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TARTALMA. 

CCLIX. ORSZÁGOS ÜLÉS 1868. július 10-dikén. (Kérvények bemutatása. Zerdaheíyi Incze 
lemond. Engedély kéretik Böszörményi László ujabb sajtópörbe foghatására. A fő
rendek üzenik, hogy a bélyegtörvényjavaslatot az 5-dik szakasz módosítása mellett 
elfogadták. Pap Máté az erdélyi földtehermentesités iránt interpellálja a kormányt, 
mely annak egy részére azonnal válaszol is. Szavazás két helyettes jegyzőre. A jöve
delmi adó iránti törvényjavaslat átidomitás végett visszautasittatik a pénzügyi bizott
sághoz. Felszólalás történik, hogy a képviselők teljes számmal jelenjenek meg az ülé
sekben) 3 

CCLX. ORSZÁGOS Ü L É S 1868. július 11-dikén. (A helyettes jegyzőkre történt szavazás 
eredménye kihirdettetik. Bethlen Gábor gr. és Manojlovics Emil szabagságot kapnak. 
Kérvények és egyéb beadványok bemutatása. A házadó iránti törvényjavaslatba be-
igtatandó két uj szakasz bemutattatik. A személyes kereseti adóról szóló törvényjavas
lat tárgyalás alá vétetik s átalánosságban és részleteiben elfogadtatik. A közadók kive
tése, befizetése, biztositása, behajtása s pénzügyi törvényszékek fölállítása iránti tör
vényjavaslat tárgyalás alá vétetvén, átalánosságban elfogadtatik s részletes tárgyalá
sa megkezdődik) 19 

CCLX1. ORSZÁGOS ÜLÉS 1868. július 13-án. (Keglevich Béla gr. szabadságot kap. Kérvé
nyek bemutatása. A kormány felel Simonyi Ernő interpellatiójára a felsőbb birák kine
vezése iránt, minek következtében Deák Eerencz határozati javaslatot ad be. A sze
mélyes kereseti adóról szóló törvényjavaslat végleg megszavaztatik. A bélyeg, dijak 
s illetékek iránti törvényjavaslatba iliesztendő uj szakaszok bizottsághoz utasíttatnak. 
Petko Lázár megjelenésre. Hátszeg városa középponti választmánya pedig uj kép
viselő választására szólittatik fel. A házadó iránti törvényjavaslat végleg megszavaz
tatik. A közadók kivetése, bezfizetése, biztositása, behajtása s pénzügyi törvényszékek 
felállítása iránti törvényjavaslat részletes tárgyalása tovább foly.) 45 

CCLXII . ORSZÁGOS ÜLÉS 1868. július 14. (Kérvények bemutatása. A közadók kivetése, 
befizetése, biztositása és pénzügyi törvényszékek felállítása iránti tőrvényjavaslat rész
letes tárgyalása tovább foly .Tisza Kálmán módositványa a törvényhatósági felelősségről) 6 7 

CCLX1I1 . ORSZÁGOS ÜLÉS 1868. julms 15-én. (Kórvények bemutatása. A központi bizottság-
jelentést tesz a bélyeg- és illetékekről szóló törvényjavaslat módosítása iránt. A köz
adók kivetése, befizetése stb- iránti törvényjavaslat részletes tárgyalása tovább foly s 
a Tisza Kálmán által beadott módositvány a törvényhatósági felelősség tárgyában tár
gyalás alá vétetik.) 87 



VI TARTALOM. 

€ C L X I V . ORSZÁGOS Ü L É S 1868. július 16-dikán. (Kérvénysk bemutatása. A Tisza 
Kálmán által a közadók kivetése, befizetése stb. iránti törvényjavaslatra beadott 
módositvány tárgyalása tovább foly.) 114 

CCLXY. ORSZÁGOS ÜLÉS 1868. július 17-dikén. (Kérvények bemutatása. Macelláriu 
Illés a május 15-dikén Balázsfaiván történt kiáltvány aláírói ellen intézett kereset 
iránt interpellálja a kormányt, mely azonnal válaszol is. A főrendek üzenik, hogy 
a földadó iránti törvényjavaslatba uj szakaszt igtattak. A Tisza Kálmán által a 
közadók kivetése, befizetése stb. iránti törvényjavaslatra beadott módositvány név 
szerinti szavazással elvettetvén, a nevezett törvényjavaslat részletes tárgyalása to
vább foly.) 137 

CCLXYI . ORSZÁGOS ÜLÉS 1868. július 18-án. (Kérvények bemutatása. Soldos Imre be
tegnek jelentetik. Lónyay Gábor szabadságot kap. A kérvényi bizottság jelentése 
napirendre tűzetik. A közadók kivetése, befizetése stb. iránti törvényjavaslat rész
letes tárgyalása tovább foly s bevégződik. A bélyegtörvénybe igtatandó uj szaka
szok elfogadtatnak. A főrendek módositvány a a földadó iránti törvényjavaslatra 
nézve a központi bizottsághoz utasittatik.) . . . . . . . . . . . . . 1 6 3 
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A kormány törvényjavaslatokat terjeszt elő a kisajátításról és az uzsoratörvények 
megszüntetéséről. A közadók kivetése, befizetése stb. iránti törvényjavaslat, vala
mint a bélyegtörvénybe igtatandó uj szakaszok végleg elfogadtatnak. Simonyi 
Ernő határozati javaslata Asztalos János és Madarász Vilmos letartóztatása alkal
mából mellőztetik. A védelmi bizottság beadja jelentését a védelmi törvényjavas
latokról.) . . . . . . . . . . . . 179 

C C L X T I J I . ORSZÁGOS Ü L É S 1868. július 21-én. (Kérvények bemutatása. Domahidy Fe-
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CCLX1X. ORSZÁGOS ÜLÉS 1868. július 24-dikén. (Kérvények bemutatása. A központi bi
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szóló törvényjavaslat részletes tárgyalása tovább foly s bevégző'dik. Román Sándor 
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gymnasium iránt interpellálja a kormányt. A jövedelmi adóról szóló törvényjavas
lat végleg megszavaztatik.) 283 
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László az erdélyi vasút iránt interpellálja a kormányt. Miletics Szvetozár vizsgálat 
alá vétele, saját kértére, elhatároztatik. Antalfy Károly és Gecző János a fiatal leá
nyoknak a keleti tartományokba menetelét gátolandó határozati javaslatot nyújta
nak be. A védelmi törvényjavaslatok átalános tárgyalása elkezdődik.) . . . . 2 8 5 
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C C L X X Y Í . ORSZÁGOS ÜLÉS 1868. augusztus 3-dikán. (Kérvények bemutatása. A magyar
horvát kiegyezkedés iránt kiküldött országos bizottság beadja jelentését. A védelmi 
törvényjavaslatok átalános tárgyalása tovább foly.) 357 
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13. és 14. felülről e szavak 
4 — 1. alulról 

1 és 2. felülről 

mindazon kertek kihagyandók. 
Ghyczy Ignáez beszédének eleje így igazítandó: Indít

ványomban a káptalanok, püspökök kertéiről 
emlitést nem tettem, s miután felolvasott Bzöve-
gem egyedül csak a kezelés alatt álló tudomá
nyok, közhasznú és jótékony intézetekhez tar
tozó kertekről szól, és nem hiszem, stb. 

314 felülről foglaltatnának után kettős pont teendő, s az ennélfogva 
szó kis betűvel kezdendő. 
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CCLIX.ORSZÁGOS ÜLÉS 
1868. július 10-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. Zerdahelyi Ineze lemond. Engedély kéretik Böszörményi László ujabb sajtóperbe fog
hatására. A főrendek üzenik, hogy a bélyegtörvényjavaslatot az 5 dik szakasz módositása mellett elfogadták. Pap Máté az erdélyi 
földtehermentesités iránt interpellálja a kormányt, mely annak egy részére azonnal válaszol is. Szavazás két helyettes jegyzőre. A jö
vedelmi adó iránti törvényjavaslat atidomitás végett visszautasittatik a pénzügyi bizottsághoz. Felszólalás történik, hogy a képviselők 
teljes számmal jelenjenek meg az ülésekben. 

A kormány részéről jelen van: Lőnyay Meny
hért- később Andrássy Gyula gr., Wenckheirn Bélab. 

Az ülés kezdődik d. e. 101,
Í órakor. 

Elnök: Az ülést megnyitom. A mai ülés 
jegyzőkönyvét Csengery Imre jegyző úr fogj'a ve
zetni. A szólani kívánók neveit Mihályi Péter 
jegyző úr jegyzi. _ 

A múlt ülés jegyzőkönyve fog hitelesíttetni. 
Mihályi Péter jegyző (olvassa a július 9-én 

tartott ülés jegyzökönyvét.) 
E l n ö k : Zerdahelyi Incze képviselő úr osz

tálytanácsossá lett kineveztetése alkalmából kép
viselői állásáról lemondott. Nyitra megye köz
ponti választmánya felszólítandó, hogy a verbói 
kerületben uj választást eszközöljön. 

Kacziány Nándor, pesti sajtóúgyi vizsgálóbí
ró, Lepesényi István és társai sajtóügyében, Böször
ményi László országgyűlési képviselő urnák fele
lősségre vonhatását engedélyeztetni kéri. A 10-es 
bizottságnak kiadatik. 

Szatmár megye közönsége, Hajdu-Dorog vá
rosa fölterjesztését, az ó-hitü magyarok részére egy 
magyar püspökség felállítása és a magyar nyelv
nek szertartási nyelvvé emelése tárgyában, pártol
tatni kéri. 

A szepesi X V I város kerületi közönsége, 
Hajdu-Dorog városának felterjesztését, az ó-hitü 

magyarok részére egy magyar püspökség felállí
tása és a magyar nyelvnek szertartási nyelvvé 
emelése tárgyában, szintén pártoltatni kéri. 

Torontál megyébekebelezett Nákófalva,Nagy-
Kikinda, Konstantin és Bánát-Komlós községek 
számos lakosai a kikindai határhoz tartozó Graláti 
pusztára vonatkozó letelepítési kérelmöket elin
téztetni kérik. 

Sáros megye közönsége Temesvár városának 
az állami ut- és hidvám megs züntetése iránti felter
jesztését pártoltatni kéri. 

Újvidék szabad királyi város közönsége al
kotmányos polgármesterének a kormánybiztos 
által lett felfüggesztését sérelmesnek panaszolván, 
orvoslást kér. 

Grörnör és Kis-Hont megye gazdasági egye~ 
sülete a felsőmagyarországi felsőbb gazdasági tan
intézetnek Rima-Szombatban leendő felállítását esz
közöltetni kéri. 

Mindezen kérvények a kérvényi bizottsághoz 
utasíttatnak. 

Madarász József: T. ház! Az utolsó előtti 
kérvényre nézve nekem csak azon kérésem van 
a t. képviselőházhoz, hogy miután itt alkotmány
sértés iránti panasz forog fen, méltóztassék azt 
a kérvényi bizottsághoz oly utasíttassál át tenni , 
hogy még ezen országgyűlés elnapolása előtt min
den esetre jelentését ezen képviselőházhoz beadja. 

1* 
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(Zaj.) Igen kívánnám, hogy ezen kérvényt a 
kervényi bizottság soron kivül tárgyalja. 

ElnÖk : A kérvények mind a kervényi bi
zottsághoz utasitandók; azon megjegyzés pedig.... 
{Felkiáltások: Nem kell!) 

Madarász József: T. ház! Én meg fogok 
nyugodni a t. ház végzésének bölcseségében; 
megfognak azonban nekem engedni, hogy midőn 
épen a kormánybiztos ellenében adatik oly súlyos 
vád elő, mint a kérvényben mondatik, épen ön
magának a kormánynak és az azt támogató több
ségnek van érdekeben a helyes megvizsgálás által 
eloszlatni legalább azon kételyeket, melyek elle
nében felhozatnak. (Fölkiáltások jobbról: Nincs 
aggodalmunk!) Én tehát nyilvánítván azt, hogy 
e tárgyban szólni többé nem fogok, azon egy ké
résemet minden esetre kinyilatkoztatom még, hogy 
midőn majd ezen tárgyhoz többen szólani nem 
kivannak, szavazás által méltóztassanak eldönteni, 
vajon az alkotmánysértésnek ily súlyosan be
panaszolt esetére még a vizsgálat eló'legességét is 
jónak tartják-e megtagadni? 

P u l s z k y F e r e n c z : Én azt hiszem, hogy a 
kervényi bizottság eddig hiven és pontosan eljárt 
kötelességében ; azt hiszem , hogy a kervényi bi
zottság, mely az egész háznak kifolyása, igen jól 
ismeri kötelességét; és azt hiszem, hogy ha a 
kervényi bizottság a kérvények közt talál olyant, 
a melyről látja, hogy itt alkotmányos kérdés fo
rog fen, olyant, a melyben látja, hogy periculum 
in mora: meg vagyok győződve az egész kervé
nyi bizottságról, hogy azt a maga érdeme szerint 
fogja tárgyalni. Ugyanazért nem hiszem, hogy 
az által, ha most ebből speciális esetet csinálunk, 
a kervényi bizottságot kénytelenek volnánk spe-
cialiter kötelességére figyelmeztetni. A kervényi 
bizottság el fog járni a maga kötelességében, ugy 
a mint eljárt eddig is. 

P a p p Zs igmond: Nem lehetek egy véle
ményen előttem szólott Pulszky barátommal. 
Midőn alkotmánysértésről van szó, akkor min
den esetre ha felszólamlások történnek, kötelessége 
a háznak az alkotmányt, melyet maga terem
tett, minden tekintetben védelmezni. Az eddigi 
gyakorlat azt tanúsította, hogy a kervényi bizott
ság egyszerűen az illető miniszterhez tette át a 
dolgot. Igaz, hogy a végrehajtás a minisztérium 
kezében van; de más részről kötelessége a háznak 
gondoskodni az alkotmány fentartásáról. Azért 
Madarász indítványát pártolom, és kérem a házat, 
hogy midó'n oly súlyos kérdések merülnek föl, 
azokat melegen fogják fel: mert hámi nem tudjuk 
az alkotmányt pártolni, kik fogják azt pártolni? 

Mihály i P é t e r : T. ház! Miután az előttem 
szóló Pulszky Ferencz képviselőtársunk épen a 
kervényi bizottság körében történt gyakorlatra 

hivatkozott, bátor vagyok erre nézve azon megjegy
zést tenni,mint a ki magamis a kervényi bizottság 
tagja vagyok, hogy a bizottság körében, keblé
ben nem az a gyakorlat, hogy ő maga a kérvé
nyeket tetszése szerint soron kivül is tárgyalja, 
hanem igen is, ha a ház határozata valamely kér
vény sürgős voltát kimondja és e végből utasitja 
a bizottságot, csak is az ily ügyeket szokta soron 
kivül tárgyalni. Annálfogva kérem a t. házat, 
méltóztassék ezen sietős ügynek soron kivüli tár
gyalását elrendelni. (Helyeslés.) 

Lónyay Menyhért pénzügyér: T. ház! 
Minthogy itt a folyamodás értelme szerint oly 
tény forog fön, mely állítólag alkotmánysértést 
tartalmaz: én a kormány részéről bátor vagyok 
kérni, nehogy a legtávolabbról is gyanúja lehessen 
annah, hogy ez valóság: méltóztassék a kervényi 
bizottságot e kérvény mielőbbi tárgyalására uta
sítani. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni, hogy e kér
vény a kervényi bizottsághoz előzetes tárgyalás 
végett utasíttassák ? (Helyeslés.) Tehát ily utasítás
sal adatik át a kervényi bizottságnak. 

A mélt. főrendek részéről üzenet hazatott át. 
Nyáry Gyula főrendi jegyző {az elnöki 

szék elé áll): Mélt. elnök úr ! t. ház í A bélyegadó 
iránti törvényjavaslatot a felsőház módosítással 
elfogadta. E módosításra vonatkozólag kéri a t. 
háznak szíves hozzájárulását. Egyébiránt van sze
rencsém a jegyzőkönyvi kivanatot tisztelettelje
sen kézbesíteni. 

E l n ö k : Fe l fog olvastatni. 
Csengery Imre jegyző (olvassa a főrendi 

ház jegyzőkönyvi kivonatai) 
E l n ö k : E módosítás ki fog nyomatni ') és 

tárgyaltatni. 
P a p Máté : T. ház ! A t. pénzügyminiszter 

úrhoz van egy interpellatióm. A t. képviselőházban 
a földadóról szóló törvényjavaslat tárgyalása alkal
mával mindenki azon meggyőződést szerezhette 
magának, hogy az erdélyi földtehermentési pénz
alap, daczára annak, hogy a járulékok 7 frt 70 
krról 9 frtra emeltettek, nem képes fedezni a fizeté
seket, mely okból Magyarországnak is nem csekély 
összeggel kell hozzájárulni. A földteherrnentési ügy 
ilyen helyzete indit engem arra, hogy a pénzalap 
érdekében egy oly körülményt hozzak fel, a 
mely, azt hiszem, a t. ház figyelmét megérdemli. 

] Ezen körülmény az Erdélyben illetéktelenül ki
fizetett kárpótlási összegekre vonatkozik. Van sze
rencsém e körülményt felfejtő interpellatiómot 
írásba foglalva a t. ház elnökének felolvastatás 
végett átnyújtani. 

Mihály i P é t e r j e g y z ő (olvassa a Pap Máté 

1) Lásd az Irományok 283-dik számát. 
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I interpellatióját): „Tekintetbe véve, hogy Erdély
ben az urbériségek kárpótlására vonatkozó rende
letek kibocsátása után minden földbirtokos, majd 
minden kivétel nélkül, azon birtokát, a mely a volt 
szolgáló emberei kezében volt, eleintén mint urbéri-
séget bejelentette, amely urbériségnek nyilváníttat
ván, azért az illető kárpótlást ki is kapta; később 
azonban s illetőleg az 1858-ban történt úrbéri tör
vényszékek felállítása után számos azon földbir
tokosok közül, ó'k magok, vagy jogutódaik, az 
1854-dik évben megjelent úrbéri nyiltparancs alap
ján, a melyben az mondatik, hogy a székelyföld, 
mint székely örökség (siculica haereditas), urbé-
riségi tertmészettel nem bir, s az annak tekinthető 
nem levén, a szolgáló embereiket a már urbériség
nek nyilvánított és kárpótolt birtokok visszaadása 
végett perrel támadták meg és annak folytán azon 
birtokokat per utján vissza is kapták. Ezen eljá
rásnak azon sajátságos következése lett, hogy az 
érdeklett földbirtokosok mind a kérdéses fekvösé
gek, mind pedig az azokért kikapott kárpótlási 
összegek birtokába jutottak; 

„tekintetbe véve, hogy ezen illetéktelenül ki
vett kárpótlási összegek, a melyek magasra rúg
nak , azon földbirtokosok által, a kik kárpó
tolt fekvó'ségeik birtokába per utján visszake
rültek, azonnal vagy legalább az ítéletek vagy 
egyességek végrehajtása előtt, a földtehermen-
tesitési pénzalapba visszafizetendők lettek volna; 
de azok visszafizetése körüli eljárások akadá
lyokra találván, ezen viszály a nyilvánossá
got s illetőleg az érdekelteket különböző értelem
ben nyugtalanítja; 

„tekintetbe véve, hogy az erdélyi földteher-
mentesitési pénzalap, daczára annak, hogy a járu
lékok 7 frt 70 krról 9 frtra emeltettek, nem képes 
fedezni a fizetéseket, mely okból Magyarország
nak is nem csekély összeggel kell hozzájárulnia ; és 
végre 

„tekintetbe véve, hogy ezen illetéktelenül ki
szolgáltatott kárpótlások visszafizetésének telje
sítését a kíváncsi nyilvánosság előtt a bizonyta
lanság fátyola fedi: bátor vagyok az igen tisztelt 
pénzügyminiszter urat teljes tisztelettel az iránt 
interpellálni: 

„1 . Mi oka annak, hogy az erdélyi földteher-
mentesitési pénzalap nem képes fedezni a kárpót
lási fizetéseket, mint eddig fedezni képes volt ? 

„2. Tudomása van-e a t. pénzügyminiszter 
urnák, hogy Erdélyben azon földbirtokosok ál
tal, a kik a szolgáló embereik kezében volt bir
tokokat eleintén urbériségeknek jelentették be, 
azokért a kárpótlást kikapták, később azonban 
volt szolgáló embereiket az emiitett és már kár
pótolt fekvöségek visszaadása végett perrel tá
madták és annak folytán azon fekvőségeknek is 

birtokába visszakerültek, az azokért illetéktelenül 
kikapott kárpótlási összegek a földtehermentesitési 
pénzalapnak visszafizettettek-e ? és hogy ha egész
ben vagy részben még visszafizetve nem volnának, 
vajon és minő intézkedést méltóztatott arra nézve 

: tenni, hogy azon összegek a pénzalapba mentül 
elébb visszafizettessenek?" 

Lónyay Menyhért pénzügyőr: Ez inter-
pellatio egyenesen hozzám van intézve; azonban, 
a mint kivehettem a mostani felolvasás után, an
nak csak egy kérdése tartozik szorosan hozzám. 

Ugyanis a földtehermentesitési utalványozás 
és átalában földtehermentesitési ügy vezetése, mely 
eddig a földtehermentesitési igazgatóságok által 
eszközöltetett, nem a pénzügyminiszter, hanem a 
belügyminiszter teendői közé tartozik. 

Továbbá, a mi a második kérdést illeti, ugy 
látom, hogy az jogügyi kérdés, és mint ilyen ter
mészetesen ismét nem hozzám, hanem az igazság
ügyminiszterhez tartozik. 

Annálfogva bátor vagyok kérni a t. házat, 
hogy ezen interpellatiót azon megnevezett két mi
niszter úrhoz áttenni méltóztassék. 

„Egy kérdés van azonban az interpellatióban, 
mely egyenesen hozzám tartozik : t. i. azt mondotta 
az érdemes képviselő úr, hogy Erdély az úrbéri 
kárpótlásokat illetőleg nem képes maga fizetni a 
költségeket, mint képes volt eddig, és így Magyar
országnak is nevezetes összeggel kell hozzájárulnia. 

Igaz, hogy ez igy áll, még pedig, a mint a 
költségvetési előszámitásban foglaltatik, erre az 
évre egy millió 680,000 frtot kell Magyarország
nak pótolni; hanem a t. képviselő urnák azon ál-
litása nem igazolt, hogy Erdély eddig képes volt 
fedezni földtehermentesitési kiadásait: mert kez
dettől fogva sem volt arra képes, miután az eddigi 
kimutatások szerint az erdélyi földtehermentesi
tési alap számára mindig nevezetes összegeket kel
lett évről évre folyóvá tenni, mely összegek, ha 
nem csalódom, eddig már közel hét milliót tesz
nek. A képviselő úr ezen állítása ellenében tehát 
azt jegyzem meg, hogy Erdély a múltban sem volt 

| képes ezen költségeket fedezni, és a mint én az 
j erdélyi adózási viszonyokat ismerem, több évnek 
| kell elmúlnia, mig arra képes leend. 

A képviselő úr ezen kérdésére válaszolhat
tam ; a másik két kérdést méltóztassék az illető 
két miniszterrel közölni. 

E l n ö k : Az interpellatio Írásban fog közöl-
I tetni mind a belügyi, mind az igazságügyi minisz-
! ter urakkal. (Helyeslés.) 

A felolvasott jegyzőkönyvi határozat szerint 
két helyettes jegyző volna megválasztandó : ennél
fogva méltóztassanak a szavazási jegyeket elké-

I szitái. (Közbeszólások: Készen vannak!) Csengery 
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Imre jegyző úr név szerint fogja a képviselő urak 
neveit felolvasni. 

Csengery I m r e és Mihá ly i P é t e r j egy
z ő k (olvassák a képviselők névsorát, kik egyenkint 
beadják szavazó jegyeiket.) 

Elnök : A beadott szavazati jegyek holnapig 
meg fognak olvastatni és az eredmény a holnapi 
ülésben ki fog hirdettetni. 

Következik a napirenden levő jövedelmi adó 
tárgyalása. A törvényjavaslat és a külön véle
mény már tegnap felolvastatván, méltóztassanak 
azok, a kik e tárgyhoz szólni kivannak, magokat 
Mihályi Péter jegyző urnái föliratni. 

G h y c z y K á l m á n : Tisztelt ház ! {Halljuk!) 
A jövedelmi adó behozása és megállapítása ellen 
elvileg nincs semmi észrevételem. Én is ezen adót 
olyannak tartom, mely az állam részére jövedel
mezővé tehet egy nagy vagyont és oly vagyont, 
a mely eddigelé e tekintetben nagy részben parla
gon maradt, s miután ezen adó más rendezett or
szágokban kiegyenlítője azon egyenetlenségeknek, 
melyek a fénálló adónemek közt léteznek, azt hi
szem, azzá válhatik nálunk is, és bővebb jövedel-
mezése eszközölheti, hogy más adónemek, a me-
ljvek által a polgárok súlyosabban terheltetnek, 
némi könnyítésben részesittessenek. 

Mindamellett a törvényjavaslat ellen van né
mely észrevételem. 

Fő észrevételem kettő van. 
Az egyik azon kivánatot tartalmazza, hogy a 

jövedelmi adó alá tartozók közöl senki a földteher-
mentesitési járulék, az eddig úgynevezett orszá
gos ^pótlék és a községi adó terhétől föl ne men
tessék. Ezen észrevételem azonban tüzetesen a tör
vényjavaslat 8-dik szakaszára vonatkozik, és azt hi
szem, hogy ott lesz a maga helyén a részletes tár
gyalásnál czélszerübben előadandó. 

Másik észrevételein az eljárásra vonatkozik, 
melyet a törvényjavaslat a jövedelemadónak ki
vetésére nézve követendőnek vél. 

Erre nézve nézetem és azon t. barátim néze
te, a kik velem együtt a külön véleményt aláirtak, 
a törvényjavaslattól elvben különbözik, és azt hi-
ssern, hogy a különbségnek kifejtése épen a mai 
alkalomia tartozik. (Halljuk!) 

Arra nézve, hogy bármely honpolgárnak jö
vedelmi adója szám szerint meghatároztathassék, 
okvetlen szükséges előleges meghatározása azon 
összegnek, a mely az illető adókötelesnek adókö
teles jövedelmét képezi; ezen összegnek meghatá
rozása az illetőknek meghallgatása, az illetőknek 
nyilatkozata, annak fölülvizsgálata és a magánosok 
anyagi viszonyainak nagyobb-kisebb mérvű nyo
mozása nélkül nem lehetséges : mert ha az adókö
teleseknek jövedelmi bevallásai nem ellenőriztet-

hetnének, maga a jövedelmi adókivetés illusoriussá 
válnék. 

Ezen vizsgálatot a törvényjavaslat egészen a 
pénzügyi közegekre bizza, s azokat azon joggal is 
ruházza föl, hogy minden egyes honpolgárnak jö
vedelmi adóját meghatározhassák oly érvénynyel, 
hogy az ezen meghatározás alapján a kitűzött ha
táridőben azonnal behajtható is legyen. 

Ez nézetünk szerint nem helyes: mert a vég
rehajtó pénzügyi közeg, ha a legjobb szándékot 
teszem is fel róla, e tekintetben mégis minden esetre 
fél és biró is egy személyben : mert érdekében van 
vagy legalább érdekében lehet, hogy minél több 
jövedelmet számitson ki az állam részére a gond
jaira bizott adókerületben, mert ez által várhatja 
felebbvalóinak megelégedését, sőt ellenkező eset
ben talán megrovásra is számithat; és ha az mon
datnék , hogy a pénzügyi közeg nem a maga ré
szére, hanem az állam részére vetvén ki az adót, 
végrehajtónak nem mondathatik: arra nézve csak 
azon megjegyzést lennék kénytelen tenni, hogy 
például az ügyvéd, a meghatalmazott sem a maga 
részére, hanem felének,illetó'leg meghatalmazójának 
részére követeli az összeget, mely iránt a pert 
folytatja, s mégis senki nem mondhatja, és alapos 
psychologiai okoknál fogva nem mondhatja, hogy 
az ügyvéd vagy meghatalmazott birája is lehessen 
az általa folytatott pernek. [Igaz!) 

Alkotmányos fogalmak szerint az adóra nézve 
az állam, következőleg az államnak e tekintetben 
képviselője is, a pénzügyi közeg csak ugy tekin
tethetik, mint követelő fél. Követelése minőségé
nek, mennyiségének végleges meghatározása az il
letékes és e részben részrehajlatlan közigazgatási 
közegeket illeti. Ez a különbség a rendezett és 
nem rendezett államok, az önkényes uralom és al
kotmányos kormány közt. Azon államokban, hol 
a puszta önkény uralkodik, az adószedő bejárja 
adókerületét, és lefoglalja mindazt, a mire kezét 
teheti; alkotmányos országokban a polgárok vagy 
magok adóztatják meg magokat, vagy az adót ra
jok az illető törvényhatóságok vetik ki, és ha az 
adó végrehajtással behajtandó, ezt a biró rendeli 
el. így történik ez legalább Angliában is. 

A mi különösen a jövedelmi adót illeti, erre 
nézve hivatkozni lehet minden alkotmányos orszá
goknak példájára, hogy a jövedelmi adót minden
ütt, a hol az be van hozva, nem magok a pénzügyi 
közegek, hanem vagy az illető adókötelesek által, 
vagy az illető közigazgatási közegek által lehetőleg 
részrehajlatlanul összeállított bizottságok vetik ki. 

Ennélfogva javasolja a pénzügyi bizottságnak 
kisebbsége, hogy azon előkészületeket, melyek 
szükségesek arra, hogy a jövedelmi adó kivettet
hessék, tegyék meg a pénzügyi közegek, szedjék 
be az illetőktől a jövedelmi bevallásokat, vizsgál-
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ják felül azokat, részint az illető adókötelezettek
nek, részint a tényről tudomással biroknak kihall
gatásával, s fölhasználásával azon hivatalos ada
toknak, melyek egyébként is rendelkezésökre ál
lanak ; az ekképen elkészitett jövedelmi adólajstrom 
azután terjesztessék egy részrehajlatlan bizottság 
elé, a mely a panaszos kérdéseket ugy az érdekelt 
adóhivatalnak, mint az illető' adózónak kihallgatá
sával vizsgálja meg, s ekként állapítsa meg azután 
minden egyes honpolgárra nézve azon jövedelmi 
adót, a mely ezen megállapítás után a kitűzött 
terminusban nyomban behajtható lesz. 

Nézetünk szerint ily bizottságot részrehajlat-
lanul alakithatni, ha ahhoz a kincstár érdekeinek 
szemmel tartása végett két tagot a pénzügyi 
miniszter, az adózók érdekében két tagot az illető 
törvényhatóság választ, az elnököt pedig a me
gyékben a kormánynak megyei közege és egy
szersmind a megyének első tisztviselője a főispán, 
sz. kir. városokban, melyekben a kormánynak sa
ját közege nincs, a hazai közigazgatás feje, a bel
ügyminiszter nevezi ki. 

Az ily módon részrehajlatlanul alakítandó 
bizottságok által meg lennének óva egy részről az 
adófizetők minden részrehajló zaklatás és túlterhe
lés ellen; más részről nézetem szerint meg lenne 
óva az államkincstár is megrövidítés ellen először 
ezen bizottság részrebajlatlansága által, másodszor 
az által, hogy az ily bizottságok arra nézve, hogy 
az egyes honpolgárok jövedelmét kinyomozhas
sák, azok érdekei veszélyeztetése nélkül már na
gyobb hatalommal ruháztathatnának fel, mint a 
pénzügyi közegek. 

Az ily bizottságnak tovább még azon elő
nye is lenne, hogy fölállításával fölöslegessé 
válnék azon adóminimumoknak megállapítása, 
melyek a törvényjavaslat 14-dik szakaszában em
líttetnek, s a melyeket egy átalános szabálylyal 
az egézz országra nézve megállapítani már annál
fogva sem lehet, mert nagyban különböznek egy
mástól a családok viszonyai és a helybeli körülmé
nyek is. például a házbéreknek nagyságára nézve. 

Ezen adóbizottságokat nem pótolhatják né
zetünk szerint azon felszólamlási bizottságok, me
lyek a törvényjavaslat által oly módon felállíttatni 
terveztetnek, hogy azokhoz két állandó tagot a 
pénzügyminiszter, elnököt a törvényhatóság nevez 
zen ki , két tagot pedig minden egyes pana
szos fél saját panaszának megbirálására állítson elő. 

I ly felszólamlási bizottságok igen czélszerü-
I en használhatók, midőn nagyobb összegekről van 

szó, melyek az ily bizottság összeállításával járó 
költséget megbirják ; kisebb összegeknél, midőn a 
tulterheltetés talán csak néhány forintra vonatko
zik , de a mely néhány forint az illető adózónak 
anyagi körülményeit tekintve, nagyon súlyos, az 

egyes folyamodók ezen felszólamlási bizottságokat 
czélszerüen alig fogják használhatni: mert ily kis 
összegeknél a panaszlók nem bírják meg azon na
gyobb költséget és időveszteséget, melyet már 
csak saját választottaiknak megkeresése és előállí
tása megkíván, és nem tehetik ki magokat azon 
veszélynek, hogy azon esetre, ha keresőktől netalán 
elüttetnek, ugy mint a törvényjavaslatnak 45-dik 
szakasza tartalmazza, még költség fejében tán na
gyobb összegben is marasztaítassanak el, mint a 
mennyit eredeti tulterheltetésök tett. 

Ezen kisebb panaszok, melyek a legszámosab-
bak, tömegesek lehetnek, hamar, sommásan, czél
szerüen leginkább az általunk tervezett adókivetési 
bizottságok által intéztethetnek el ; azon felszólam
lási bizottság pedig, melyet a törvényjavaslat ter
vez, helyet foglalhat nagyobb összegre vonatkozó 
oly esetekben, melyek még akkor is netalán fen-
maradnak, ha a kisebb panaszok az általunk ter
vezett adóbizottság által tömegesen elintézve 
lesznek. 

Mondathatik, hogy az általunk javasolt eljá
rás késedelmes. Megengedem, hogy néhány heti 
munkát kivan; de a megnyugtatás, melyet szerez 
más részről, viszont az adófizetést mozditandja elő. 
Az is mondathatik, hogy ez eljárás költséges. Né
mi költséget, az állam által viselendő t, minden 
esetre okoz; de az adófizető, ki adójában az állam 
költségeit fedezi, joggal megkívánhatja az állam
tól, hogy általa az adó igazságos kivetésére nézve 
czélszerü intézkedések tétessenek. 

Legnagyobb ellenvetés, mely tervünk ellen 
tétetik, azon bizalmatlanság, melylyel sokan a 
törvényhatósági önkormányzat iránt viseltetnek, 
azt vélvén, hogy ha a jövedelmi adónak kivetésé
ben a törvényhatóságnak némi befolyás engedte
tik, ez által azon adó kivetése és jövedelmezése is 
veszélyeztetik. 

Ez aggodalmat alaposnak ismerném el, ha 
az országgyűlés által meg nem szavazott törvény
telen adónak behajtása kívántatnék, mert felteszem 
az ország törvényhatóságairól, hogy egy sem ta
lálkoznék, mely segédkezet akarna nyújtani tör
vénytelen adónak behajtásához ; de nem tarthatom 
ez aggodalmat alaposnak akkor, midőn törvény 
által megállapított adónak behajtásáról van szó, 
és bár miként vélekedjenek mások, én részemről 
meg vagyok győződve, hogy a törvény által meg
határozott adóval szemben a törvényhatóságok 
igazolandják, hogy nem csak hű őrei a törvény
nek, hanem egyszersmind erélyes végrehajtói is. 

Ne méltóztassék a t. ház magát tévedésbe ej
tetni azok által, kik különböző okoknál fogva a 
törvényhatósági önkormányzatnak nem barátai és 
annak hatáskörét minden alkalommal korlátozni 
óhajtják: mert, mint már emlitém, a jövedelmi 
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adónak nagy jövője van saját nézetem szerint is ; 
de csak akkor van jövője, ha ezen adónem iránt 
a bizalom a polgárok kebeléből részrehajló, vagy 
részrehajlóvá lehető eljárás által ki nem irtatik; a 
jövedelmi adónak nagy jövője csak akkor van, 
ha kivetése az önmegadóztatás, az önkormány
zat elveinek alkalmazásával, vagy is magyar foga
lom szerint, a törvényhatóságok közbejöttével tör
ténik. {Helyeslés bal felöl.) 

Ennélfogva bátor vagyok a t. házat meg
kérni, hogy a szőnyegen forgó törvényjavaslat
nak első 12 szakaszát, melyekhez némi módosítá
sokkal a kisebbség is hozzájárult, tárgyalván, az
után a 13. szakasztól kezdve végig a kisebbségi 
vélemény mellé csatolt javaslatot méltóztassék a 
részletes tárgyalás alapjául elfogadni. {Helyeslés bal 
felöl.) 

Nyáry P á l : T. ház! Mindazon közgazdasá
gi kérdések közt, melyek e házban eddig tárgyal
tattak , legfontosabbnak tartom a jövedelemadó 
kérdését. Fontosnak tartom egy részről azért, mert 
minden adóalapok közül még ez maradt hátra, mely 
teljesen explodálva nincs ; fontosnak továbbá azért, 
mert ez adónemet indokolni kell, mint egészen 
ujat hazánkban, melyről hazánkban még tiszta fo
galom nincs, mert az eddigi eljárás folytán azon 
véleményre jutott hazánk népessége, hogy ez csak 
ürügy, azoknak, kik már egy vagy más alapon 
ugy is eléggé súlyosan terheltettek, ujabb czim 
alatt megadóztatására. Ennélfogva megbocsát a t. 
ház, ha türelmét néhány perczig igénybe venni 
bátorkodom. 

Az adók körüli eddigi tárgyalásink folytán 
háromról győződhettünk meg. Első az, hogy az 
eddigi adóalapok több terhet nem birnak meg. Má
sodik az, hogy az eddigi adóalapok közt az adó
képességre nézve oly nagy aránytalanság állott 
be, hogy ezen aránytalanság megszüntetése és ki
egyenlítése mellőzhetlen szükség. Harmadik, hogy 
eddigi jövedelemforrásaink az állam szükségletei
nek fedezésére nem elegendők. E szerint tehát, t. 
ház, a válpontra jutottunk; választanunk lehet 
csak kettő közt: vagy üres diatribokban ömlenge-
ni eddigi terheink elviselhetlensége felett; vagy, 
mint komoly férfiaktól méltán megvárható, gondos
kodni az eszközökről, melyek által kiadásaink és 
jövedelmeink közt az egyensúlyt visszaállítsuk. 

Az adó, bármely czim alatt követeltessék az 
állam részéről, mindig teher az egyén szempont
jából tekintve, mert tagadhatlan, hogy teher, a 
mi a tulajdonból vonatik el, éspedig épen tán azon 
részből vonatik el, mely által az adózó saját és 
családja élvezeteit emelhetné, sőt a mi ennél főbb 
tekintet, családja és maga szedetni és anyagi érték
tőkéjét öregbíthetné. És már ebből is világos, hogy 
az adónak szerfelett nagynak lenni azért sem lehet, 

mert ha az adó nem fogyasztja is magát a tőkét, 
de ha egészen odáig ér, a nemzetet gazdagságának 
fejlődésében megakadályozza. 

De ha tehernek nevezem az adót, egyszer
smind ki kell jelentenem, hogy ez szükséges az 
államra nézve: mert e nélkül az állam sem az 
egyesek működési szabadságának ótalmat, sem 
saját önállásának és függetlenségének biztosítékot 
nem adhat; miből önként foly, hogy valamint 
mindenkinek szüksége és joga van az állam ótal-
mára, ugy mindenkinek kötelessége is az állam-
terhekben osztozni. E szerint a legigazságosabb 
és legtökéletesebb adórendszer az lenne, mely ál
tal el lenne érve azon czél.- először az állam képe
sítése a szükséges költségeknek beszerzésére; má
sodszor pedig, ezen költségek arányosan osztatná
nak fel nem csak az egyesek vagyonához mérve, 
hanem arányosan még a különböző adóalapok 
természetéhez képest is. 

I ly tökéletes adórendszer eddig, tudomásom
ra legalább, sehol sem létezik, és ilyennek legke-
vésbbé mondhatjuk a magunkét. 

De azért, mert nem létezik, nem lehetetlen, 
hogy létezzék, és nekünk törvényhozóknak nem 
csak az feladatunk, hogy megszavazzuk a terhet, 
hanem feladatunk főkép az is, hogy ezen terhet 
arányosan oszszuk fel. 

Minden intézmény, tehát az adórendszer is, 
mint intézmény, mindig magán hordja és kitünte
ti azon fogalmakat, mely fogalmakból keletkezett 
valamely intézmény. 

Valamint változnak a fogalmak, változnak 
az intézmények is, az értelmiségnek növekedtével. 
A múltnak fogalmait kineveti sokban a jelen, és 
már előre ajkát hegyezi a jövő, hogy talán leg
nagyobb részben a mi fogalmainkat is kigúnyol
hassa. 

Volt idő, t. ház, midőn adóról levén szó, külö
nösen hazánkban nem régen is, törvény által je
lentetett ki, hogy épen maga a föld az, a mely 
nem adóképes. 

Igen soká fenállt axiómaként azon elv, misze
rint a nemes vérével, a paraszt vagyonával, a pap 
pedig imádságával teljesiti kötelességét hazája 
iránt. Volt egy másik idő, a melyben épen ellen
kezőleg az mondatott, hogy adó alá, a földet ki
véve, semmi sem vehető, azon okoskodás folytán, 
hogy adó csak a tiszta jövedelemre vethető, tiszta 
jövedelme pedig csak magának a földnek van. 
Csak 1789-ben keletkezett azon eszme, mely szá-
mitásba vette az emberek, a polgárok valóságos 
értékét, és azon eredményre jött, hogy az embernek 
vannak hatalmában a földnél sokkal hatalmasabb 
faktorok, melyek által vagyonosságra juthat, és 
ezen faktorok az ész és a szabad kéz szabad mun
kája. Ezen faktorok által a tudomány, a művészet, 
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az ipar és kereskedelem körében oly kincsek, oly 
tőkék állíttatnak elő, melyek, ha még sok helyt 
nem is érték el a földbirtok becsét, de bizonyosan 
közelednek hozzá, némely államokban pedig már 
tul is haladták azt. A kérdés tehát, mely önmagá
ból a dolog természetéből önként fejlett k i , az 
volt. hcyy ezen uj tőkék adó alá vethetők-e vagy 
nem ? A kérdés sokkal világosabb volt, sem hogy 
nemmel lehetett volna rá felelni. Elvben tehát 
ezeknek megadóztatása is elfogadtatott; de az a 
kérdés tökéletesen még most sincs megfejtve, hogy 
mi módon? hogyan? Van egy állam, mely a ki
vetésre nézve önkényes kulcsot állapított meg. 
nevezetesen a lakbérek mennyiségét, és a lakbérhez 
niérve sorozza fel azon összeget, melyet jövedelem
adó fejében beszerezni óhajt. Ezen kivetési mód, 
véleményem szerint, nem csak tökéletlen, de igaz
ságtalan is : mert a legtöbbször adókijátszásra és 
csalásra adhat alkalmat. Az, a ki talán milliókkal 
bír, de egyes ember, szerény szállást vehet k i ; az 
a kézmives ellenben, az az iparos , az a sok gyer
mek atyja, kénytelen nagyobb szállást szükségből 
bérleni, holott jövedelme amazéhoz nem is hason
lítható, e szerint meg van rontva, lehet mondani, 
semmivé van téve ez oly adó által, melyet amaz 
meg sem érez. De igazságtalan más részről azért 
is, mert átaláuosságban vettetvén ki ezen kulcs 
szerint a jövedelmi adó, miután a földbirtokosra 
is kiterjed ezen adónem, lehetetlenség kiszámítani, 
hogy annak jövedelmi adójában mennyi része 
van a földbirtoknak, azon földbirtoknak, melyért 
ez más czim alatt kénytelen fizetni. Igazságtalan 
tehát ezen kulcs azért is, mert lehetne eset, hogy 
a földbirtokost ugyanazon egy tárgyért kétszer 
róná meg. 

Sokkal közelebb jár. t. ház, és annálfogva 
igazságosabb is az. mely Angliában hozatott be és 
ottan 1842-től kezdve igen kevés félbeszakítással 
folytonosan fejlesztetik. Annak alapja azon termé
szeti igazság, hogy ki-ki a maga valóságos jöve
delme szerint fizessen jövedelmi adót. 

A kérdés csak az, mi módon lehetséges ezen 
valóságos jövedelemnek megtudása? s ez az, mi 
még oly régi parlamentalis országban is, mint An
golország, már két ízben adott alkalmat és okot 
arra, hogy a ház külön comitét nevezzen ki e 
tárgy megfontolására, és nagy irathalmazokba 
foglalta mind a két comité ide vonatkozó tudósítá
sát, mely tudósításban az emberileg észlelhető 
minden körülményekre kiterjeszkedett. De utoljára 
is a fő dolog, melyben megállapodott, az, hogy al
kotmányos országban az adótehernek viselése kö
telesség, s a ki ezen kötelesség alól kivonja magát, 
az bűnt követ el. De alkotmányos polgárt nem 
szabad bünösiteni mindaddig, míg magát tette ál
tal azzá nem teszi, következőleg önmagára kell j 
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bizni saját jövedelmének bevallását, és ez ott va
lósággal igy is történik. Nem elégszik meg mind
amellett is az állam azzal, hanem az államnak 
megvan azon joga, hogy kétségbe hozhassa, vajon 
helyes és igaz volt-e a bevallás. 

Erre nézve én, eltérve némileg még a külön 
véleménytől is, mely e tárgyban beadatott, leg-
eszélyesebbnek tartom a tiszta nyilvánosság al
kalmazását. A magyar törvényhozás akkor, midőn 
rendelkezett a képviselők választásáról, intézkedett 
egyúttal arról is, hogy a kiknek nincs joguk válasz
tani, ezen joggal ne élhessenek. Es mi módon 
kívánta ezt megakadályozni ? Megakadályozta az 
által, hogy elkészíttetvén az összeírások, azok 
bizonyos idei"- átadatnak a nyilvánosságnak. Min
denkinek, minden alkotmányos polgárnak felszó
lalási joga van, és egy e végre alkotott bíróság 
ítél a panasz fölött. Én megvallom, hogy ezen ön
kéntes bevallásoknál legtöbbet nem a jövedelem-
eltagadőkra és a későbben bebizonyítandó kihá-
gókra szabott büntetéstől várok, hanem legtöbbet 
várok a nyilvánosságtól. Ha ezen összeirások egy 
meghatározott ideig közhelyen ki lesznek téve, én 
meg vagyok győződve, hogy a befolyó jövedelem 
nem kétszerezni ,hanem sokszorozni fogja a mostanit. 

Hogy meggyőződjék a t. ház arról, hogy 
az eddigi mód szerinti eljárás mit eredményezett, 
bátor vagyok néhány példát fölhozni. Könyv
nyomda van Pesten 16, a jövedelem után a legna
gyobb adó, mely fizettetik, 100 frt, a legkisebb 10. 
En nem nevezem meg egyiket sem, de hiteles 
adatok nyomán mondhatom, hogy vau köztök 
egy, és nem a legnagyobb, mely önmaga hitelesen 
mutatta ki azt, hogy neki tiszta jövedelme volt 
évenkint 120,000 frt. Nagykereskedő van Pesten 
89 : micsoda értéket képviselnek ezek, t. ház! és a 
jövedelem után fizetett adók legnagyobbika 800 
frt, legkisebbiké 15 frt. Szabó van 3 5 5 : ezek 
jövedelem után fizetett adónak maximuma 10 frt, 
a legkisebb 1 frt. Orvos van 75 ; ismerjük orvo
sainkat, ismerjük azok jövedelmét: a legnagyobb 
adó, melyet az orvosok fizetnek, tesz 93 frtot, a 
legkisebb 3 frtot. Venio nunc ad fortissimos viros, 
a vendégfogadókra: vendéglős van Pesten 3 3 2 : a 
legtöbb jövedelmi adót fizeti az, ki 91 frt 60 krt, 
a legki; ebbet, a ki 1 írt 80 krt fizet. (FölkiáUások: 
Hát az ügyvédek f) Elég ennyi példának, s ezt sem 
azért hoztam fel, mintha akár egyik, akár másik 
osztályát az iparosoknak itt a ház előtt compro-
mittálni akarnám ; de azért, hogy compromittáljam 
azon eljárást, mely ezen jövedelemnek kinyomozá-
sában s arra az adónak kivetésében eddig követte-
tett. (Helyeslés) 

Részletekbe, t. ház, nem akarok menni, miután 
azokat t. barátom Ghyczy Kálmán előttem kifejtet
te ; csak azt akarom még kiemelni, miszerint engem 
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a kisebbség véleménye is csak azon esetben elégit 
ki, ha az, mit előbb emiitettem, t . i . a teljes nyilvá
nosság az eljárás körül, a törvénybe beleigtattatik. 

Többet e tárgyban szólani nem akarok; csak 
azt mondom, hogy meggyőződésem szerint, ha a 
jövedelmi adó helyes elvekre alapittatik, a kive
tésben pedig oly rendszabályok szerint fog eljárni 

Ham, melyek szerint mindegyik adózónak 
joga legyen felszólalni az iránt, vajon a másik kö
telességét nem szegte-e meg, s nem tagadta el a 
jövedelmét: ez utón az állam jövedelme nem csak 
kétszereztetni fog, hanem ez utón az állampénztár 
a legközelebbi időben már oly helyzetbe jutand, 
hogy azon aránytalanságok, melyek az adónemek 
és az adóalapok közt jelenben fenállanak, kiegyen
líthetők lesznek. 

Közelebbről elmondani azon meggyőződé
semet a házban, hogy bármi kataster szerint 
kiszámított földbirtok 3 0 % adót nem bir meg. 
Megemlítettem azt is egy ízben, midőn az in-
direct adókról tanácskoztunk, hogy gyártott sze
szeinket és czukrunkat, hogy a versenyt kiállhassák 
a külfölddel, praemiummal kell ellátni olyképen, 
hogy a beltermelésre vetett adót leveszszük. T^z azt 
mutatja, hogy azon czikkek tul vannak terhelve s 
ezért nem lehetik azt a szolgálatot az államjöve
delem szaporításában sem. mely rendeltetésűk 
volna. Hogy ez igaz, hogy ez helyes, egy példát 
hozok fel, oly példát, mely egyébként mindeni
künk előtt ugy is tudva van. A legutóbbi alkalom
mal Grladstone a thea-vámot felére leszállítván, 
ezt csak ugy eszközölhette, hogy a jövedelmi adót 
kétszerezte. S mi lett a következése? A következése 
az lett, nem csak hogy ezen ott első szükségü 
czikkben mindenki sokkal nagyobb mérvben ré
szesülhet, hanem lett még az is, hogy még a thea-
vámjövedék is szaporodott, mert sokszorozta azt a 
fogyasztás, s a beviteli vámjövedék szaporodása 
által az állam jövedelme is növekedett. 

Többet nem szólok e tá rgyban; csupán abban 
öszpontositom véleményemet, hogy sokkal in
kább czélra vezet, adatok után, ha a kisebbség vé
leményét fogadja el a t. ház, mint a pénzügyi bi
zottság véleménj- ét, s azért én arra, nem a köz
ponti bizottság véleményére szavazok. (Helyeslés.) 

Kerkapoly Károly előadó : T. ház! Azon 
nyilvánosság ellen, melyet épen előttem szólott t. 
képviselő úr Nyáry Pál oly előnyösnek mondott, 
részemről semmi kifogásom. Én is azt tartom, 
hogy a nyilvánosság, valamint minden más, ugy 
e téren is üdvös eredményekre vezet. Épen ez 
oka annak, miért a pénzügyi bizottság is ott, a hol 
azt hit te, hogy a nyilvánosság üdvös hatására 
szükség lesz, tehát minden oly vitás kérdéseknél, 
a melyeknél a jövedelmet bevalló, s a jövedelmi 
adó kirovására, a bizottság javaslata szerint, jo

gosult pénzügyi közeg között különbség van, a 
nyilvánosságot rendszeresíteni kívánta a felszó-
lamlási bizottság tárgyalásánál. Ha a nyilvános
ság e mértékét a t. ház kevesli, s ha azt ezen con-
troversus eseteken kívül is átalában hasznosítani 
kívánja, részemről a legnagyobb készséggel és 
örömmel fogok hozzácsatlakozni, s azért üdvözlöm 
a központi bizottságnak azon módosítását, mely 
egészen azon intentíóval, a melyet hangsúlyozott 
a t. képviselő úr, a 24-ik szakasz végén épen 
oly módosítást hozott javaslatba, mely a nyilvá
nosság igényének megfelelő leszen, s melyet, nem 
kétlem, hogy a t. ház annak idején a részletes tár
gyalás akalmával méltánylattal veend. Egyetért
vén vele e szerint a nyilvánosság üdvös hatásában 
s szükséges voltában, az általa mondottakra nincs 
észrevételem. 

Némileg más esetben vagyok azokra vonat
kozólag, a miket Komárom városa érdemes kép
viselője adott elő. Vele is tökéletesen egyet ér
tek abban, hogy az adózónak teljes joga van, és kell 
is hogy legyen, megkívánni az államtól mindazt, a 
mi biztosítja, hogy azon teher, melynek elviselése az 
állam érdekében elengedhetetlen, a lehető igazság
gal, a lehető egyformasággal vettessék az adózók 
mindenikére; de azt tartom, hogy ezen jogot nem 
igényelhetik nagyobb mértékben azok, a kik egy 
ezimen adóznak , mint azok, a kik más czimen 
rovatnak meg, és megfordítva. Már pedig a t. ház 
eddigelé minden elfogadott adónemnél megnyu
godott abban, és pedig megnyugodott a nélkül, 
hogy a külön vélemény aláírói kifogást tettek 
volna, keveselvén az ez iránti biztosítékot, ismét-
lem, bele nyugodott abba, hogy maga az adó 
kirovása a pénzügyi közegek által eszközöltessék. 

Nem akarok messzebb visszamenni, csak épen 
a házbéradóig , mely a napokban tárgyaltato tt 
e házban. A házbéradónak alapja, az igaz, némileg 
biztosabb mint a jövedelmi adóé, mert ott van a 
bérszerződés; de csak is ott, hol ez van. De ne 
méltóztassanak elfeledni, hogy Erdélyen kívül 
csak a szoros értelemben vett Magyarországnak 
48 városában divatos a ki nem adott épületeknek 
a kiadottakkal parificálása. Ezen parificatio alapja 
nagyon sokféle tényezőkből áll össze, s mindezen 
tényezőknek eombinalása, kellő óvatossággal és 
igazságszeretettel való mérlegelése nyújt egyedül 
biztosítékot az iránt, hogy igazságosan állapittatik 
meg a ház azon jövedelme, mely megrovandó leszen. 
Nem kivan kevesebb lelkiismeretességet ezen mű
tét, mint a megrovandó jövedelem megállapítása. 
És mégis nem hallottam a tisztelt képviselő úrtól 
és a külön véleményt vele aláirt képviselőtársaim
tól sem, hogy ezen parificatiót és az e módon ki
munkálandó jövedem megállapítását és annak 
alapján az adó kirovását nem lehetne az érdekelt 
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pénzügyi közegekre bizni; és hogy azt mondták 
volna : szervezzünk egy adókivető bizottságot! ha
nem megnyugodtak abban, hogy a pénzügyi kö
zegek magok teljesitsék a kirovást. És nézetem 
szerint helyesen tették ezt. Miért ? Mert a törvény 
gondoskodott arról, a miről eddig gondoskodva 
nem volt: hogy t. i. ha a pénzügyi közegek mél
tatlanságot követnének e l , legyen egy részrehaj-
latlan fórum, a melynél orvoslást lehessen keresni 
sérelem ellen. Ez a felszólamlási bizottság. 

És ha a pénzügyi bizottság ennek felállítá
sára czélzó javaslatát ezen törvényjavaslatnál, mely 
most van tárgyalás alatt, nem tette volna meg; ha 
ezen felszólamlási bizottság itt hiányoznék: ak
kor nagyon érteném, hogy hiánya pótoltassák 
egy másik bizottság által, mely a kirovást eszkö
zölje. De én részemről biztosan felállíthatni vélem 
azon tételt, hogy vagy elég a felszólamlási bizott
ság, és ha elég az egyik adóczimen adózó irányá
ban, elég minden más czimen adózó irányában is ; 
vagy pedig nem elég, ha nem elég például a jö
vedelmi adónak kirovásánál, akkor nem elég a töb
binél sem. például a parificatio alapján kirovandó 
házbéradónál sem. (Helyeslés jobb felöl.) 

Ezt én tisztának tartom; és azért helyeselvén 
mindazt, a mit Ghyczy Kálmán képviselőtársam 
az adózók érdekében elmondott és érvényesített : 
az igazság szempontjából vagyok az övétől ellen
kező véleményben azért, mert azt hiszem, hogy 
az igazság érdekének elég van téve akkor, a 
midőn igazságos részrehajlatlan bíró itél a contro-
versus esetekben, azon választott bíróság, melyet a 
t. ház a házbéradónál már elégségesnek tartott. 
Ha az nem helyesen van összeállítva, akkor 
nem ezen adónemre nézve, hanem amarra is hely
telen, s ha nem elég, nem csak itt nem elég. 

Mondatott még az is , hogy nem nyújt meg
nyugvást a felszólamlás bizottság azért, mert némely 
kevesebb tételekkel terheltek, dea kikre nézve ezen 
kisebb tétel is, erejűk kicsiségének mérvéhez ké
pest, igen érzékeny , visszariadnak a felszólamlási 
kölíségek miatt a felszólamlástól. Méltó tekintet, 
nem tagadom; de lehet rajta segíteni, és lehet azon 
analógiát követni, a melyet a t. ház követett, 
midőn Bónis indítványát, ugyancsak a házadónáí, 
elfogadta, mely az által óhajt segíteni e bajon, 
hogy az elnök dijazása által előálló költséget az 
államra rótta épen azért, mert helyeselte Ghyczy 
Kálmán t. képviselőtársam azon nézetét, hogy az 
adókötelezetteknek jogában áll megkivánni az 
államtól, hogy ne fukarkodjék a költséggel ott, 
hol az igazságos kivetés érdeke kívánja, hogy ne 
fukarkodjék. 

Azt mondom, hogy azon módosítás, ha annak 
helyén e törvényben is el lesz fogadva, eloszlatja 
azon nehézségeket, és én részemről meg vagyok 

győződve, hogy teljesen eloszlatja: mert ezen fel
szólamlási bizottságnak 5 tagja közül a módosítást 
szerint az elnököt smár az eredeti törvényjavaslat 
szerint a pénzügyminisztérium által kinevezett ké 
tagját az állam fizeti. Kit kellene tehát a felszólandó 
adózónak fizetni ? Azon kettőt, ki az ő érdekét képvi
seli. E n n e m kétkedem abban, hogy mindenki tudja 
módját ejteni, hogy találjon két bírót a maga jó 
embereiből, a kik irányában való jó indulatból szí
vesen ajánlkoznának a bíráskodásra a nélkül, 
hogy túlságos költségbe kellene magát kevernie. 

Mindezeknél fogva, már csak a következetes
ség tekintetéből is, és azon nagy tekintetből, hogy 
ne látszassunk az adózók egyik osztályára nézve, 
hogy ugy mondjam, nagyobb gondosságot tanú
sítani, mini másikára nézve; meg azért, hogy ha 
a gyakorlat csakugyan azt mutatná, hogy azon 
gondosság, a melyet a házadónáí e t. ház elégnek 
talált, még sem elég, többen legyenek érdekelve 
az iránt, hogy a hiány legyen ki pótolva: ez volt 
a pénzügyi bizottságnak irányelve, a mely őt ezen 
megállapodásokra vezette. 

Egy tekintet volt különösen az, a mit, midőn 
a pénzügyi bizottság nem károsnak, hanem fölös
legesnek tartotta a két bizottságot, a kirovót t. i. 
és felszólamlásig positiv oknak vett arra, hogy 
csupán ez utolsónál maradjon . mellőzve az elsőt: 
a gyakorlatiasság. 

A házadó tárgyában beadott, némileg több 
munkát kivánó többségi véleményt épen t. képvi
selőtársunk ostromolta a gyakorlatiasság szem
pontjából, mondva, hogy majd nem lesz idő elvé
gezhetni a kirovást ezen darab évben. A gyakorla
tiasság tekintete itt is áll , és én azt hiszem, ha 
minden egyes jövedelmi adókérdés két bizottság 
elé kerülhet,, az eredmény az lesz, hogy nem 
végezhetünk. Én szivem szerint kívánom, hogy 
minden lehető orvoslat megadassák az adóköteles
nek ; kívánom már csak azért is, mert meg vagyok 
győződve, hogy a resensust kisebbítvén, emeljük 
a jövedelmet i s ; de fölöslegesnek elfogadása a gya
korlatiasság tekintetébe ütköznék. 

S én azt tartom, hogy ha a pénzügyi közegek
nek csak arra lesz joguk, hogy kiírják az adót, azok 
épen az államkincstár érdekére való tekintetből 
nem tehetik, hogy tulmagasra szabják azt, csak az ál-
lamkincstárt károsítván, ha minél több reclamatiót 
okoznak annak költségére. Tehát épen mivel a pénz
ügyi közegek érdekelve vannak a kincstár iránt. 
kerülni fognak minden méltatlan kirovást, tudván, 
hogy minél több a méltatlan kirovás, annál 
több a reclamatió, mely csak költséget okoz a 
kincstárnak s nem hoz jövedelmet. És én kényte
len vagyok megjegyezni azt is, hogy nagyon 
szomorúnak tartanám, ha nem csak az alább ren
delt pénzügyi közegek, hanem különösen azon 

2* 
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intéző hatalom, melytől ezek irányt vesznek, csak 
az évi jövedelem nagysága iránt érezné magát ér
dekeltnek, és megfeledkeznénk arról, hogy a máért 
nem szabad feláldozni a holnapot, ha nem utasí
taná oda közegeit — a mit én nem hiszek — 
hogy akkor, midőn a máról gondoskodnak, egy
úttal a holnapról is gondoskodjanak, legyenek 
érdekelve nem csak a jövedelem, de annak mara
dandó alakja iránt; és mert nem teszem föl a pénz
ügyminiszter úrról az ellenkező eljárást: azért én 
részemről megnyugszom a felszólalási bizottságok 
mellett azon. hogy a kirovás a pénzügyi közegekre 
legyen bízva. (Helyeslés jobb felöl.) 

Zichy Sándor gr . : Én azon okoskodást nem 
fogadhatom el, miszerint itt nem lehetne a kivető 
bizottságokat alkalmazni azért, mert az adó egy 
másik nemére nézve, jóllehet az igen hason ter
mészetű , nem alkalmaztatott: mert egy törvényt 
azért tökéletesíteni nem akarni, mivel a másik 
tökéletlen, nem indokolt eljárás. (Helyeslés.) 

T. ház! Gyakran fordulhat azon eset elő a 
törvényhozásban, hogy kivételesen épen az eddigi 
gyakorlat ellen uj elvek állíttatnak fel és azok 
csak részletesen alkalmaztatnak. Ugy történnék ez 
itt az adó ezen nemének kivetésére nézve, épen 
azért, hogy a részletes alkalmazásból lehessen kö
vetkeztetéseket vonni, és a szerint, a mint az elv a 
gyakorlatban alkalmasnak vagy alkalmatlannak 
bizonyult, a szerint azt tágabb körben is alkal
mazni, vagy pedig elejteni a jövőre nézve. En 
részemről azon elvből indulok ki , hogy igen kívá
natos a mi adórendszerünket alapjaiban és ki
vetésében némileg az európai színvonalra emel
nünk, és kivetkőztetnünk azon zamatból, a mely-
lyel az nem igen kedvező modorban a lenmit 
évekre emlékeztet. (Igaz!) Átalán véve az ily 
adóknak kivetése igen kevés államban történik 
pusztán csak a pénzügyi közegek által; de sőt to
vább megyek : Francziaországban ezen és ehhez 
hasonló adókra a departementokban külön bizott
ságok neveztetnek ki, a községeknek magoknak az 
adó egyéni kivetésére nézve bizonyos tevékeny
ségi kör szabatik. Sőt hasonló eljárás magára a 
földadóra nézve is kiterjesztetik. Minálunk Magyar
országban, a hol büszkék vagyunk arra, hogy me
gyei autonómiával, az önkormányzatnak nagyobb 
gyakorlatával, tapasztalásával és geniusával bí
runk , mint az európai népek akármelyiké, igen 
sajnálnám, ha ezen gyakorlat és a nemzet ezen 
önkormányzat iránti hajlama leszoríttatnék a köz
igazgatási közreműködés gyakorlati teréről és pusz
tán csak átalános politikai elvek vitatására terel-
tetnék át, mely vitáknak a jelen körülmények közt 
szerintem a megyékben vajmi kevés helye és kevés 
üdvös hatása lehet. 

Én részemről tehát, jóllehet a házadóra nézve 

is a kivető bizottságnak olyforma eljárását, minő 
a külön véleményben most javaslatba hozatik, sze
rettem volna alkalmaztatni: abban semmi okot 
nem látok, hogy mivel ott nem alkalmaztuk, itt ne 
alkalmaztassák. Örömmel üdvözölném, ha akkor, 
midőn pénzügyi rendszerünkben már beható vál
toztatásokat hozunk létre, tennénk le egy elvet is, 
mely liberális és nemzeties institutio csiráját fog
lalja magában. (Helyeslés.) 

Ha már nem változtattunk volna semmit adó-
rendsaerünkön, ha mi épen csak az ideiglenes álla
potottartottuk volna fen addig, mig a rendszernek 
gyökeres javításának, átalakításának ideje bekövet
kezik, magam sem tartottam volna czélszerüeknek 
ily részletezéseket; de mivel egyfelől már változ
tattunk és változtatunk ott, hol a változtatás in
kább oly természetű, hogy megnyugtatást és nem
zeties reformot implicál, akkor szeretném, hogy 
legalább mint a haladás irányára mutathatnánk 
egy oly institutióra, mely szabadelvű és a nemze
ties fejlődés csiráját foglalja magában. (Helyeslés.) 

Bóni s S á m u e l : T. ház! Azok után, miket 
Grhyczy Kálmán és Nyáry Pál barátaim a kisebb
ség véleményének támogatására elmondottak, 
részletesen és kimeritőleg a tárgyhoz szólani fö
löslegesnek tartom; csak egyet vagyok bátor a t. 
ház figyelmébe ajánlani. (Halljuk!) 

Ha az állam fentartásának mulhatlan kelléke 
az állam szükségleteinek fedezése, ezen szükségle
tek fedezhetése pedig mulhatlanul terheket hárit a 
polgárok vállaira, azt tartom, kötelessége a tör
vényhozásnak oly módról gondoskodni, melyezen 
terhek elviselését visszataszítóvá ne tegye, mely 
ezen terhek viselésének kötelessége iránt bizalmat 
gerjeszt. (Helyeslés bal felöl.) 

Én azt tartom, ha a törvényhatóságok mellő
zésével a pénzügyi közegekre bízatik ezen terhek 
kivetése, a bizalom ezen polgári kötelesség teljesí
tése iránt soha sem lesz honfitársainkban felköltve, 
(Ugy van! bal felöl) mert már magában a törvény
hatóságoknak mellőzése egy nemét a féltékenység
nek kelti fel, és azon eszmét gerjeszti a polgárok 
keblében, hogy a fél fogja az ő vállaikra a terhet 
rárakni. (Helyeslés bal felöl.) 

Maga Kerkapoly barátom is annak szükséges
ségét emiitette, hogy a resensust meg kell szün
tetni. Ha a resensust meg akarjuk szüntetni, ad
junk befolyást az adó tárgyában is a törvényha
tóságoknak és minden polgár jobban meg fog e 
kötelesség teljesítésével barátkozni. (Helyeslés bal 
felöl.) 

Ezeket eló're bocsátva, pártolom a kisebbség 
véleményét. (Helyeslés bal felöl.) 

Berzenczey László: (Eláll! Zaj. Halljuk!) 
Tisztelt ház! En azt tartom, hogy a világ kor
mányzatának legnagyobb baja az, hogy sokan 
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akarják kormányozni, (Zaj. Sálijuk!) legnagyobb 
baja az, hogy némely politikus azzal fekszik le és 
kel föl, hogy a világ nem jólfoly, éső jobban tud
ná kormányozni, ha az ö kezébe adnák a kor
mányzatot, a helyett, hogy ügyelne arra, hogy 
maga magát kormányozza. Én az absolutistáknak 
sem rovom fel hibául, ha azt hiszik, hogy a világ 
sokkal jobban folyna, ha ugy kormányoztatnék, 
mint ők akarják. És innen van, bogy sok ember 
azt hiszi, hogy ő csinálja a legjobbat; pedig hogy 
hogyan szerezte ki-ki a maga vagyonát, ő tudja 
legjobban, (Nevetés) és ezen hitében nem hogy se
gítene máson, hanem akadályozza azt cselekvésé
ben, mert azok mindenütt és mindenben segíteni 
akarnak a kormányon, és azt mondják, hogy ők 
segítenek is. Ebből ered az örökös tutorság, a mi 
a burokratiába vezet bennünket, és arra, hogy oly 
dolgokat akarunk magunkra vállalni, a melyekre 
valóban képtelenek vagyunk. 

Vegyük például a jövedelmi adót. Én azon 
meggyőződésben vagyok, hogy az igazságos 
adó csak is a jövedelmi adó, és elannyira igaz
ságos, hogy a földadó a legterkesebb. Miért? 
Mert az ki van tárva és azt eltitkolni nem 
lehet. Bátor vagyok hivatkozni azon országra, 
hol legnagyobb a jövedelmi adó : Amerikára. Kik 
azok, kik ott ezen adót kiróják ? Annyira ment ott, 
kérem, hogy a polgárok tudva egymás jövedelmét, 
az adót r em csak hogy el nem titkolják, mert 
egymás ellenében ellenőrködnek, hanem ott any-
nyira ment, hogy a jövedelmi adó kimutatója az 
illető hitelének, és mint tanuja is voltam, egy ke
reskedő több jövedelmet jelentett be, mint a meny
nyivel birt, ugy hogy fellármáztak az emberek, 
mondva: „Nem igaz. nem fizethet annyit, mert ezzel 
csak creditet akar szerezni." Én csak ez egypéldát 
voltam bátor felemlíteni annak igazolására, hogy 
mennyire szükséges a nyilvánosság a jövedelem 
kitudásánál. 

Szükséges ez még a földadónál magánál is. 
Nemde szükség van a nyilvánosságra ? nemde még 
a földadót is eltitkolják ? Hát a jövedelmi adó, 
mint Nyáry képviselőtársam mondotta, mennyire 
eltitkolható! Következőleg a jövedelmi adó a nagy 
birtokosok irányában a birtoknak legnagyobb biz
tossága, mert minél több vagyonom van, annál 
többet áldozhatok a hazának. 

A jövedelemadó minden emberre azért leg
igazságosabb, mert ennek van azon jövője, hogy 
azokra nézve, kiknek mindennapi kenyerét támad
j a meg az adó, ez könnyittetik. 

Én azért bátor vagyok könyörögni, fogadja 
el a t. ház a kisebbség véleményét, mint olyat, 
hogy a nép maga is népszerüsitse ezen adót, mert 
18 év alatt bizony nem volt népszerű. Hajtassék 
az be alkotmányos utón: mert soha sem az volt a 

teher, hogy valakinek adót kell fizetni, hanem 
azon panaszok, hogy a szomszéd mily keveset 
fizet, hogy az ő adója nem áll szomszédjáéval arány
ban, hogy annak proteetiója van. És ugy hiszem, 
a miniszter urnák is legjobb lenne a kisebbség vé
leménye elfogadása, hogy ne mondaná senki, hogy 
ő valakit protegál. Én az ellenőrzést is eléggé 
látom a kisebbség véleményében fentartva, akkor, 
midőn két pénzügyi közeg van ; és azt hiszem, 
hogy valamint az angol királynő a világ legna
gyobb uralkodója, mert alkotmányosan uralkodik, 
mert mással nem törődik, mert nem elegyedik min
den apróságba: ugy azt hiszem, hogy a miniszter 
iir rangját is jobban fentarthatja'és popularisabb 
marad, s több pénzt is fog bevenni. 

KurCZ G y ö r g y : A szőnyegen forgó jövedel
mi adó már minden oldalról megrostáltatott, és ne
kem csakis egy csekély észrevételem van, mi egé
szen figyelmen kívül hagyatott, s erre vagyok bá
tor a t. ház figyelmét felhívni. 

Én azon véleményben vagyok, hogy az adó 
felszólamlás! bizottság egészen fölösleges és híjába 
való lesz, ha az adó kirovásánál, a jövedelem kitu
dásánál azon mód nem alkalmaztatik, melyet a ki
sebbség javasol. Mi lesz következménye azon eljá
rásnak, mely a kitudás nélkül csak az adófelszó-
lamlási bizottságot rendeli meg ? A gyakorlati élet 
meg fogja mutatni, hogy tisztán csak azok fognak 
panaszképen a felszólamlás! bizottsághoz járulni, 
kik a pénzügyi közegek által túlságosan megro-
vottaknak érzik magokat; a kik pedig jól találják 
magokat a megrovás mellett, tisztán kimaradnak, 
mert tán nem ment el az eszök, hogy panaszt 
emeljenek az ellen , hogy csekélyebb összeget 
fizetnek. 

Méltóztassék tekintetbe venni, hogy fő dolog a 
jövedelmi adó megrovásánál a jövedelem tisztába 
hozatala, a nélkül, hogy ez által tulterhelőleg nyo
massák valakire, hogy több jövedelme van, mint a 
mennyi jövedelme valóban van. De ennek kitudá
sánál okvetlen kell, hogy oly bizalmi férfiak is ré
szesüljenek, kik azok személyét, kik adó alá vo-
nandók, képviselik. 

Én e körülményt figyelmen kivül hagyni nem 
akartam, s azért pártolom a kisebbség véleményét. 
(Szavazzunk! 

Lónyay Menyhért pénzügyéi1
: T. képvi

selőház ! Nyáry Pál képviselőtársunk röviden 
jelzé és néhány érdekes és való adattal Mustrálta, 
mennyire hiányos a jelen jövedelmi adó, s meny
nyire fontos adózási rendszerünkben a jövedelmi 
adó czélszerü keresztülvitele. U g y hiszem, mind
azokat, kik talán a jövedelmi adó tekintetében 
eszközlendő reform fontosságáról eddig nem vol
tak meggyőződve, azon indokok és adatok, melye
ket Nyáry Pál képviselőtársunk előhozott, telje-
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sen meggyőzték. En magam is helyeslem nézetét, 
s azt hiszem, hogy a jövedemi adó czélszerü és 
rendszeres keresztülvitele által eddig kellőleg 
meg nem adózott nevezetes kutforrások fognak az 
állam jövedelme emelésére szolgálni. 

A jövedelmi adóreform keresztülvitelének 
egyik feltétele, hogy az egyrészt igazságosan, 
méltányosan, és másrészt szigorúan vitessék keresz
tül. Én azon meggyőződésben vagyok és voltam 
— és ezt kiemeltem előterjesztésemben is, melyet 
tenni szerencsém volt, midőn beadtam a költség
vetést , s ezen nézetnek kifejezést is adtam az 
államköltségvetéshez csatolt jövedelmi adótörvény
javaslatban midőn az adó kivetésénél és megállapítá
sánál azon eljárást kívántam igénybe venni, mely 
minden más rendezett állam tapasztalása szerint is, 
de ugy hiszem, minálunk is fő feltétele annak, hogy 
a jövedelemadó megfeleljen azon czélnak, melyet 
tőle várunk, és e tekintetben magam is azon nézet
ben vagyok, és ezt tanusitottam a beterjesztett tör
vényjavaslat által is — hogy maga a kivetés csak 
akkor lesz biztos eredmény által koszorúzva, hogy 
ha egyrészt a kivetés teljes nyilvánosság igénybe 
vétele mellett történik, másrészt, hogy ha azok, kik 
a pénzügyi hatóság részéről a kivetés vezetésével 
meg vannak bizva, oly önálló férfiak által támogat
ta tnak, kik az illetők minden viszonyainak ismerete 
mellett elég hazafisággal és lelkiismeretességgel bír
nak tett igéretökhöz képest a törvény rendeletének 
mindenekben eleget tenni, tehát az állam érdekeit 
sem tévesztendik szem elől. Ennélfogva az álta
lam előterjesztett törvényjavaslat 16-dik szakaszá
ban mind a kivetést, mind a felszólamlások feletti 
Ítéletet bizottságokra kívántam bizni. 

Más pénzügyi igazgatás tapasztalatai után in
dulva, de a dolog természete szerint is, azon javasla
tot tettem, hogy ezen bizottság elnöke legyen pénz
ügyi kiküldött, kiről föltehető, hogy a szabályok 
kellő alkalmazása iránt minden tekintetben tájékoz
va van. I ly intézkedést szükséges volt már azért is 
javaslatba hozni, mert az országban létező szám
talan bizottságok csak az esetben fognak egyformán 
és rendszeresen eljárhatni, ha a bizottságok vezetése 
egyöntetű- és szabályszerüleg megy véghez. Ezt 
követeli az adó igazságos és egyenlő szétosztása. 

A bizottság alakitását illetőleg az általam tett 
javaslatban az foglaltatik, hogy két tagot nevez 
hozzá az illető hatóság, kettőt a pénzügyminiszter. 
Tagadom, hogy ezen szervezetnek azon következ
ménye lehetne, melyet Komárom városa érdemes 
képviselője előhozott, hogy az ekkép alakított bi
zottság mindenek előtt csak az adó emelése tekin
tetében fogna eljárni: mert a 18-dik szakasznak 
egyenesen azon értelme van, hogy a pénzügymi
niszter által nevezettek a vidék független és a vi
szonyokkal ismeretes férfiai közöl választassanak, 

I és miután az idézett szakaszban a pénzügyminisz-
I ter által nevezett tagokra is vonatkozik azon in-
I tézkedés, hogy a választást elfogadni tartoznak bir-
| ság terhe alatt , ebből az következik, hogy tisztvise

lők nem értettek. 
Ezt csak azért voltam bátor megjegyezni, 

hogy megmutassam, hogy a két elvet, mely 
másutt is sikeresnek mutatkozott, t. i. 1-ör a 
kivetési eljárás nyilvánosságát, 2-or az illető vi
dékek viszonyaival ismeretes független jellemű 
férfiak befolyását a pénzügyi küldött vezetése 
mellett a kivetésnél kivántam érvényesíteni. 

Azonban megvallom, t. ház, hogy a pénzügyi 
bizottság által tett javaslatot, ugy mint jelenben 
előttünk van, ámbár a kivetés módjára nézve eltér 
az én javaslatomtól, azon indokból fogadom el, 
mert miután a jelen évnek már hetedik hónap
jában vagyunk, egy ujabb terv kidolgozása és a 
kivetés hosszadalmas eljárása azt eredményezné, 
hogy ezen évre az uj jövedelmi adó kivethető alig 
lenne; tehát ez évre elfogadom a pénzügyi bi
zottság javaslatában tervezett kivetési eljárást, mely 
az önálló tagokból alakított reclamationális bizott
ság által az illetők érdekeit a nélkül is biztosítja \ 
óhajtom pedig a törvény mielébbi megszavazását 
leginkább azon szempontból, hogy a jelen évben 
eszközlött kivetés tájékozásul fog szolgálni és ada
tokat fog nyújtani a jövőre. 

Egyébiránt miután a központi bizottság ja
vaslata szerint a 27-dik szakaszhoz oly szerkezeti 
módosítás hozatik inditványba, mely némikép a 
nyilvánosságot a kivetésnél behozaa: ez ujabb 
indok arra, hogy a pénzügyi bizottság javaslatához 
járuljak. Azt hiszem, hogy a jövedelmi adó czél-

! szerübb kezelésére nézve elkerülheti énül szüksé-
; ges lesz a jövő évi kivetést teljes njdlvánosság 
I mellett a vidéki érdekeltek közreműködése és ellen-
| őrködése mellett eszközölni. Ez meggyőződésem, 
| és ezt elmondani akkor is, midőn a törvényjavas-
' latot beadtam. 

Nem fogadhatom el a külön vélemény által 
I felállított eljárást, miután annak létesitése külön-
! böző reclamationális bizottságok alakitását tenné 
l szükségessé, még pedig a javaslat értelmében min-
] den adóhivatalnál, milyen pedig a magyar korona 
! országai területén 300-nál több van, s e mellett 

oly hosszadalmas eljárást hoz javaslatba, hogy 
valószínűleg ezen bizottságok megalakításáig 
az év letelnék s a jövedelmi adó az év végével még 
kivetve sem volna. Ez az indok, melynélfogva a 
kisebbségi külön véleményt, ugy a mint az előt
tünk fekszik, el nem fogadhatom. 

Midőn ezen nyilatkozatot teszem, engedje 
i meg a t. ház, hogy a kisebbségi külön vélemény 

egy állitására némelyeket megjegyezzek. (Halljuk!) 
Átalában legkönnyebb mód valamely véle-
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menynek támogatására az, ha más kifejlett, kivált 
pedig alkotmányos nemzetek példájára hivatko
zunk. Jelen esetben nagyon jól van választva a 
két példa, melyre a kisebbség hivatkozott: mert 
az egyik hivatkozás Angliára történik, mely nem 
csak anyagilag legvirágzóbb, de a legalkotmá-
nyosabb állam s; a másik példa, melyre hivatko
zás történt, hasonlóan érdekes, minthogy Porosz
országnak pénzügyi viszonya csakugyan a leg
rendezettebb. De a Bajorországra való hivatkozást, 
megvallom, nem tarthatom egészen alaposnak, 
mert a tapasztalás azt bizonyitja, hogy azon eljárás, 
mely egy kisebb állam helyzetének megfelel, egy 
nagyobb államra, minő a 6000 négyszög mért
földnyi területű magyar állam, minden következé
seivel czélszerüen nem alkalmazható. Tehát csak az 
előbb emiitett két nagy állam adókivetési gya
korlatáról kívánok szólani azon czélból, hogy ki
mutassam, miszerint az ott fenálló gyakorlat sok
ban ellenkezőt bizonyít. 

Igaz, hogy Angliában a kivetést magát nem 
államtisztviselők, de a magánosok közül kijelölt 
egyének teljesitik, kik — az egyik clark, a másik 
assessor nevezete alatt — működnek; azonban 
méltóztassanak felvenni, hogy az állam miképen 
gondoskodott arról, hogy ezen kivetéseknél az 
állam érdeke öszliangzó legyen ezen bízott ági 
tagok érdekével, Azt rendelte a törvény, hogy e 
két tag mindegyike minden font sterling után, 
melyet adó fejében kivetett, 1 72 —2 pennyre menő 
dijt húzzon. 

Tehát annyiban nem tartom egészen helyes
nek ezenj eljárást és az önmegadóztatás elvével 
egyezőnek, minthogy a kivetéssel foglalkozók egye
nesen érdekelve vannak s igyekezni fognak az 
állam jövedelmének megcsonkítását gátolni, mert 
az ő jövedelmök is nagyobbodik a kivetett adó
összeg emelkedésével. 

Továbbá megjegyzem, hogy] ámbár a vég 
megerősítést egy főbiztos, generál comissioner esz
közli, ki hasonlag nem államtisztviselő; ez azon
ban olyan egyén lehet csak, ki legalább 200 font 
sterling vagyis 2000 frt jövedelemmel bír. Azon
felül a felülvizsgálatot kik eszközlik, s az egész 
munkát kik vezetik ? Mindig az államtisztviselők 
az úgynevezett surveyorok. 

Tehát azt átalában állítani nem lehet, hogy 
Angliában a jövedelmi adónak kivetése az önmeg
adóztatás rendszerére van állapítva. Igaz, hogy 
Anglia adórendszere ugy mint minden köztörvény
kezése igen bonyodalmas ós az ottani viszonyok
ban avatatlan csak nehezen tanulmányozhatja azt. 
mert ott régi százados rendeleteken alapuló eljárás 
van. Azonban hivatkozom csak egy igen jeles 
iróra. Vockére, ki az „Angol adórendszer" czimü 
jeles munkát irta, munkája 625-dik lapján azt 

mondja, hogy ámbár az ömnegadóztatási rendszer 
létezik, mindamellett a kivetésnél a tapasztalás 
azt mutatta, hogy az önmegadóztatás elvétől való 
eltérés egy közel ezer évi gyakorlatnak és praxis
nak gyümölcse és eredménye és teljesen megfelel 
a czélszerüség kívánalmának, habár a theoriával 
meg nem egyezik. 

Tehát a szabad Angliában is gyakorlatban 
oly eszközök vannak alkalmazva, melyeknél 
fogva az államnak érdekei minden tekintetben meg 
vannak őrizve. 

A másik hivatkozás történt Poroszországra. 
A porosz adózási rendszer kétféleképen adóz

tatja meg a jövedelmet: van egy osztályadó (Klas-
sensteuer), a másik pedig egy osztály-jövedelmi adó. 
(Klasseneinkommensteuer.) 

Az 1850. évi május 1-én kelt törvény szerint 
az osztályadónak kivetése a községbeli elöljáróság 
által eszközöltetik, de a kormány tisztviselőinek 
felügyelete alatt, A 10-ik szakasz szerint az adó
nak kivetése tisztán és kizárólag a Bezirksregie-
rung-tól, tehát szintén kormányhivatalnokoktól 
függ ; a felszólamlásokat pedig a 14. szakasz értelme 
szerint a kormány maga intézi el. 

A mi a jövedelelmi osztályadót t. i. a Klas-
seneinkommen-Steuert illeti : a becslést és kivetést 
bizottság eszközli ugyan a 22. szakasz szerint, de 
ennek elnöke a kormány által kinevezett tiszt
viselő. A felszólamlási bizottság elnöke pedig a 24. 
szakasz tartalma szerint szintén a kormány tiszt
viselője, vagy biztos. 

Idézem végre a 31. szakaszt, mely határozot
tan azt mondja, hogy az összes eljárásnak vezetése 
a pénzügyminiszter teendőihez tartozik, a ki fel
ügyel a kerületi bizottságok egész működése fö
lött, és a felmerülő panaszok fölött a pénzügymi-

i niszter maga határoz. 
Tehát a két példára való hivatkozásra nézve, azt 

hiszem, hogy ha a jövedelmi adónak kivetését min
den tekintetben a törvényhatóságokra akarjuk bíz
ni, e tekintetben e két példára hivatkozni alig lehet. 

Egyébiránt nem akarok és nem is kívá
nok sem az egyik, sem a másik rendszerre térni ; 
nem kívánom, hogy az illető községbeli kiküldöt
tek valami jövedelemben részesüljenek; de igenis 
óhajtom azt, hogy olyan törvényhozási intézkedé
sek keletkezzenek, melyek szerint a jövedelmi adó
nak behajtása már ezen évben lehetővé tétessék, 
hogy a törvényhozás az ezen évben szerzendő ta
pasztalatok alapján azon helyzetben legyen, hogy 
jövendőre az illető érdekeltek közreműködése mel
lett az állam érdekeinek teljes megóvása mellett az 
igazságos és méltányos kivetésnek elve tettleg fo
ganatosíttassák. (Helyeslés.) 

Deák F e r e n c z : T. ház! Ha az ember egy 
tekintetet vet a legalább Pest városában bevallott 
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jövedelmekre, és az a szerint kivetett jövedelmi 
adókra 1867-ben: ezen tekintet valóban szonioritó, 
Nem csak azért szomoritó, mert az állam jövedel
mei csonkítva vannak, és igy azt, a mi azokból 
hiányzik, más embereknek kell viselniök; hanem 
szomoritó azért is, mert az erkölcsi érzés mély 
sülyedésére mutat. 

A jövedelmek bevallásai a jövedelmi adónál 
a becsületszó pajzsa alatt történnek. Ha az ember 
látja, hogy egész osztályok, egyébként az állam
ban tekintélylyel bíró emberek, polgártársaik közt 
előkelők, a becsületszót oly kicsinybe veszik, hogy 
nevetségesen csekély összeget vallanak be : ez 
valóban szomoritó. 

T. ház! Az adónál a coercitiv eszközök mel
lett mulhatlan szükséges a lelkiismeretesség", mint 
egyik legfőbb őre az állam biztosságának. Az élet 
tapasztalása azt mutatja, hogy a hol valamely bün 
megszűnt szégyenitő lenni, ott semmiféle coercitiv 
eszközök nem bírják az erkölcsiséget és az állam 
biztosságát föntartani. [Helyeslés) 

Vannak osztályok, vannak emberek, a kik 
előtt egyik vagy másik bün nem szégyenitő, nem 
gyalázatos. egy harmadik bűnt pedig magok is 
gyalázatosnak tartanak. A rablást, a gyilkolást, 
a íolvajságot a rabló, a gyilkos, a tolvaj társai 
előtt dicsekelve emlegeti; de az árulástól, valame
lyik társának feladásától, nem csak azért, mert azt 
nyomban erőszakos büntetés követheti,hanem azért, 
mert ez köztök szégyenitő, tartózkodik. 

Az erkölcsi érzületet kell tehát mindenek 
előtt emelni; és ezen erkölcsi érzület nevelésére 
kétségen kívül nagy hatásuk van a jól alkalmazott 
coercitiv eszközöknek is. 

Azt mondja tán valaki, hogy hiszen eddig is 
büntetések voltak szabva a jövedelmek eltagadásá-
ra, nem ugyan a törvényben, hanem azon szabályok
ban, melyeket — a mennyire meg nem változtak — 
e törvény is helyben hagy. De hogy ezen szabá
lyok, ezen büntetések mennyire, mily nagy mérték
ben sikeretlenek voltak, mutatja az, hogy ezen 
büntetések daczára, mint az 1867. évből úgyszól
ván közkézen forgó pesti bevallási lajstromból 
kitűnik, iszonyú eltagadások, iszonyú csalások 

I történtek, és még sem tudjuk, hogy valaki e miatt 
érzékenyen megbüntettetett-e. 

Azon ember, a ki dohányt, sót csempész, sú
lyosan megbüntettetik ; azt hiszem, hogy a jöve
delem oly eltagadása és oly nevetségesen csekély 
összegben előadása, mint ezen lajstromokból ki
tűnik: épen oly csalás. (Helyeslés) 

Ennélfogva, t. ház, én az állam biztosságára 
és az emberek erkölcsi érzületének emelésére még 
azt sem tartom elégségesnek, mit a külön vélemény 
javasol: én szeretnék czélszerü módozatot kidol
goztatni arra nézve, mikép lehessen — legalább a 

mennyire emberileg lehet — rájönni az eltagadá-
sokra, és miképen bűnhődjék az, a ki becsületsza
váról, erkölcsi polgári kötelességéről annyira meg 
tud feledkezni. (Elénk helyeslés.) 

Maga a pénzügyminiszter úr is az eszmét, az 
elveket helyeseknek találta, s azt hiszem, nincs 
köztünk senki, ki a csalásnak bármily nemét és 
igy ezen nemét is pártfogása alá vegye. 

Belátom, hogy ily egészen jól kidolgo
zott czélszerü módozatnak megszavazása, életbe 
léptetése most, az idő rövidsége miatt alig lehető; 
de ha lehetetlen is, még akkor is inkább fogadom 
el e részben a valamit, mint az épen semmit, és 
inkább járulok azon módhoz, melyet a külön vé
lemény előadott, mint más ellenkező módhoz. 

És ha ezt a t. ház többsége nem fogadná el, 
még akkor is múlhatatlanul szükségesnek tarta
nám, hogy vagy magában e törvényjavaslatban 
vagy a ház határozatában kimondassák, hogy az 
országgyűlés ezen módokat csak azért nem alkal
mazza, mert az idő rövidsége nem engedi, nem 
pedig más okból, és kötelességévé teszi a minisz
tériumnak , hogy czélszerü módozatot dolgozzon 
ki és terjeszszen a ház elé; sőt megbiznám a minisz
tert azzal, hogy addig is, mig ezt előterjeszti 
— habár ez ezen ülésszak alatt nem lehető — addig 

l is, a mig lehetséges lesz, o maga, mint a végrehajtás 
I eszköze és mint azon tárczának minisztere, oly 
j módokat alkalmazzon, melyek által az eltagadá-
j sok meggátoltassanak. (Elénk helyeslés.) 

Addig is pedig, mig ez megtörténhetnék, 
i hozzájárulok a kisebbség véleményéhez. (Elénk 
\ helyeslés.) 
j B e s z e János : Deák Ferencz képviselő úr 
í után elállók a szólástól. 

E l n ö k : Nem tudom, az indítványozó kiván-
e jogával élni, hogy mint utolsó szólhasson a tárgy
hoz? 

G h y c z y K á l m á n : T, ház! Nem akarom a 
i tanácskozást hosszabbá tenni az által, hogy az 

érvekre is válaszoljak, melyek ellenem használtat
tak ; hanem az általam állított tények ellenében 
más tények állíttattak fel, s ezeknek valóságát, 
ha a tisztelt ház megengedi, szeretném constatálni, 
(Halljuk !) 

Kerkapoly barátom azt mondotta, hogy mért 
nem szólaltam fel az adókivetési bizottság mellett 
a házadó tárgyalásánál? Ezen ellenvetést csak 
annak tulajdonítom, hogy t. barátom akkor bi
zonyosan másfelé levén elfoglalva, jelen nem lehe
tett, midőn e tárgy szőnyegen forgott: mert én 
azon alkalommal is kiemeltem, hogy a házadó s 
jövedelmi adó között nagy különbség van. Ki
jelentettem, hogy egyátalában nem ellenzem, hogy 
a házadóról szóló törvénybe az adókivetési bi
zottság s a kisebbség által a jövedelmi adóra nézve 
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javasolt részletek felvétessenek; de hogy őszin
te legyek, nem akartam a vitatkozást azon térre 
vinni át, melyen a sikernek sokkal kisebb remé
nye mutatkozott, mint a mai napon a jövedelmi 
adó tárgyalásánál, hol a nagyobb óvatosság s a kér
déses intézkedés sokkal inkább szükséges, mint 
az adónak bármely neménél. 

A következetlenség vádját tehát részemről 
nem fogadhatom el. 

Az igaz, hogy a t. pénzügyminiszter úr is a 
ház elé terjesztett törvényjavaslatában adókivető 
bizottságot inditványozott, de ahhoz az elnökön ki-
vül még két tagot kívánt maga választani s igy 
az evidens többséget a pénzügyi közegeknek tu
lajdonba. A mi most mondatott részéről, hogy 
ezen választottainak önálló, független, a pénzügy-
gyei összeköttetésben nem levő egyéneknek kellett 
volna lenni, erről az általa beterjesztett törvény
javaslatban egy szó sem foglaltatik: ez a pénzügyi 
bizottság mostani javaslatában meg van emlitve, 
de az eredeti törvényjavaslatban nem volt. 

Pénzügyminiszter úr azt méltóztatott továbbá 
állítani, hogy a kisebbség minden adóhivatalra 
nézve egy adókivetési bizottságot ajánlott. Ez 
nincs ugy, mert a kisebbség azt javaslotta külön 
véleményének egyik szakaszában, hogy annyi adó
kivetési bizottság legyen, a mennyit a pénzügy
miniszter úr kivánand, s ezeknek működési kerü
letét szintén maga a pénzügyminiszter úr hatá
rozza meg, természetesen a körülmények szerint; 
s én egyátalában feleslegesnek is tartanám, hogy 
minden adóhivatal kerületében egy külön ily 
adókivető bizottság állíttassák fel; ha pedig a pénz
ügyminiszter úr azt mondja, hogy ez szükséges, 
mert sok panasz lesz, ezzel leginkább igazolja 
az ily adókivető bizottság felállításának szüksé
gét, mert ezzel maga elismeri, hogy az eddig szo
kásos eljárással a pénzügyi közegek működése oly 
igen sok panaszra adand alkalmat, hogy sok, ily 
adókivető bizottság felállítása fog szükségessé 
válni. Én részemről ezt nem tartom szükségesnek, 
s azt hiszem, hogy kevesebb bizottság is rövid idő 
alatt elvégezheti munkáját. 

Azok ellenében, a miket Angol- és Poroszor
szágról a kisebbségi véleményben felemlített pél
dákra nézve pénzügyminiszter úr mondott: állí
tásaimat jelenleg tüzetesen nem igazolhatom, a 
mennyiben ez adatok természetesen kezemnél nin
csenek ; de még is megemlitem és ismétlem állítá
saimat azon okból, hogy a kinek tetszik, a maga 
helyén utána nézhessen. 

Az angol rendszer szerint a jövedelmi adó
nak fö vezetése az úgynevezett lord tax commissio-
nerek kezében áll, független önálló férfiak kezében. 
Ezek nevezik ki az alsóbb tisztviselőket, kiket a 
t. pénzügyminiszter úr megnevezett. De ezen utób-
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biaknak működése ezen commissiónak felülvizs
gálatától függ, mely commissio igazitja ki az azok 
által netán elkövetett hibákat, és ez elvben meg
egyezik a kisebbség javaslatával, mely az előké
születeket és előintézkedéseket a pénzügyi köze
gekre bizza és csak az általok netán elkövetendő 
tévedések kiigazítását tartja fen az adókivető bi
zottságoknak. Nem mondtam soha és nem is mon
dom, hogy Poroszországban az osztályadő nem 
máskép kezeltetik, mint a jövedelmi adó j de a 
mi ott jövedelmi adónak neveztetik, az ugy kezel
tetik Poroszországban, mint a kisebbség vélemé
nyében van előterjesztve. Igazolta ezt pénzügy
miniszter űr is előadásában; csak egyet emelt k i : 
hogy ott ezen bizottságoknak elnöke pénzügyi 
közeg. Ez igaz, és én minden alkalommal kész len
nék elfogadni, hogy a vezetés a pénzügyi közegek 
kezébe tétessék oly bizottságokban, a melyeknek 
egy tagja sincs a pénzügyi közegekkel összeköt
tetésben, a melyek mind önálló független férfiak
ból állanak, és a melyekben az elnöknek csak akkor 
van szavazata, midőn ezen önálló férfiak véleménye 
egyenlőképen két felé oszlik. Ilyképen nem 
csak nem ellenzem, de bizonyos tekintetben jónak 
tartanám a porosz rendszer alkalmazását. 

Egyébiránt ezeket csaka tényállás constatálása 
végett emiitvén meg, továbbá is véleményemhez 
ragaszkodom. (Helyeslés.) 

Lónyay Menyhért pénzügyér.- Tisztelt 
barátom épen azon észrevételt tette, hogy előter
jesztett javaslatomban az foglaltatik, miszerint az 
adókivetési bizottságban a pénzügyi közegek 
többségben volnának. Javaslatom 18-dik szakasza 
ezeket mondja : „A bizottsági taggá választott 
vagy a pénzügyminisztérium által nevezett,ha ebbeli 
felhivását alapos ok nélkül elfogadni vonakodnék, 
ennyi és ennyi birsággal büntetendő." A 18-dik 
szakasz értelméből tehát világos, hogy miután a 
pénzügyminiszter saját tisztviselőiről rendelkezik, 
és igy azokra nézve a birság elrendelésének esete 
elő nem fordulhat: ezen javaslatomnak más ér
telme nem lehetett, mint az, hogy a hatóság által 
kinevezett két taghoz a pénzügyminisztérium által 
nevezendő két tag szintén önálló és független 
ferfiu legyen. Egyébiránt ezen szakasznak ezen 
értelmezését a pénzügyi bizottságban is előadtam. 

Csak ezt akartam megjegyezni a t. képviselő 
úr előadására. 

Egyébiránt, t. ház, épen mert adórendsze
rünkben a jövedelmi adó reformját a legfontosb-
nak tartom; mert óhajtanám a közérdek tekin
tetéből, hogy már ezen évben az e törvényjavaslat 
értelme szerinti kivetés alkalmaztassák ; és mert 
meggyőződésem szerint a kisebbség véleménye, 
mely előadatott, még sincs ugy formulázva, hogy 
azon esetre, ha azt a t. ház elfogadná, annak gya-

3 
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korlati kivitele ez évben lehetséges lenne: bátor 
vagyok a t. házhoz azon kérést intézni, méltóztas
sék a jövedelemadóról szóló törvényjavaslatot a 
pénzügyi bizottsághoz azon czélból visszautasítani, 
hogy az a jelen tanáeskodás alkalmával kifejlett 
nézeteket tekintetbe véve, mielőbb ujabb javasla
tot terjeszszen elő. (Atalános helyeslés.) 

E l n ö k : T. ház ! Három indítvány van előt
tünk: az egyik a pénzügyi bizottság jelentése, 
vagy is a szerkezet, melyre legelőször kell szavaz
nunk ; másik a kisebbség véleménye, melyet Grhy-
czy Kálmán több képviselőtársával adott be és 
többen pártoltak; a harmadik végre a pénzügymi
niszter urnák azon ajánlata, hog}^ ennek alapján uta
síttassák vissza a pénzügyi bizottsághoz e munká
lat, hogy azt uj formába öntve terjeszsze a ház elé. 
Első kérdés tehát az lenne: méltóztatnak-e elfo
gadni a szerkezetet ugy a mint van ? 

Deák Ferencz : Engedelmet kérek, a kér-
déshez akarok szólani. 

Beadatott egy törvényjavaslat a minisztérium 
által a központi bizottság némi észrevételeivel; en
nek ellenében beadatott agy kisebbségi vélemény. 
Mindenik megvitattatott. Ekkor maga a miniszter 
úr azt mondja, hogy jő lesz ezen egész kérdést — 
mivel egyik egyiket, másik másikat, némelyik rész 
pedig egyiket sem elégíti ki — újra visszaadni a 
pénzügyi bizottsághoz, hogy az a kifejlett vélemé
nyek és elvek szerint javasoljon uj módot. Ez 
ellen senki föl nem szólalt. Azt tartom tehát, hogy 
időnyerés tekintetéből és a dolog természetében 
fekszik, hogy a kérdés az lenne: elfogadja-e a ház 
a miniszter úr azon javaslatát, hogy ez a pénzügyi 
bizottsághoz utasíttassák ? (Helyeslés?) 

E l n ö k : Ha a t. ház parancsolja, igy teszem 
fel a kérdést. Mint elnök, nem mertem volna igy 
feltenni. 

Csanády Sándor: T. ház! Az én meggyő
ződésem szerint a t. elnök úr magát szigorúan a 
ház szabályaihoz tartotta, és mert alig van vala
kinek jogában idő közben a házszabályok ellenére 
a felteendő kérdés iránt nyilatkozni, óhajtom, hogy 
az elnök úr . . . {Elénk felkiáltások: Ez nem áll! 
A kérdéshez mindenki szólhat! Zaj.) 

E l n ö k : A kérdéshez szólni mindenkinek 
jogában van. A kérdéshez szólott Deák Ferencz 
képviselő rír is, és ha a ház elfogadja indítványát, 
{Elénk felkiáltások: Elfogadjuk!) s a ház a felett 
kíván szavazni: vajon a törvényjavaslat a minisz
ter úr előadása szerint visszautasittassék-e a pénz
ügyi bizottsághoz, hogy ez tekintettel a kifejlett 
nézetekre e javaslatot uj formába öntse ? felteszem 
a kérdést. (Helyeslés.) A kik pártolják, méltóztassa
nak felállni. (Megtörténik) A többség azt határozza, 
hogy ezen törvényjavaslat visszautasittassék a pénz
ügyi bizottsághoz, mely ujabb formát fog annak 

adni, tekintettel a jelen tanácskozás alkalmával 
kifejlett véleményekre. 

A mai napirend e szerint ki van merítve. 
Még csak egy jelentésem van. A házszabá

lyok azt mondják . . . (Zaj) Csendet kérek. Én 
vagyok arról felelős, hogy a tisztelt ház tanácskozá
sait rendesen tarthassa és kellő számmal legyenek 
jelen a képviselők. A ház szabályai azt mondják, 
hogy a kik hosszabb időre kívánnak eltávozni, 
engedelmet kérjenek a háztól, a kik pedig rövid 
időre kivannak eltávozni, jelentsék magokat az 
elnökségnél. Vajon az elnökség megtagadhatja-e 
e kérést vagy nem ? az a szabályokban nincs ki
mondva. A gyakorlat a szabályoknak határozat
lan kitételét ugy magyarázta, hogy a kik 8 napon 
tul nem maradnak -el, egyszerűen jelentették ma
gokat az elnökségnél, a kik pedig hosszabb időre 
kívántak távozni, erre a háztól kértek engedélyt. 
Már most 48 képviselő beteg és van távol enge-
délylyel, nem több; pedig a név szerinti szavazás 
mutatja, hogy a házban 100-nál többen hiányzanak. 
Én folytonosan ostromoltatom engedélyért, és 
mindazoknak, kik távozni akarnak, azt mondom, 
hogy részemről nem engedhetem meg; ámde a 
szabályok az elnökségnek az engedély jogát nem 
is tulajdonítják, az elnökség ezt csak tudomásul 
veheti. Tehát kérem a t. házat, hogy minden tag
jára erkölcsileg hasson oda, hogy ez alkalommal 
ne távozzék, mert ha csak 10 vagy 12 fog távozni 
a mostani rendes számból, a ház nem lesz határo
zatképes, és azon helyzetbe jön, hogy a legfon
tosabb dolgok elvégzésében gátoltatik. 

Besze J á n o s : Az országgyűlésnek határo
zatképesnek kell lenni: én tehát kívánnám, hogy 
mindazok, kik nem jelennek meg, az elnök által 
erre szólittassanak föl. T. ház! Majd minden me
gye küld ide levelet a képviselők itt nem léte 
miatt. Én azt kívánom, hogy az elnök azokat, 
(Zaj) kik engedelem nélkül távoztak . . . (Nagy 
zaj. Felkiáltások: Eláll!) Én azt kívánom, (Zaj. El
áll!) én azt indítványozom, (Nagy zaj) hogy azon 
képviselők, kik engedelem nélkül távoztak, elnöki 
levél által szólittassanak föl erkölcsi kötelességük 
teljesítésére. (Nagy zaj) Én határozatot kérek. (Zaj.) 
Én azt indítványozom, hogy miután a ház a kép
viselőknek, kötelességök teljesítése iránti számtalan 
fölhívásával mindent megtett, a mit tehetett, mind
amellett pedig 100-nál több képviselő engedelem 
nélkül távol van; ezdk miatt pedig a háznak nem 
szabad azon helyzetbe jucnia, hogy határozatképes 
ne legyen: tétessék az elnökségnek kötelességévé, 
hogy a távol lévő képviselőket levél utján sz ólitsa 
föl kötelességök teljesítésére. (Nagy zaj) 

BóniS S á m u e l : Én azt hiszem, mihelyt a 
ház kimondta, hogy tanácskozásait folytatni akarja, 
mihelyt ezt kimondta, akkor a háznak az elnököt 
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utasítani többé nem szükséges, minthogy az elnök j 
magától is gondoskodni fog, hogy a ház határo- ! 

z atképes legyen. (Zaj. Felkiáltások: Szavazzunk!) 
E l n ö k : Részemről nem fogom elmulasztani j 

mindent megtenni, mi a ház ebbeli akaratának tel- : 
jesitésére szolgál. (Helyeslés.) 

Holnap napirenden lesz a személyes kereseti 
adóról szóló törvényjavaslat, továbbá a közadók 
kivetése, befizetése, biztositása, behajtása és pénz
ügyi törvényszékek fölállítása iránti törvényjavas
lat. Az ülés 10 órakor kezdődik. 

Az ülés végződik cl. n. 1 V2 órakor. 

CCLX. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1868. július 11-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 : A helyettes jegyzőkre történt szavazás eredménye kihirdettetik. Bethlen Gábor gr. és Manojlovics Emil sza
badságot kapnak. Kérvények és egyéb beadványok bemutatása. A házadó iránti törvényjavaslatba beigtatandó két uj szakasz bemu-
tattatik. A személyes kereseti adóról szóló törvényjavaslat tárgyalás alá vétetik s átalánosságban és részleteiben elfogadtatik. A köz
adók kivetése, befizetése, biztositása, behajtása s pénzügyi törvényszékek fölállítása iránti torvényjavaslat tárgyalás alá vételvén, áta
lánosságban elfogadtatik s részletes tárgyalása megkezdődik. 

A kormány részéről jelen vannak •' Lónyay 
Menyhért, Mikó Imre gr.; később Eötvös József b., 
Gorove István, Wenckheim Béla b. 

Az ülés kezdődik d. e. 10 '/4 órakor. 

E l n ö k : Az ülést megnyitom. A múlt ülés 
jegyzőkönyve fog hitelesíttetni. 

Csengery Imre jegyző (olvassa a július 
10-én tartóit ülés jegyzökönyvét.) 

Elnök : Ha a jegyzőkönyvre nincs észrevé
tel, az hitelesíttetik. 

A tegnapi szavazás eredménye fog kihir
dettetni. 

Csengery Imre jegyző : A két helyettes 
jegyzői állásra beadatott összesen 263 szavazat: 
ezek közül üres volt 2 ; Bujanovics Sándor kapott 
186, Paizs Andor 157 szavazatot, a többi szavaza
tok pedig igen szétágazólag több képviselő közt 
oszlottak meg. 

E l n ö k : E szerint Bujanovics Sándor és Paizs 
Andor helyettes jegyzőknek lőnek megválasztva. 
(Éljenzés.) Fölkérem a helyettes jegyző urakat, szí
veskedjenek helyeiket mindjárt elfoglalni. (Meg
történik.) 

A mai ülés jegyzökönyvét Csengery Imre 
jegyző' fogja jegyezni. 

Bemu atom az idő közben beérkezett iratokat. 
Bethlen Gábor gr. képviselő egészsége hely

reállítása tekintetéből 3 heti szabadságidőt kér. 

(Mozgás.) Fürdőbe kell mennie. Manojlovics Emil 
szintén beteges állapotban levén, távirati utón ha
tározatlan időre szabadságot kér. Mindkettőnek 
megadatik. 

Szabadka város közönsége e város több lako
sai által aláirt s Madarász József képviselő által az 
1867-iki közösügyi vivmányok iránti elégedetlen
séget kijelentő s beadott kérvény ellen tiltakozását 
és az országgyűlés minden eddigi eljárása iránti 
megelégedését kéri kijelentetni. A kérvényi bizott
sághoz tétetik át. 

Torna megye közönsége a hadsereg nemzeti 
alapon szervezése és a honvédelmi rendszer tör
vényhozás utján megállapítása iránt Abauj megye 
részéről benyújtott felterjesztést pártoltatni kéri. 
A honvédelmi rendszer kidolgozása végett kikül
dött bizottságnak kiadatik. 

Kleiny született Kukura Janka s leánya Róza 
szepesmegyei tepliczközségi lakosok a község bí
rája által rajtok elkövetett méltatlan s tetemes 
bántalmazásért elégtételt kérnek. 

Kuna Mihály szepesmegyei letánfalvaközségi 
telkes gazda az elhalt kiskorú János fia után visz-
szamaradt anyai ősi és szerzeményi vagyonból járó 
köteles rész kiadatását kéri. 

Mindezek a kérvényi bizottsághoz tétetnek át. 
Van még szerencsém bemutatni a kérvényi 

bizottság lajstromát a bevégzett tárgyakra nézve. 
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Ha majd a t. háznak ideje lesz, fölvehetjük; addig 
a ház asztalán marad. 

Napirenden lévő tárgy a házadó iránti tör
vénynek végleges megszavaíása. 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter. 
T. ház! Azon kérést vagyok bátor a t. házhoz in
tézni, hogy ezen törvényjavaslatnak harmadszori 
megszavazását méltóztassanak hétfőre kitűzni, 
minthogy a bélyeg- s illetékekről szóló törvényja
vaslat tárgyalása alkalmával, ott a 7-dik s 8-dik 
szakaszok kihagyatván, azzal méltóztattak engem 
megbízni, hogy a házadóra nézve azon százalék
tétel iránt, mely szerint a házak legkisebb értéke 
felveendő az illeték megszabásánál, formulázott 
javaslatot terjeszszek elő. Bocsánatot kérek, hogy 
ezt a tárgyalás alkalmával nem tettem; kötelessé
gemnek ismerem, most megtenni. Ennélfogva a 
12-dik szakasz után, a következő szerkezetet va
gyok bátor mint ujabb 13-ik és 14-ik szakaszokat 
indítványozni. (Halljuk!) Megjegyzem, hogy ezen 
szakaszok mindkettejének szerkezete ugyanaz, mint 
a mely be volt terjesztve a pénzügyi, illetőleg a 
központi bizottság által, csupán csak a százaléki 
tételek különböznek, melyeket lesz szerencsém 
indokolni. (Halljuk ! Olvassa:) 

„ 13-dik szakasz. Azon eddigi szabály, mely
nélfogva az illetékek megszabásánál a házbéradó-
cak alávetést ingatlanok értéke rendszerint nem 
vétethetik a házbéradó százszoros összegénél ki
sebb összegben, akkép módosittatik, hogy a ház
béradó alá tartozó ingatlanoknál az állami adónak 
és földtehermentesitési járuléknak együttvéve Buda-
Pesten ötvenszeres, más városokban hatvanszoros 
összege tekintendő legkisebb értéknek. 

„14-dik szakasz. A házosztályadó alá tartozó 
éjmleteknél az adó mérve a bélyeg- SÍ illetékekről 
szóló 1868-dik évi t.-czikk 5-dik szakaszában emii
tett esetekben szolgál csak az épületek értékének 
meghatározása alapjául, és az ilyen esetekben az 
összes házosztály adónak, a földtehermentesitési pót
lékot is behszámitva, hatvanszoros összegének 
felel meg.* 

Eddig a házbéradónál az államadó, illetőleg 
gyökadó, melynek százszoros tétele vétetett fel az 
egész érték megállapításánál, tett 12 százalékot, és 
Pestre az elfogadott törvényjavaslat értelme sze
rint a pótlékok hosszú számítása után tesz az ösz-
szes házbéradó 24%-ot; miután pedig 12 : 24-hez 
ugy áll, mint 50 : 100-hoz, a most javasolt számok 
valósággal ugyan azon tételt fejezik ki, mely az 
eddigi gyakorlat szerint volt érvényben. Továbbá 
azon városoknál, hol a házbéradó be van hozva, 
meg van állapítva a 20' / , a jövedelem után, és mi
után ezeknél is eddig 12% vétetett fel, s miután 
12 ugy áll a 20-hoz, mint 100-hoz a 60, tehát 
ezen számok felelnek meg a törvény értei mének. 

Kellene még egy másik osztályt is felállítani 
azon városok- és helységekre nézve, hol a házb ér-
adó 16%-kai vétetett fel, hanem azt tartom, t. ház, 
hogy miután ugy is minimális tételek megálla
pításáról van szó, azon helyekre nézve, melyek 
nem 20, de 16%-kal vannak megadóztatva, ugy 
hiszem, felesleges egy ujabb százalék megálla
pítása. A százalék tenne 75-öt, miután 12 ugy 
áll 16-hoz, mint 100 áll 75-höz. Nézetem szerint 
elegendő', ha megtartjuk ezen házbéradó alá vetett 
tételeknél a 75 helyett a 60-at. 

A mi illeti azon értékek illetékmegsza
bását, melyekre nézve a bélyeg és illetéktör
vény 5. szakasza kedvezést foglal magában, ugy 
hiszem, ott is, mint az általam indítványozott szer
kezet mutatja, czélszerü lesz a 60 százalékot 
megállapítani, mi bizonyára nem terhes, miután 
ha tekintetbe veszszük, hogy egy szobából álló kis 
ház 60 kr. adót fizet, és miután 60-szor 60 kraj-
czár 36 forintot tesz : 36 forint bizonyára nem tulter-
hes. Egyébiránt ugyanazon törvény rendeli, hogy a 
ki az ily mérték szerinti kiszabás által magát ter
helve érzi, az illető háznak megbecslését ugy is 
követelheti. 

Ennélfogva ezen formulázott szakaszokat van 
szerencsém benyújtani, és miután, ha a t. hág 
elfogadni méltóztatik, akkora harmadik megszava
zás ugy sem történhetik meg ma: az elfogadás 
esetében legczélszerübb lenne nézetem szerint, ha 
a törvényjavaslat végleg hétfőn szavaztatnék meg. 

E l n ö k : Annyi igaz, hogy határozat levén, 
hogy a pénzügyminiszter űr ezen kiszámítás meg
tételére a t. ház által megbízatott, és így en nek 
a törvénybe be kell igtattatni: a harmadik felol
vasás e szerint most lehetetlen: méltóztassanak te
hát abba beleegyezni, hogy ez hétfőn történjék 
meg. 

Most a pénzügyminiszter által eló'terjeszte tt 
szöveget méltóztassanak meghallgatni. 

Csengery Imre jegyző (felolvassa.) 
Zsedényi E d e : Talán jó volnae szerkezetet 

a pénzügyi bizottsághoz utasítani, melynek ugy 
is jelentést kell tennie a jövedelemadóról, tehát jó 
volna, ha e tekintetben is véleményt mondana. 

Lónyay Menyhért pénzügyér: A száza-
lékolás meg van állapítva, és a százalékolási szá
mítás alapján az aritmethikai arányt bátor vol
tam elősorolni, szem előtt tartván, hogy t. i. ha
sonló mérvben áílapittassék meg, miután 12 a 24-
hez ugy áll, mint 50 a 100-hoz, valamint a másik
nál 12 a 20-hoz ugy áll, mint 60 a 100-hoz. Ez 
igen egyszerű dolog és talán azonnal lehetne tár
gyalni. 

Ghyczy Ignácz : U g y gondolnám, jó volna 
előbb kinyomatni a bemutatott szerkezetet, mert 
egyszeri olvasásra mi, kik távolabb vagyunk, alig 
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vagyunk képesek azt érteni, és a harmadik felol
vasás előtt, ugy fordulván a dolog, lehetne még 
hozzászólani. Azért kérném a kinyomatást. (He
lyeslés.) 

E l n ö k : Ha a t. ház kívánja, ki fog nyomatni. 
D a p s y VílmOS : T. ház ! Választó kerüle

temhez tartozó, sőt választó Kerületemnek épen szék
helyét tevő Rima-Szombat városa tanácsának és 
közgyűlésének megbizásából van szerencsém a t. 
ház asztalára a jelen nyilatkozatot letenni, egyszer
smind a t. ház figyelmébe ajánlani. Tartalma ezen 
nyilatkozatnak az, hogy a nyilatkozó közgyűlés 
a Madarász József képviselő úr által folyó évi jú
nius 4-dikén beadott ismeretes petitio tartalmát, 
mint időszerűtlen izgatást, határozottan kárhoztatja; 
egyszersmind pedig constatálja azt, hogy az itt 
Pesten készült, innen Rima-Szombatba küldetett, 
majd 39 névaláírással onnan ide visszaszármaz
tatott kérvényt aláírók legnagyobb része — igen 
kevés kivételkl — nem is választóképes; consta
tálja azt, hogy azok. a kik ezen kérvényt aláirtak, 
olyanok, a kik még csak mesterségüket sem foly
tatják; végre constatálja azt, hogy midőn Rima-
Szombat városának lakosai 17,257 frt egyenes 
adóval vannak megróva, akkor a kérvényt aláírók 
csak 100 egynehány forinttal járulnak ez összeg
hez. (Felkiáltások a szélső balon: Az mindegy!) E 
nyilatkozatnak rövid tartalmát elmondván, azon 
kéréssel teszem le a ház asztalára: méltóztassanak 
azt a kérvényi bizottsághoz utasítani, hogy midőn 
véleményét amaz ismeretes petitióra beadja, ezt 
is figyelemmel kisérje. (Helyeslés!) 

E l n ö k : A kérvényi bizottsághoz tétetik át. 
Csanády Sándor: T. ház! Én azt hiszem, 

a kérvényi bizottsághoz csak is valódi kérvények 
utasithatók és az egyes nyilatkozatokat nézetem 
szerint nem lehet oda utasítani. Mint nyilatkozatot 
tudomásul veheti a ház, de a kérvényi bizottsághoz 
nem teheti át. (Helyeslés a szélső balon) 

E l n ö k : Méltóztatnak a határozatnál megma
radni? (Jobbról: Megmaradunk!) 

Csiky Sándor: T. ház! Én azon vélemény
ben vagyok, hogy ha azon irat, melyet Dapsy 
képviselő úr beadott, nyilatkozat, ez esetben még 
nem történt a házban, hogy itt valami nyilat
kozat tárgyalás vagy tudomásvétel végett is el
fogadtatott volna. Vagy kérvénynek kellett itt 
lenni, s akkor természetesen a kérvényi bizottság
hoz utasittatik; de ha nem kérvény, mint nyilat
kozatot tudomásul sem veheti a ház, hanem egy
szerűen visszaadhatja. Hírlapba való ez, nem or
szággyűlés elé. 

E l n ö k : Az eddigi gyakorlat szerint több ily 
nyilatkozat utasíttatott a kérvényi bizottsághoz; 
tehát ez is oda utasitható. (Helyeslés.) 

BÓniS S á m u e l : T. ház! Ha ezen nyilatko- I 

zat nem vonatkoznék egy a kérvényi bizottsághoz 
utasított kérvényre, akkor igen természetesen nem 
volna helyén azt a kérvényi bizottsághoz utasí
tani ; de mivel ezen nyilatkozat oly kérvényre vo
natkozik, mely már a kérvényi bizottsághoz uta
síttatott, természetes, hogy ennek is azzal együtt 
kell tárgyaltatni. (Helyeslés.) 

S i m o n y i E r n ő : T. ház ! A ház szabályai azt 
mondják, hogy kérvényt beadni minden embernek 
szabad, arról azonban, hogy nyilatkozatot beadni 
szabad legyen, sem a házszabályokban, sem a tör
vényekben emlités nincs. A mi ezen nyilatkozatot 
illeti, ez tökéletesen alkotmányellenes nyilatkozat. 
(DerüPség.) Ezen nyilatkozat arról panaszkodik, 
hogy Magyarországban vannak olyan honpolgá
rok, a kik kérvényezési jogukkal élni merészelnek 
a városi tanács, vagy nem tudom kinek meghall
gatása, beleegyezése vagy engedelme nélkül. Ri
ma-Szombat városában ha csak egy ember is van, 
a kinek tetszik a képviselőházhoz kérvényt be
adni, törvényes joga van ehhez; a többiek vala
mennyien összeülvén, másellenkérvénytadhatnak 
b e ; de az iránt panaszt beadni, hogy valaki bizo
nyos tárgyban engedelmök nélkül a kérvényezés 
jogával élt: ez, azt hiszem, helytelen tett. En azt 
hiszem, hogy Rima-Szombat városa ezen nyilatko
zatot a hírlapok utján közzé teheti, de az ország
gyűléshez nem intézheti. (Helyeslés a szélső bal fe
löl. Jobbról: Menjünk tovább !) 

E l n ö k : Addig nem mehetünk tovább, míg e 
tárgyban nem határoztunk. Méltóztasssanak hatá
rozni, hogy ki fog-e ez a kérvényi bizottságnak 
adatni vagy nem ? (Kiadatik!) Méltóztassanak fel-
állani, a kik a kérvényi bizottság-nak kívánják ki
adatni. (Megtörténik.) Tehát a kérvényi bizottság
nak fog kiadatni. 

Napirenden van a személyes kereseti adóról 
szóló törvényjavaslat átalános tárgyalása, 

Csengery I m r e j e g y z ő (olvassa a személyes 
kereseti adóról szóló törvényjavaslatot1). 

Kethelyi József előadó (olvassa a központi 
bizottság előterjesztéséi11). 

E l n ö k : Nem levén senki szólásra feljegyez
ve, kérdem: méltóztatnak-e a törvényjavaslatot 
átalában a részletes tárgyalás alapjául elfogadni ? 
(Elfogadjuk!) Egyhangúlag elfogadtatván átalá-
nosságban, következik a részletes tárgyalás. 

Csengery I m r e j e g y z ő (olvassa a törvény
javaslat czimét.) 

E l n ö k : Nincs a ezimre nézve észrevétel ? 
(Elfogadjuk!) Tehát a czim elfogadtatik. 

Csengery Imre jegyző (olvassa az i-sö 
szakaszt.) 

*) Lásd az Irományok 25l-ik azámának IV-ik mellékletét. 
2) Lásd aa Irományok 273-ik száminak IV ik részét. 
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HOSSZÚ József: lT. ház! A tárgyalás alatt 
levő törvényjavaslat 1-ső szakasza oly adónemet 
tartalmaz Erdélyre nézve, mely a világon sehol 
sem fizettetik, értem a személyes keresetadónak 
keresztelt fejadót, vagyoni és legelési dijt. A nép 
egyátalában ellenszenvvel viseltetik az adók irá
nyában ; de a föld-, ház- és jövedelemadót örömmel 
fizeti, mert tudja, hogy ez adókat azért kell fizetni, 
mert földje, mert háza és jövedelme van ; de a fej
adót gyűlöli, mert látja, hogy ezt csak azért kell 
fizetnie, mert él, és mert szivja a levegőt, melyet a 
természet ingyen adott neki. Ezen gyűlöletes adót 
tovább is fentartani nem egyéb, mint a nép gyűlö
letét fokozni; nem egyéb, mint a kormányt és 
képviselőházat a nép gyűlöletének kitenni. Azért 
én ez adó elfogadása ellen vagyok, és pedig azért, 
mert ezen adó kirovásánál nem vétetvén tekintet
be a gazdagság és szegénység, nem a dologké
pesség és dologtehetetlenség , a szegényebb sor-
suakra oly terhet ró , melyet elviselni képte
lenek. Teszem azért, mert igazságtalannak tar
tom, miután azon földbirtokosokat, kik 28 frt 35 
kr földadót fizetnek, 29%-nyi adóval terheli meg 
akkor, midőn a leggazdagabbakat ezen áldozattól 
megkíméli. 

Engedje meg a t. ház állitásom bebizonyí
tására a következő száraz tényeket felhoznom. 

Erdélyben a személyes kereseti adónak há
rom neme van: első a fejadó, a második a vagyon-
növekvési dij . a harmadik a legeltetési díj. 

A fejadónak újból négy tétele van. 
Első a polgári dij, melyet fizetnek a szab. 

kir. városok polgárai, és mely tesz 3 frt 54 krtól 
kezdve egész 18 frt 58% krig a pótlékkal együtt. 
Hogy mily terhes ez és mily igazságtalanul terheli 
az adózókat ezen adónem, reménylem, a szab. kir. 
városok képviselői elő fogják adni. 

A fejdónak második tétele a szabadosi dij (taxa 
libertinalis.) Ezt tartoznak fizetni Erdélynek azon la
kói, kik mezővárosokban és helységekben laknak és 
földadót fizetnek. Ez különbség nélkül arra. ha va
lakinek 50 vagy 60,000 holdnyi, vagy pedig egy 
talpalatnyi birtok i van, tesz 5 frt 31 krt. Ez. 
uraim, leginkább terheli azon 1848 előtti nemes és 
szabad székelyeket, kiknek nincs más birtokuk, 
mint a belső telek, mely alig ér 50—60 frtot, 
s még is kénytelenek 5 frt 31 krt fizetni ; de még 
inkább sújtja azon apát, kinek 3—4 nagykorú fia 
van, mert ezek is kötelesek levén fizetni egyenkint 
az 5 frt 31 krt. ugyanegy családtól ezen czim 
alatt 26 frt 55 kr. fizettetik akkor, midőn egész 
fekvő vagyonuk nem ér többet 50—60frtnál, ak
kor, midőn föld- és házadójok alig teszen 90 krt. 

A fejadőnak harmadik tétele a zsellérdij. 
Ezt fizetik a zsellérek, fizetik a napszámosok és 
cselédek. Ez tesz 3 frt 54 krt. Ha tekintet

be veszszük, hogy, rendkívüli időket kivéve, 
egy napszámos átalán véve évenkint nem ke
reshet többet 36 frt 50 krnál , a miből kell 
élelmezni és ruházni családját, nagyon terhes az 
államnak 3 frt 54 krt fizetnie. A cselédségnek évi 
fizetése nem több mint 15 frt; ebből élelmezi és 
ruházza családját. Kérdem, fizetheti-e a 3 frt 54 
kr fejadót'? Nem, és megint nem. A czigányok, 
kik föld alatt laknak, mint a troglodyták, és kik
nek egész vagyona, minthogy csak rongyból áll, 
nem ér többet 1 írtnál, az államnak 1 frt 77 krt 
kell hogy fizessenek. Igazságos-e ez ? 

A fejadó negyedik tétele a védelmi őij 
(taxa protectionalis). Ezt fizetik a dologtehetetle-
nek, a nj^ornorékok, fizetik a vakok. Hogy mily 
terhes ezen adó, kitetszik a következekből: ezen em
berek gyermekeiknek semmi vagyont sem adtak, 
és ők még is, a mellett, hogy véres verejtékkel 
szerzett kenyérből, kegyelemből tartják szülői
ket, azon felül még a 35 kr véddijt is tartoz
nak az államnak megfizetni. Ha ebben igazság 
van , akkor nincs igazságtalanság a világon. 
S még mily nehezen jut a nyomorék az ily 
protectióhoz : méltóztassék a t. ház a következők
ből meggyőződni. Megkívántatik legelőször egy 
falusbirói bizonyitványnyal kimutatni, hogy sem
mi néven nevezendő vagyonnal nem bír; ezzel el 
kell menni a szolgabirólioz hitelesítés végett; az 
így hitelesített bizonyitványnyal el kell menni az 
orvoshoz, hogy az dologtehetetlenségi bizonyít
ványt adjon; és csak is ennek következtében jut
hat oda a nyomorék ember, hogy fia, ki őt ke
gyelemből tartja, az államnak 35 krt fizethessen. 

A személyes kereseti adó 2-dik neme a va
gy onnövekvési dij. Ezt, ugy hiszem, sehol a vilá
gon nem fizetik, csak Erdélyben, és fizetik azok, 
kiknek földadója 6 írt 30 krtól 28 frt 35 krig fel 
megy, még pedig ugy, hogy a kinek 6 frt 30 
krnyi földadója van, vagyoni növekvés czime alatt 
fizet 90 krt, kinek 9 frt, 45 krnyi földadója van, 
fizet 1 frt 85 krt, és igy tovább ugy, hogy akinek 
28 frt 30 krra menő földadója van, ezen czimen 
7 frt 43 krt, tehát földadójának épen 29%-át fizeti. 
Elismerem a kormány jogát, hogy épen annyi 
adót rójon az adózókra, mennyire szüksége van 
költségei fedezésére; de azt, hogy a közép osztályt 
földadójának 20°/0-ával sújtsa akkor, midőn a kis 
birtokost ettől megkíméli, a nagy birtokost pedig 
aránylag csekély mértékben terheli, jogosnak el 
nem ismerhetem és nem helyeselhetem. 

Harmadik neme a személyes kereseti adónak 
a legelő-díj (taxa opilionum). Ezt fizetik Erdély
nek azon lakosai, kik lovaikat, szarvasmarháikat 
és juhaikat Oláhországban legeltetik. Ezen adó
nemnek 1855-ig értelme volt, mert addig az or-
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-szagban legeltetett marháktól is fizettettett ezen 
adónem; de most, midőn az Erdélyben legeltetett 
marháktól ilyen adó nem fizettetik, ezen adónem-

; n ek semmi értelme sincsen; sőt azt kell monda
nom, hogy ez a marháikat külföldön legeltetőkre 
nézve kétszeresen igazságtalan: 1 -szőr,mertolyan

étól fizetnek adót, mitől a hazában fizetni nem kel l ; 
^ igazságtalan 2-szor, mert a kormány az adózók
nak személy- és vagyonbiztosságot kell hogy 
nyújtson, s azoknak,kik külföldön legeltetik marhái
kat, ezt nem nyújthatja , hanem ők ezt drága pén
zen szerzik meg, Oláhországban is adót fizetve. 
Tehát ugyanazon egy tárgytól kétszer vannak 
megróva; és ez nem csekély : mert mig a mi kor
mányunknak a szarvasmarha darabjáért a pótadó
val együtt 35 krt kell fizetni, addig a másik kor
mánynak fizetnek 60 krt, és midőn a juhokért ná
lunk darabonkint 5 krt fizetnek, az oláhországi kor
mánynak 13 V2 krt kell fizetniök. 

Ezen adózás, uraim, nem is viszonyos : mert 
ha egy magyarországi polgár kiköltözik az ország
ból és magával száz ezereket viszen, a kereseti és 
jövedelmi adót az ottani kormánynak fizeti meg a 
nélkül, hogy a magyar kormánynak is fizetne. Ez 
így levén, kérdem: méltányos- e az, hogy a kik 
nem pénzben, hanem szarvasmarhában viszik ki 
az országból vagyonukat, hogy azok kétszeres adót 
fizessenek? U g y hiszem, hogy nem. 

De méltóztassanak tekintetbe venni azon kel
lemetlenséget és kiadásokat, melyekkel ezen adó 
össze van kötve. Elvül ki van mondva, hogy min
den évben egyszer a kivitt marhákat ugyanazon 
szorosnál, a melyen kimentek, kell bemutatni, 
hogy ott megszámláltathassanak. Ha e marhák 
legelője a szoros közelében volna, akkor természe
tesen az uj megszámlálás nagyon könnyű volna; 
de miután ők a Fekete tenger mellett legeltetik 
marhájokat, minden 4-dik évben 60—70, sőt 100 
mértföldnyi utat kell hogy tegyenek a szorosig, 
miáltal mennyi kiadás okoztatik ezen embereknek, 
mennyi marhájok hull el az útban, azt hiszem, 
minden gazdaember fel tudja fogni; esetet tudok, 
hogy 450 ezer darab juhból 100 ezer darab hullott 
el egy ilyen útban; a kár a juhászemberre nézve 
kipótolhatlan és a kormánynak mit sem használ. 

Ezekből, ugy hiszem, a t. ház meggyőződhe
tett , miszerint az erdélyi személyes kereseti 
adónak ezen három neme nem csak igazságtalan, 
de aránytalan is; hogy pedig arról meggyőződ
hessék, hogy a személyes kereseti adó sokkal in
kább sújtja Erdélyt, mint Magyarországot, bátor 
vagyok egy statistikai adatot felhozni. 

Erdélynek 2 millió lakosa van, a 2 millió e 
czim alatt fizet 1.500,000 frtot, tehát fejenkint 75 
kr t ; Magyarország, Horvát- és Tótországnak 13 
millió lakosa van, ezek ezen czim alatt fizetnek 

5 millió L> 00,000 frtot, tehát fejenkint 45 krt,- kö
vetkezőleg az erdélyi embereknek a feje 30 krral 
drágább, mint a magyarországiaké. 

Ezekből kiindulva, és különös súlyt fektetve a' 
pénzügyminiszter úr által folyó évi június hó 19-én 
a sóadó tárgyában mondott beszédnek azon téte
lére : „Erdélyben fenáll egy nevezetes adó. mely 
nem a vagyonosabb osztályt, hanem épen a sze
gényebbet terheli , aránylag súlyosabban . mint 
Magyarországban, és ez a személyadó;* különös 
súlyt fektetve a pénzügyi bizottságnak azon elvére, 
miszerint a pénzügyi bizottság a só ára megállapitá-
s-ánál azon szempontból indult ki, hogy a teher
hordás egyenlőségének elve, a mennyire lehet. 
már most keresztülvitessék: semmi sincs természe
tesebb, mint a pénzügyminiszter úr által elismert 
aránytalanság eltörlését, semmi sincs természete
sebb, mint a pénzügyi bizottság által kimondott 
teherhordás egyenlősitési elvének keresztülvitelét, 
következőleg a Magyarországban létező személyes 
kereseti adón.k Erdélyre való rögtöni kiterjeszté
sét indítványozni. 

Ennélfogva bátorkodom következő módosít-
ványt a ház asztalára letenni. {Olvassa): „A szemé
lyes kereseti adóról szóló törvényjavaslat első sza
kaszának ezen szavai után : „azon különbséggel"' 
tétessenek e következő szavak : „Erdélyre nézve 
az eddigi fej-, vagyoni növekvési, legeltetési di
jak eltörültetnek, és helyökbe a magyarországi 
személyes kereseti adó lép életbe." 

Gál JánOS: T. ház! Tökéletesen igaza van 
t. barátom Hosszú Józsefnek azon indokaiban, me
lyeket az erdélyi fejadó igazságtalan voltára néz
ve fölhoz >tt, habár számítására lehetne is némi 
észrevételem, mert péld. hogy egy 5 tagból álló 
család egész évre csak 36 frtot keresne, és 36 írt
ból egy egész esztendőben megélhetne, azt, ugy 
gondolom. mindnyájan lehetetlenségnek tartjuk. 
De bár ő ilyen számítást tett, még is azoknak he
lyességét elismerem, a miket az erdélyi fejadó 
ellen fölhozott. 

A különbség a központi bizottságnak véle
kedése és Hosszú József képviselőtársam véle
kedése közt az, hogy a központi bizottság kimon
dotta azt, hogy 1869-diki elsőjanuárban kezdődőleg 
Erdélyben a fejadó megszüntettessék, a t. pénz
ügyminiszter úr pedig javaslatát adjon be az iránt, 
hogy ezen adónem miképen legyen nélkülözhe
tő ; az ő vélekedése pedig arra megy ki, hogy a 
fejadó már most szüntettessék meg. Számítást is 
tett, hogy az erdélyi fejadónak megszüntetése után 
mi lesz azon hiány, mely ha ezen adónem a ma
gyarországi személyes kereseti adóval váltatnék 
fel, magát kiütné. Ugyanis mikor ő azt méltózta
tott mondani, hogy az erdélyi fejadónál fogva 30 
krral fizetnek Erdély lakói többet, mint a mennyit 
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fizetnek személyes kereseti adó fejében Magyaror
szágban : ha ezen 30 krajczár hiányt Erdély két 
millió lakóinak számával sokszorozzuk, hatszáz
ezer frt különbség fogja magát kiütni. 

De midőn ezen rögtöni megszüntetést indít
ványozza tisztelt képviselőtársam, bátor vagyok 
figyelmeztetni, vigyázzon és legyen óvatos ezen 
óhajtásában — mert mint én, ugy ő is képviselői va
gyunk igen sok szegény földbirtokosnak — nehogy 
a mit egyik kézzel láttatunk ezeknek adni és ter
heiken könnyiteni, másik kezünkkel még súlyosabb 
terhet tegyünk reájok földadójuk emelésével. 

Jól tudjuk, hogy Erdélyben a föld mily ke
veset hoz; jól tudjuk, hogy a földbirtokos osztály 
mily Ínséggel küzd ;jól tudjuk, hogyan keletkezett 
azon földadókataster Erdélyben; tudjuk azt is, 
hogy midőn Erdélyben a földadókatastert behoz
ták, vezérelve az volt az akkori kormánynak, mi
nél többre tenni, ha lehet, Erdélyben a földbirtok 
jövedelmét, hogy ennek súlya alatt a földbirtokos 
osztály, mely az akkori kormányi tendentiáknak 
útjában állott, tönkre silányuljon; tudjuk végre, 
hogy miután visszavétetett azon kataster, maga a 
bécsi kormány is megijedt, hogy Erdélyben minő 
módon számíttatott ki a föld jövedelme, és minő 
teher üti ki magát, ha arra a 16°/0 adózást rója ki. 
Az erdélyi földadót tehát a 16 %-ról leszállította 
10°/o"raj de mivel mégis különbség mutatkozott 
a kiszámitott bevételre nézve, rárótta Erdély 
lakóira az igazságtalan fejadót. 1865-ben szállott 
valamit alá. A reichsrath elé vitetett ezen kérdés 
azon erdélyi urak által, a kiknek tetszett a bécsi 
reiehsrathban megjelenni, és maga a bécsi reichsrath 
is valamivel leebb bocsátotta in remunerationem 
fatigiorum. Megvan tehát jelenleg Erdélyben ugy, 
a mint a bécsi reichsrath lebocsátotta. 

De ha ezen 600.000 frtnyi különbséget most 
a földbirtokra a mostani erdélyi kataster szerint 
ráteszszük, ellenére azon törvénynek, melyet a ház 
néhány nappal ezelőtt megszavazott: akkor igenis a 
mit egyik kézzel adtunk Erdélynek, a másik kéz
zel egy szerencsétlen kataster nyomán ismét rá
rójuk elhordozhatlanul Erdélynek földbirtokosaira, 
s a teher marad ugy a mint volt, sőt súly osbittatik. 

Vannak más módok, melyek által ezen igaz
ságtalan fejadót meg lehet szüntetni, és a melyek 
által nem azon szegény birtokos osztály fog súj
tatni , hanem azon sok adóeltagadás fog világos
ságra hozatni, mely különösen a jövedelmi adó 
tekintetében Erdélyben megrögzött. 

Hiteles adatokkal birok, hogy ezelőtt tiz évvel 
mi volt Erdélyben a jövedelmi adó. 1857-ben az 
akkori 5% adóztatási kulcs szerint 203,298 frtot 
tett egész Erdélynek jövedelmi adója pótlékok 
nélkül. Most nézzük a pénzügyminiszter úr által 
1868 ra Erdélyből remélt jövedelmi adót, és ezt 

illetőleg már nem 5 , hanem 10% -ék szerint van 
Erdély jövedelmi adója a pénzügyminiszter úr 
előterjesztésébe beigtatva. A földtehermentesitési 
kamatszelvények adóját ide nem számithatom, 
mert 1857-ben azok szintén nem számíttattak oda, 
ugyanis akkor nem voltak még Erdélyben kiadva 
földtehermentesitési papírok. Tehát ezen 10% sze
rint, 422,230 forintot számitott Erdély jövedelmi 
adójaképen Erdélyre a t. pénzügyminiszter úr 
1868-ra; reducáljuk ezt 5 százalékra, mert 1857-
ben is öt százalék fizettetett, ez tesz 211,115 frtot; 
következőleg a jövedelemadó Erdélyben ugy k ;-
zeltetett és most is ugy kezeltetik, hogy a különb
ség tiz esztendő eltelése után is csak 2,817 forint, 
ez pedig megfelel 56,340 forintnyi jövedelmi több
letnek, melylyel t. i. 1857-től fogva 1868-ig tenne 
többet Erdély azon összes jövedelme, mely a jöve
delmi adó tárgyát teszi, daczára annak, hogy váro
sainkban majdnem két annyira emelkedett azóta a 
kiskereskedő boltok száma, és alig van falu, hol 
kiskereskedés ne nyittatott volna. 

Ezeket bátor vagyok azon statistikai ada
tokhoz mellékelni Erdélyt illetőleg , melyeket 
Nyáry Pál t. képviselőtársam tegnap előhozni mél
tóztatott Pestre nézve, annak bebizonyítására, minő 
módjaik voltak azoknak, kik a jövedelemadó fizeté
sére kötelesek, a valóságban az ezen czim alatti 
adót megrövidíthetni. 

Ha még felveszszük, hogy Erdélynek jöve
delmi adóját, egyes tételeiben vizsgálva, még ezen 
kis összegnek is legalább két harmadát fizetik a 
földbirtokosok birtokaikon levő malmaik és kocs
máik jövedelmei u tán , tulaj donképen nagyon 
csekélyre reducálhatók azon jövedelmi adók, me
lyeket Erdélyben fizetnek azok, kiknek az tulajdon-
képeni terhe. Következőleg önként kitűnik, hogy 
az adózás ezen nemében az eltagadások lehető 
megszüntetésével tetemes mennyiség fogja ki
ütni magát. Már most, ha ily szembeszökő adatok 
mellett is azon 600,000 forintot, mely a fejadó 
megszűnésével magát kiütné, azokra tennők, kik
nek terhes fejadóját megszüntetni ígéri, szép, 
igen helyes és igen jó , de kik földadójokat már is 
alig bírják hordozni: ezt én részemről épen azért, 
mivel a földbirtok és a földet bírók szegény osz
tálya terheinek könnyebbségét kivánom , szeren
csétlen intézkedésnek tartanám. 

Ugyanazért, miután látjuk, hogy a jövedelmi 
adóból csalhatlanul többnek kell bejönni helyes 
kivetés alapján , mint az jelenleg számíttatott, ezt 
tekintsük egyik alapnak a végre, hogy a fejadó 
Erdélyben megszüntettessék. 

De egy igazságtalan adónem megszünteté
sére nem az az egyetlen mód, hogy helyet
te minden más czélszerübb államjövedelem té-

I tessék, hanem az i s , ha az ok nélküli vagy 



CCLX. ORSZÁGOS ÜLÉS. (Július 11. 1868.) 25 

aránytalan államköltségek megszüntettetnek. Ha 
megvizsgáljuk azon költségeket, melyek Erdélyt 
illetőleg jelenleg a költségvetésbe betétettek, igen 
remélhető, hogy egy részök a jövő költségvetés
ben nem fog helyet találni, és talán ez adónem 
elengedését ugy fogjuk tenni, hogy legalább egy 
részére nézve uj jövedelem nem kell helyébe,minrlen 
esetre Erdélyben azon szerencsétlen földadó-katas-
ter következtében nem fogja ismét nyomasztób
ban terhelni a földbirtokot, mint talán maga a 
fejadó most terheli. 

Ott van most a költségvetésben az erdélyi 
gubernium költsége 112 ezer forint, s a provinciá
lis comissariatusé ismét 13 ezer forinttal, ez együtt 
125 ezer forint, egy kis minisztérium költsége, 
mely annál méltatlanabb, mert 1864-ig az erdélyi j 
gubernium nem csupán administrationalis testület 
volt, hanem egyszersmind judiciale gubernium, és 
mint ilyen Erdélynek legtöbb törvényszéke, a gu
bernium költségeinek fele tehát a judicale guber-
niumra, másik fele pedig a politikai administra
tionalis testület fentartására tétetett. 1864-ben fel-
áilittatott az erdélyi királyi legfőbb törvényszék, 
és ezzel a gubernium megszűnt Erdély legfőbb 
itélőbirói hatósága lenni; de az egész gubernium 
maradt ugy mint volt, és költségei maradtak a 
magok egész voltukban. 

Ismét példaképen bátor vagyok felhozni a 
költségvetésből, hogy midőn a költségvetésben 
842 • mértföldre terjedő vármegyék és székely szé
kekre nézve az összes politikai administratiónak 
költsége 330 ezer forintra tétetik, akkor a 158 
négyszög mértföldnyi szász székekre nézve csak 
a politikai administrationalis költségek 200 ezer 
frtra tétettek, azonfelül rabok tartására 40 ezer frt 
és a főt örvény székekre 28 ezer frt vétetett fel. 

Azt hiszem, t. képviselőtársam Hosszú Jószef 
indítványáról bátran kimondhatom, hogy Önmaga 
is azt tette fel, hogy a fejadó elengedésével a föld
birtokosokra ujabb teher ne tétessék; de állitom 
egyszersmind,hogy ily módon indítványa akkor fog 
legczélszerübben keresztül vitetni, mikor a jöve
delmi adó tisztába jő és az erdélyi részekre 
nézve a költségeknek megvizsgálása megtörténik 
és ennek helyes keresztül vitelével a fejadó fentar-
tásának terhe szükség felettivé fog tétetni. 

Ugyan azért kérem a t. házat, méltóztassék 
még most kimondani azt, hogy az erdélyi fejadó 
1869. január 1-sŐ napján szüntettessék meg, és az 
igen t. pénzügyminiszter úr bizassék mege tárgy
ban törvényjavaslatot terjeszteni elő , mely a 
földadónak emelése nélkül ezen fejadónak meg
szüntetését lehetségessé tegye. Ennélfogva ily 
értelemben pártolom a központi bizottság javas
latát. 

Csiky Sándor : T. képviselőház! Azon 
KÉPV. H. NAPLÓ 1 8 6 % . EX. 

aránytalanság- és tulterheltetésről akarok szólni, 
melyet a személyes kereseti adó beszedése és ki
vetése érdemében felmerülni látunk, miután 

i előttem szóló két képviselőtársam csupán Erdély-
; re vonatkozólag terjeszkedett ki előadásában, ez 
i pedig hazánkban Magyarországra nézve épen ugy, 
I mint a kapcsolt részekre nézve hasonlókép kiter
jeszkedik. 

A mint az előadottakból kivehető volt, sem 
az adó kivetésére az igazságot megközelítő kulcs, 
sem ehhez képest azon arány, melyet e tekintet
ben szem előtt kellene tartani, nem volt szem 
előtt tartva. 

Oka ennek felfogásom szerint az, mivel ezen 
törvényjavaslatnak első pontjában megemlítve 
van az, hogy a személyes adó kivetése tekintetéből 
az eddigi szabályok fognak továbbá is irányadóul 
szolgálni; ámde ezen szabályok melyek legyenek, 
vajon a Bach, vajon a Schmerling, vajon a Maj-
láth vagy a mostani kormány által a tavalyi évre 
alkotott szabályok legyenek-e azok ? és jelesen mit 
tartalmaznak, a melyek irányt szolgálnak az adó 
meghatározásában és az illetőkre történendő kive
tésében? ez, mondom, ezen törvényben kijelölve és 
kimondva nincs. Innen és ebből keletkeznek az
után, a pénzügyi közegeknek szabad, önkényes 
gyakorlatára tér nyittatván, azon igazságtalan el
járások, a melyek következtében egyik adófizető 
polgár a másik felett tulterheltetik, egyiknek 
enyhítés eszközölhető bizonyos utakon és módo
kon, a másik pedig nem ismervén annak útját és 
módját, terhe túlságosan nehezül vállaira. 

í gy tehát, tisztelt képviselőház! én ezen sze
mélyes adó kivetéséről szóló törvényjavaslatnak 
ezen első pontját több tekintetből érthetetlennek 
találom, s igy el nem fogadhatom. 

Erthetlennek tartom először azért, a mit már 
említettem : jelesen, hogy az eddigi szabályok, me
lyek benne vannak, meghatározva nincsenek , s 
ehhez képest mit törvényesít a t. ház jövendőre 
nézve, azt senki sem tudja határozottan és bizo
nyosan közülünk, senki; én legalább nem. 

Másik oka ezen határozatlanságnak az, mert 
ki van benne mondva, hogy az országos és földte-
hermentesitő adópótlékok jövőre is akként szeden-
dők, mint eddig. Azonban mi alapon és mi okra 
tekintve kell azon adópótlékoknak fenmaradni? 
mennyiben igazságosak, mennyiben alaposak azok? 
azt tudni szintén nincs módunkban; a törvényja
vaslatban legalább ez kifejtve nincs. 

Mondatik továbbá az is benne, hogy a kik 
eddig az adópótlékok fizetésétől föl voltak ment
ve, jövőre is fölmentendők lesznek. Ugyan kérdem, 
a közteherviselésnek törvény által meghatározása 
után kicsodák lehetnek azok e hazában, kik az 
adópótlék alól fel lehetnek mentve ? Hiszen, ha a 

4 
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közteherviselés mindnyájunk vállát egyaránt | 
nyomja, az alól talán kegyelem vagy kiváltság 
utján, vagy bár mi más utón — felfogásom szerint 
— felmenteni senkit sem lehet. 

Én tehát mindezen kételyeket és homályokat 
a tárgyalás alatt levő törvényjavaslatban benfog-
lalva találván, azt élnem fogadhatom, és ahhoz ké
pest világos, határozott tartalmú törvényjavaslat 
előterjesztése iránt vélem a pénzügyminiszter urat 
felhivandónak. (Helyeslés a szélső balon.) 

Pap Lajos : T. ház ! Kolozs megye mocsi ke
rülete képviselője az Erdélyben még máig is fenálló 
terhes földadóra nézve elég világosan kitüntette, 
mennyi igazságtalanságot, mennyi súlyos bajt 
okoz Erdélyre; nem akarom tehát a t. ház tü
relmét, ismédésekkel igénybe venni, hanem egy
szerűen pártolom a Hosszú József képviselőtársam 
által előadott indítványt azon értelemben, hogy 
ezen adónak Erdélyre nézve további fentartása 
teljesen lehetetlen legyen. (Helyes!) De miután 
ezen adóágból az állam részére igen tetemes ösz-
szeg van számításba véve, nem szándékom az ál
lamot ily rövid időre is zavarba hozni; nem kíván
hatom tehát, hogy midőn jelenleg más pótlás kilá
tásban nincs, ezen adónem rögtön eltöröltessék, 
annyival kevésbbé. mert már az évnek harmad ré
sze lejárt, és mint tapasztalásból tudom, ezen fejadó
nak is már harmad része beszedetett, a még hátra
lévő 3 hó alatt pedig ezen jövedelem pótlásáról 
gondoskodni nem lehet. Annálfogva én a központi 
bizottság véleményét azon módosítással pártolom, 
hogy ;i ház mondja ki határozatilag, hogy Er
délyre nézve a fejadó már jövő 1869-dik évi ja
nuár l-jétől kezdve meg legyen szüntetve. A mi
niszter űr gondoskodni fog ezen jövedelmi ágat 
más adónemmel pótolni, és én reménylem, hogy 
miként Gál János t képviselőtársam előadta, már 
a jövedelmi adónak pontosabb kezelése által az 
államnak ebbeli vesztesége bizonyosan eléggé pó
tolva lesz. Minden esetre pedig csakugyan más 
adónemmel kell pótolni ezen adóág megszüntetésé
ből származó hiányt. Csatlakozom Grál János kép
viselőtársam nyilatkozatához, mely szerint az Er
délyben semmiképen se a földadóra, hanem más 
adónemre hárittassék át. Pártolom tehát a központi 
bizottság véleményét. 

Tisza László: T. ház! Midőn röviden e 
kérdéshez óhajtok szólani, nem tagadhatom el 
azon fájdalmas érzést, mely keblemet mindig el
fogja, valahányszor ily jelenség által újból és új
ból meg kell győződnöm a felől, mily kevéssé 
használta fel minisztériumunk a neki nyújtott 
szabad kezet arra nézve, hogy a tényleg s törvé
nyesen fenálló unió látszólagos külalakját is simitsa 
a törvénynek s közóhajtásnak megfelelővé. Ujabb 
szomorú jelensége ez, t. ház, annak, mire nézve 

számtalan esetet idézhetnék: hogy hazánk ötödik 
kerületében, ama sokat szenvedett királyhágóntuli 
kerületben mégis hatályban hagyatnak olynemü 
intézkedések, sőt egyének is, kik és melyek által 
a törvénynyel határozottan ellenkezőleg bizonyos 
különállásnak utóizét, habár talán nem is lételét 
látszanak jeleztetni. 

Midőn ezen fájdalomnak, mely talán nem ne
veztethetik épen a dologtól idegennek, kénytelen 
voltam szavakat adni, magához a dologhoz szólva 
pártolom Hosszú József képviselőtársam inditvá-
nyát azon módosítással, hogy az 1869. év első 
napjától hajtassák végre. Kívánnám azonban Pap 
Lajos képviselőtársam nyilatkozata szerint kemé
nyebben kiemelni azt, mint a központi bizottság 
határozati javaslatában van, hogy 1869. január 
első napjától Erdélyben semmi esetre többé az 
eddigi ott divott fejadó fen ne álljon. 

Megvallom, én tovább szeretnék menni ennél, 
és teljes mértékben szeretném pártolni Hosszú Jó
zsef képviselőtársam igen helyes és igen alapos 
indítványát; de utamban látom itt azt, hogy a hol 
hónapokon keresztül nem történt semmi, vagy 
legalább, mondhatni, semmi ezen irányban, ha kö
rülbelül 16 hónap alatt a pénzügyminisztérium Er
délynek ezen viszonyait nem méltányolhatta any-
nyira, hogy már a jelen költségvetésben el volna 
törölve ezen igazságtalan, törvénytelen, sőt mond
hatni, sok tekintetben embertelen adónem, akkora 
még hátralevő 3 hónapban csakugyan bajos lesz 
ezt ugyanazon pénzügyminiszternek véghezvinni. 
Annál is inkább óhajtanám ezen adónem rögtöni 
megszüntetését, ha remélhetném a pénzügyi mi
nisztérium tevékenységétől, mert épen Gál János 
indítványában találok oly eszmét, mely által talán 
Erdélyt egy más nagy csapástól, egy más nagy 
veszedelemtől is meg lehetne szabadítani. Ugyanis 
ha keresünk kárpótlást a fejadó megszüntetése ál
tali jövedelemért, ezen kárpótlás egy részét semmi
ben üdvösebben, semmiben hasznosabban, semmi
ben a közbizalomnak jobban megfelelően nem ta
lálhatná fel a kormány, mint az erdélyi excelsum 
guberniumnak az indemnity alapján végre vala
hára való megszüntetésében. 

Ezeket elmondván, kénytelen vagyok, szük
ségből, a központi bizottság javaslatát pártolni. 

Berzenczey László: Csak röviden akarok 
szólani. Az idő haladt: megmutatta ezt a régi 
német kormány, mert levette a marháról az adót 
és meghagyta az emberen. (Derültség.) Azt mond
ják, hogy az nem tartozik a civilisatióhoz, hogy a 
marha megadóztassék, mert annak gyarapodnia 
kell; de meghagyták az emberen az adót, nem tu
dom, miért ? talán azért, hogy ne gyarapodjék. 
Azt mondták, hogy a fejet meg kell adóztatni, 
talán még a verébfejet is ; azt mondták, hogy a 
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parasztot meg kell adóztatni, mert feje van, és nép
szerű eszme volt, midőn a nemes emberek fejére is 
róvtak adót. De hogy miért épen csak Erdélyben 
tették ezt ? hogy miért épen a mi fejünk esett adó alá 
az egész ausztriai birodalomban ? azt nem tudom. 
Midőn az erdélyi reichsrathok felmentek Bécsbe, a 
reiehsrath kedvezést nyújtott e tekintetben, és 
megmutatta, hogy tud méltányos lenni, mert elen
gedte a fejadónak majdnem harmadát. Nagyon 
jól esett volna, ha a tisztelt pénzügyminiszter úr 
méltóztatott volna valamit szintén leengedni. 
(Derültség.) 

Nem akarom a kérdést tovább fejtegetni; 
csak azt mondom, hogy azon definitiótól mél
tóztassanak minket megmenteni. U g y tetszik 
hogy Csiky Sándor barátom azt mondotta, hogy 
kedvezményt, kiváltságot nem akar adni senkinek. 
Ha az kedvezmény, kiváltság, hogy minket érjen 
a szerencse : köszönöm alásan ; s ha mi akarunk 
menekülni ez adótól: ez azt jelenti, hogy a privilé
giumtól akarunk megszabadulni. 

Nekem bajos tovább menni, mert örökké be
szélik, hogy Erdélyért ennyit meg ennyit fizet 
Magyarország. Tisztelettel vagyok bátor jelenteni. 
hogy ezt nem Erdélynek fizetik, mert az a kárpót
lás nem fizettetik senki másnak, mint a kik azt 
csinálták s a kiknek a papiros kezökben maradt. 
Erdélyben ezen papirosból igen kevés van. To
vábbá ha a budgetet tárgyalnék, ki lennemutatható, 
hogy ez a legterhesebb adófizetés; kimutathat
nék, hogy Erdély adója három millióról 13 mil
lióra szökött. (Elknmondás.) Ez nagyon terhes! 
A régi időben 3 millió volt s most egyszere 13 
millió az adó. (Ellenmondás.) Ez utón csak ennyit 
mutathatunk k i ; ha a, budget tárgyaltatnék, kitűn
nék, hogy igen sokkal lejebb lehetne szállítani, 
kitűnnék, hogy mi nem vagyunk annyira elkényez
tetett gyermekei Magyarországnak. Ha Magyar
országban is számba vennének néhány felsőbb 
megyét, akkor, igen természetes, kitűnnék, hogy 
egy megyének több jövedelme van, mint a 
másiknak. Én tehát kérem a t. házat, méltóz
tassanak minket ettől megkímélni: mert nekünk 
igen sajnos, hogy alig- találkozunk Magyarország
ban valakivel, a ki azt ne mondaná, hogy : „Nektek 
fizetünk." Nekem bizony nem fizetnek. (Derültség.) 

Azért vagyok bátor Hosszú inditványát pár
tolni, hogy ennek az adónak, ennek az embertelen 
adónak meg kell szűnnie; hanem hogy ennek meg
szűntével az adó a földre rovassák, v< leményem 
szerint lehetetlen, mert igen tul vagyunk terhelve. 
Egyébiránt csatlakozom Gál János véleményéhez, 
a mennyiben a központi bizottság véleményét 
pártolja. 

GajZágÓ S a l a m o n : T. ház! Az előttem 
szólók tisztán kiderítették, hogy ha a t. ház e te

kintetben valamely álláspontot el akar foglalni, 
legszabatosabb s legtüzetesebb az, melyet a köz
ponti bizottság előadott. 

Azt hiszem, t. ház, nem csak Erdélyben, de 
Magyarországban sincs egyetlen ember, ki ne 
érezné, hogy az adó igen nagy és súlyos; de min
den esetre meg kell fontolni, hogy bármily súlyos 
is az adó, a természetes igazság követeli, hogy in
kább fizessék azok, a kik valamivel bírnak, mint 
sem hogy azok helyett, a kik valamivel birnak, 
azok fizessék, a kiknek semmijök sincs. (Ilelyeslés.) 

Egészen idő előttinek látom azon vitatkozást, 
vajon azon deficit, mely az erdélyi adónak, a fő-
adó leszállitásával fog kikerülni, kikre rovassák: a 
földbirtokra-e, vagy a jövedelmi adóra? mert ezen 
kérdést tüzetesen fogjuk tárgyalni akkor, midőn 
a pénzügyminiszter e tekintetben javaslatot ter
jeszt elő; és épen azért, mert igaz, hogy az adó 
nagy és igaz, hogy súlyosan van megadóztatva 
maga a föld : Gál János képviselőtársunknak épen 
nem logikai következtetése az, hogy azért a jöve
delemre rójjuk, mert nagyon természetes, hogy 
ha a föld meg van adóztatva ugy. hogy nem hoz 
be semmit, akkor a jövedelem is nagyon kevés. 
Akkor minden esetre, ha majdan a pénzügyminisz
ter úr a központi bizottság tervezete szerint tör
vényjavaslatot nyújt be arra nézve, hogy a defi
citet miként fedezzük, akkor tüzetesen szólunk a 
dologhoz. 

Az én nézetem tehát az, hogy meg vagyok 
elégedve, ha a jciénzügyminiszter kinyilatkoztatja, 
ü ° g y "~~ a jelen évre nem, mivel már ez az idő 
rövidsége miatt lehetetlen — de a jövő évre rész
letes törvényjavaslatokat Terjeszt elő arra nézve, 
hogy ez erdélyi fejadó, mint az jelenleg fenáll, meg-
szüntettessék, s az ebből támadó hiány, más igaz
ságosabb adóczimen szedessék be. 

A mi azon fájdalmat illeti, melyet Tisza 
László képviselőtársam kifejtett, hogy fájlalja, 
miszerint a minisztérium az indemnityt nem hasz
nálta fel illőleg, hogy a nép terhein könnyítsen: 
abban, megvallom, én nem osztozom. 

Tisza László : Nem azt mondtam. 
GajZágÓ S a l a m o n : Én körülbelül ily érte

lemben fogtam fel beszédét. Én tehát abban nem 
osztozom. Az én önérzetemet sokkal inkább sérti 
az, hogy én itt mint országos képviselő levén je
len, szüntelen és minduntalan azt hallom, hogy 
Erdély Magyarországnak évenkint 1 millió 600,000 
írtjába kerül. Megvallom, t. ház, igen iparkodnám 
minden lehető módot felhasználni, s mindent meg
tenni arra nézve, hogy ezen, az erdélyi képviselők
nek valóban nem kedvező és nem kedves szemrehá-

r 

nyás egyszer mindenkorra megszűnjék. En csak 
akkor érzem magamat helyemen, és Magyarország 
jogaihoz, viszonyaihoz és adózásához illőleg és tel-

4* 
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jes joggal csak akkor szólhatok, ha részemről nem 
találkozom azon szemrehányásokkal, hogy itt az 
adókat készséggel megszavazom, Erdélyre nézve 
azonban kivételt akarok tenni. Követelem, hogy 
Erdély adjon annyit, a mennyit adhat, és szeret
ném, ha annyit adhatna, a mennyi rá jogosan ki
vethető és költségeit fedezni képes , mert akkor 
büszkébb, önérzetdusabb lehetnék e házban, tud
ván, hogy hazám, szűkebb hazám is épen ugy 
viselvén a terhet, épen oly joga van e terhek köny-
nyitésére is működni, mint Magyarország legáll-
dottabb része. 

Ismétlem, pártolom alközponti bizottság elő
adását minden részben. (Élénk helyeslés.) 

Tisza Lász ló: Bocsánatot kérek: mivel 
óhajtom, hogy szavaim e ház körében főkép, de 
még ezen kivül is félre ne magyaráztassanak, igen 
t. barátom Gajzágó képviselőtársamnak megjegy
zését kénytelen vagyok annyiban földeríteni, hogy 
igenis én fájdalmat, még pedig igen éles fájdal
mat érzek, és jelezem is itt, de nem a felett, hogy 
a nép terheinek könnyítésére nem használta volna 
fel a minisztérium az indemnityt, hanem a felett, 
hogy nem igyekezett az Erdélynek viszonyát 
Magyarhonhoz éktelenitő, hogy ugy mondjam, 
azon kiáltó és mindnyájunkat sértő' púpot, mely 
szemeinket máig is botránkoztatja, az indemnity-
uél fogva 16 hónap alatt jobban elsimitani. E fe
lett érzem a fájdalmat. És tökéletesen érzem azon 
fájdalmat is, melyet t. barátom nyilatkoztatott 
amaz általa emiitett szemrehányásokra vonatkozó
lag ; de ezen szemrehányás is csak azért állhat és 
áll, mert azon botrányos kiütések még ma is meg
vannak Erdély testén. Tényleg és törvényesen nem 
áll e vád : mertErdélynek, mint Erdélynek, mint kü
lön országnak segitségére adni semmit nem lehet, 
mert Erdély mint ilyen külön ország nem létezik. 
(Zaj. A dologra! Kétszer nem. lehet szólani!) Épen a je
lenlegi eljárás hibája az, hogy még oly jelek vannak, 
melyek Erdély különállása mellett tanúskodnak. 
{Zaj.) Ezért fejeztem ki fájdalmamat, és ugyan
azon indokokból, csatlakozva előttem szólott kép
viselőtársam fájdalmához, kérem szavaimat igy 
magyarázni. 

Pap Máté : Azok után, mik előttem szólott 
képviselőtársaim által elmondattak, kevés mondani 
valóm van magára a tárgy érdemére. Hogy az Er
délyben Hosszú képviselő úr által emiitett czimen 
fizetett adó Európában sehol nem fizettetik, azt 
előttem szólott mindenik képviselőtársam kény-
telen^ volt elismerni. Ennélfogva Hosszú József 
képviselőtársam indítványának támogatására, miu
tán ellene semmi érvek nem hozattak föl, ujabb 
indokokat felhozni szükségesnek nem látom. 

Itt csupán azon kérdés merül fel, hogy a fej
adó mikor szüntettessék meg ? A vélemények elá

gaznak. Hosszú József képviselőtársam indítványa 
szerint a fejadó azonnal megszüntetendő; utána 
és előttem szólott követtársaim pedig a központi 
bizottság indítványát pártolták, mely által a fej
adó csak is 1869. évi január 1-ső napjától kezdve 
szüntettetnék meg. De tisztelt követtársaim, kik 
ezt indítványozták, semmi oly érvet nem hoztak 
fel, mely által arról győztek volna meg minket, 
hogy a fejadót a hátralevő 5 hónapra nézve nem 
lehetne megszüntetni. Igaz, felhoztak egy körül
ményt, hogy t. i. már most az év második felében 
vagyunk; igenis; de Hosszú képviselőtársam in
dítványa nem terjed az előbbi időre, mert a tör
vénynek visszaható ereje nem lehet, hanem 
csupán csak a hátralevőre; és annálfogva az 
előttem szóló képviselőtársam által felhozott azon 
indok, hogy nem lehet megszüntetni, szerintem 
nem áll. 

Bátor vagyok egy észrevételt tenni Gál János 
képviselőtársunk azon állítására, hogy t. i. Hosszú 
József követtársam azt állította volna, hogy a fej
adót annak megszüntetése után e földadózókra 
kell róni. Ezt, nem tudom, mondotta-e Hosszú Jó
zsefképviselő úr vagy nem? hanem én, mint szavá
ra figyeltem, azt beszédéből egyátalán ki nem 
vehettem. Gál János állítása tehát nem áll. 

Továbbá vagyok bátor észrevételemet Pap 
Lajos képviselő úr azon módositványára is meg
tenni : t. i. a t. ház határozottan mondja ki, hogy 
a fejadó midőn meg fog szüntetni, ne rovassék a 
földadóra. Én azt hiszem, midőn a törvényhozó 
testület törvényt hoz, nem lehet,, hogy egyúttal 
valami oly feltételt mondjon ki jövőre nézve, 
mire joga a jövő törvényhozásnak van, hogy azt 
az akkori körülmények szerint hozza meg: mert 
ezen határozás által a jövő országgyűlésnek keze 
kötve lenne. Ennélfogva jelenleg nem tartom szük
ségesnek , hogy előre mondassák ki az, hogy a 
fejadó ne essék terhére a földadónak : mert az oly 
jövedelemre fog átruháztatni, mely megfelel a 
czimnek és az igazságnak. 

Végre Tisza László képviselőtársam egy ki
fejezésére vagyok bátor észrevételemet megtenni, 
és hozzá egy kérdést intézni. Azt állítja, illetőleg 
a kormányt azzal vádolja, hogy elhanyagolta 
volna Erdélyt, illetőleg működését, vagyis azért 
hibáztatja, hogy Erdélyben nem elég gyorsan 
felelt meg kötelességének; továbbá a képviselő 
úr Erdélyt jelenleg ötödik kerületnek szokta ne
vezni, mint jelenleg is tette. T. képviselőház! nem 
tagadhatni, hogy 1848-ban egy törvény hozatott, 
mely által Erdély Magyarországgal elvben egye-
sittetett; de ugyanazon törvényhozás azon alka
lommal kimondotta, hogy annak kivitelére a meg
választott bizottság által egy munkálat fog előter
jesztetni, s ennek alapján az egyesítés keresztül 



CCLX. ORSZÁGOS ÜLÉS. (Július 11. 1868.) 29 

vitetni, de ezen bizottság munkálatának semmi 
eredménye nem lett. Ugyan az 1865-dik évi decz. 
25-én kelt leiratban az mondatik, hogy az unió 
kérdésének megoldása a közjogi ügyek , a nemze
tiségi kérdés, az administrationális ügy és más 
abban emiitett ügyek szerencsés megoldásától téte
tik függővé. Továbbá ugyancsak az 1867-dik évi 
június 20-ki leiratban kimondatott, hogy most már, 
mintán a közjogi ügyek kérdése meg lett oldva, az 
uniónak kérdése megoldása a magyar országgyű
lésen eszközölhető. Történt-e ez? Szerintem nem. 
Azért kérdem t. képviselő Tisza László ura t : mondja 
ínég, mily törvény alapján tetszik azt mondani, 
hogy Erdély — szemben a történelemmel és Erdélyt 
illető sarkolatos törvényekkel — ötödik kerülete 
Magyarországnak? mert arra nézve törvény nem 
hozatott, s a kormánjmak sem törvényjavaslatai
ban, sem rendeleteiben fel nem találom, hogy Er
dély ötödik kerületnek neveztetett volna. 

Ennélfogva tettem ezen észrevételemet, és mi
után Tisza László követtársam a felelettel adós 
marad, pártolom Hosszú József indítványát. 

Babes Vincze : T. képviselőház ! Előrebo
csátom, hogy meggyőződésem szerint nagyon ba
jos tüzetesen szólani a szőnyegen levő kérdéshez, 
már azon oknál fogva is,mert akárhogy veszszük, 
ez tisztán erdélyi kérdés, mert csak Erdélyben 
létezik fejadó, és mert az unió kérdése még meg
oldva nincsen. 

Megvallom, nagyon szerettem volna, ha az 
unió kérdése ugy, mint eleinte mondva volt, emez 

sitványában azt nem kívánta, hogy a fejadó által 
támadó hézag, illetőleg hiány a földadó föleme
lése által pótoltassék ki. Én is azt tartom, mint 
előttem szólott egy másik igen t. képviselőtársam 
nyilatkozott, hogy ez, t. i. a hiánypótlás, olyan 
kérdés, melyről majd akkor szólunk, ha sző
nyegre kerül. Jelenleg csak arra szorítkozom, 
hogy én magam részéről a magyar adónemek közt 
egyátalában ily erdélyi fejadónemet el nem fo
gadok. 

Rannicher Jakab: Azok után, a miket 
Hosszú képviselőtársam elmondott, tüzetesebben 
nem szólok a tárgyhoz, és pedig azon okból, mivel 
e törvényjavaslat érvénye csak a folyó évre terjed 
ki, és azon reményben vagyok, hogy a törvény
hozás józan nemzetgazdsági elvektől vezettetve 
Erdélyben a- mostanában még fenálló, sok tekin
tetben bonyolódott és az igazsággal meg nem fér
hető adózási rendszerbe kiegyenlítő rendet fog 
hozni. Azokra, a miket Grál képviselőtársam mel
lékesen jónak talált előhozni, még elég alkalmunk 
lesz annak idejében és annak helyén visszajönni. 
{Helyeslés jobbról.) 

Lónyay Menyhért pénzügyér: T. ház! 
ü g y hiszem, a t. ház velem egyet fog érteni ab
ban, hogy mind a czélszerü pénzügyi rendszer, 
mind a terhek igazságos és méltányos felosztása 
követeli, hogy egy és ugyanazon államban min
den adózó egyformán és egyenlő mérvben fizesse 
adóját ; s ugy Íriszem, a törvényhozásnak feladata 
lesz ezen elvet minden következményeivel együtt 

országgyűlés első teendői közé soroltatott és meg- I mentül előbb érvényesíteni. 
oldatott volna, mert akkor talán jogosultabban 
lehetne hozzászólani ezen kérdéshez is. így azon
ban kijelentem, hogy nem vagyok egy vélemény
ben azokkal, kik azt tartják és követelik, hogy az 
indemnity alapján lehetett és kellett volna a kor
mánynak Erdélyre nézve tabula rasat csinálni. 
Ezen véleményt egyátalában nem pártolom, és azt 
gondolom, hogy addig, mig az unió kérdése kellő
leg megoldva nem lesz, a kormánynak ama nyilat
kozott egyoldalú kivánalom szerint eljárnia nem 
szabad. 

Én ezen jelen kérdéshez, t. i. a fejadó kér
déséhez nem mint erdélyi kérdéshez, mert eh
hez nem mernék most szólani , hanem átalá-
ban mint egyik adóügyi kérdéshez csak annyit 
vagyok bátor részemről kijelenteni, hogy óhaj
tom, hogy a magyarországi adók között ne szere-

Azonban a tapasztalás, sőt a t. háznak eddigi 
határozatai is azt bizonyítják, hogy ezen átalános-
ságban helyes, igazságos és méltányos elvnek min
den következményeiben való azonnali keresztül
vitele lehetőnek nem mutatkozik. Tanúsítja ezt a 
többek közt azon törvény i s , melyet méltóztattak 
hozni a sóról és földadóról. 

Magam is már egy ;előbbi alkalommal, t. i. 
midőn szerencsém volt az adóról szóló törvényjavas
latokat benyújtani, nyilvánítottam , hogy igazság
talannak és helytelennek tartom , hogy átalában 
a személyes kereseti adó az országnak egyik részé
ben különböző mérv szerint súlyosabban, másik 
részében kevésbbé súlyosan van kimérve. De nem 
csak ezt nyilvánítottam, hanem azt is, hogy átalá
ban minden személyes kereseti adó, mind Magyar
országban, mind Erdélyben, bármiképen neveztes-

peljen olyan adónem, mely a művelt világban már I sók is, a fejadó természetét viseli magán, és miután 
nem létezik sehol sem, és épen csak ezen okból a 
mellett szavazok, hogy az ne a jövő évre, hanem 
rögtön töröltessék el adónemeink közül és pótoltas
sék más észszerű, a kor szelleméhez idomított adó
val, annál inkább, mert indítványozó Hosszú József 
képviselőtársunk, legalább mint én értettem, módo-

a fejadó-természetü adóknak fentartását nem tar
tom czélszerünek : ennélfogva szükségesnek vélem, 
hogy, nem csak Erdélyben, hanem Magyarország
ban is, ezen adó változás alá jöjjön. (Helyeslés.) 

A mi illeti a központi bizottság javaslatát, az 
megegyezik saját nézetemmel Ezen átmeneti év-
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ben kénytelenek voltunk sok intézkedést a múltból 
meghagyni; s ezek közé tartozik az Erdélyben 
levő személyes kereseti adó, illetőleg fejadó, mely 
még az 1848 előtti éveknek maradványa. Már 
azon időszakban is Erdélyben sokkal súlyosabb 
volt a fejadó, mint Magyarországban. Ezen segí
teni kell mentül előbb, annyival inkább, mert ezen 
adónem leginkább a szegényebb osztályú lakossá
got terheli; és egész készséggel fogadom el azt. 
mit a központi bizottság véleményében nyilvání
tott, és a t. ház előtt kijelentem, hogy a jövő évre 
kivetendő adókra nézve behozandó előterjeszté
semben erre figyelemmel leszek. 

Azonban, t. ház, vajon azon általam teendő 
javaslatban a központi bizottság által használt ki
fejezés értelmének fogok-e megfelelhetni? az iránt 
jelenben határozottan nem nyilatkozhatom, miután 
a központi bizottság azon véleményben van, hogy 
Erdélyben a jelenleg Magyarországban létező 
személyes kereseti adó hozassék be. Ha időnk lesz 
és ennélfogva a törvényhozás eszközölheti : ugy 
hiszem, a jövő évben már eszközölnünk kell, hogy 
mind Magyarországra, mind Erdélyre nézve neve
zetes reform hozassék be a személyes kereseti adó
nál, még pedig oly módon, hogy a mennyire lehet, 
a fejadó is mindinkább a jövedelmi adó természe
tét viselje magán. (Helyeslés.) Tehát azon ígéretet, 
ugy a mint formulázva van, el nem fogadhatom : 
mert a mennyiben az idő engedi, igyekezni fogok, 
hogy ezen kérdésnek bővebb tanulmányozása 
folytán mind Magyarországra, mind Erdélyre nézve 
oly adózási rendszert hozhassak javaslatba, mely az 
igazsággal és helyes pénzügyi elvekkel össze 
legyen egyeztethető, s ezen, a nép bizonyos osztá
lyát aránytalanul terhelő adó más czélszeriibb s a 
viszonyoknak megfelelőbb rendszer által váltás 
sék fel. 

Midőn ezen Ígéretet teszem, bátor vagyok a 
t. házat kérni, hogy miután jelenleg az általam 
szükségesnek vélt válatoztatásokat eszközölni nem 
lehet, méltóztassék a szerkezetet, ugy a mint van. 
elfogadni. (Elfogadjuk!) 

HOSSZÚ József: Mint indítványozónak jo
gom van még egyszer szólani. 

Ha valaki elolvassa Grál János t. képviselő
társam beszédét, de az enyémet nem: akkor azon 
téves következtetésre jöhet, mintha én azt mond
tam volna,hogy az Erdélyben jelenleg 600,000 frtot 
tevő deficit a földadóra vettessék. Ezt én nem 
mondottam, ezt visszautasitom. 

A mi a másodikat illeti: miért nem fogadom 
el a központi bizottság javaslatát? erre csak azt 
mondhatom, hogy ő felsége 1865-ben márczius 
27-én tulajdon keze Írásával biztosította Erdélyt, 
hogy afenálló földadót csak 1866. évig fogja ér
vényben tartatni. íme. már 1868-ban vagyunk 

és még mindig érvényben van. Elhiszem, hogy a 
pénzügyminiszter urnák legjobb szándéka van, 
hogy ezt jövőre nézve eltörölje; de arról nem va
gyok biztosítva, hogy nem fognak-e ismét oly dol
gok előállani, melyek a legjobb akaratot is meg-

; gátolják. 
Azért ajánlom módositványomat. 
Elnök : Szólásra felírva senki sem levén, a 

! felolvasott szakaszra méltóztassanak szavazni, tud-
domásul és minden esetre jegyzökönybe vévén a 
miniszter úr nyilatkozatát. Azon t. képviselő urak, 
kik a szerkezetet elfogadják, méltóztassanak fel
állni. (Megtörténik.) Most méltóztassanak felállni 

j azok. kik el nem fogadják. (Megtörténik.) A több-
! ség a szerkezetet elfogadja. 

Csengery Imre jegyző (olvassa a 2-dik sza
kaszt.) 

Elnök : Méltóztassanak ezen szakaszban az 
„adóknak" szóból a „k" betűt kitörölni, mert igy 

1 kell neki állni: „adónak," nem pedig „adóknak.a 

Csengery Imre jegyző (olvassa a 3-dik sza
kaszt) 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház? (Elfogadjuk!) 
Ennélfogva a 3-ik szaké sz is elfogadtatott. 

E törvényjavaslat részletesen elfogadtatván, 
a végleges megszavazásra a holnaputáni nap tűze
tik ki. 

Következik a közadók kivetése. befizetése, 
| biztositása, behajtása és a pénzügyi törvényszékek 
! felállítása iránti törvényjavaslat tárgyalása.. 

PaiSS Andor j egyző (olvassa a t'örvényjavas-
j latot '). 

Csengery Imre jegyző (olvassa a Vll-ikosz-
! tály kiUöii véleményét 2). 

Kethelyi József előadó (olvassa a központi 
I bizottság jelentésének átaldnos részét 3). 

Tisza Kálmán : T. képviselőház! Kétséget 
nem szenved, hogy a törvényhozásilag megállapított 
adó kivetéséről és behajtásáról, s az ezen körben föl
merülhető visszaélés meggátlása, illetőlleg megbün-

i tetéséről okvetlenül intézkedni kell; kétséget nem 
I szenved az sem, hogy ha az országgyűlés a pénz

ügyi miniszter előterjesztése folytán megszavazza 
az adókat, czélt csak akkor ér el, ha egyszersmind 
kezébe adja az'eszközöket is, a melyek folytán ezen 
adókat a netaláni rendetlen vagy hanyag fizetők
től is behajthassa: mert ez utoljára is, míg egyfe
lől a r ra , hogy az államháztartás fön ne akad
jon, szükséges, másfelől épen azoknak, kik köte
lességek érzetében önként fizetnek, érdekében 
áll : mert igen természetes, ha a kivetett adók be 

, nem folynak, azok folytán az államháztartás költ ' 

' ) Lásd az Irományok 251. számának V. mellékletét. 
2) Lásd az Irományok 274. számát. 
3) Lásd az Irományok 273-ik számának V. részét. 
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.gégéit más utón, kölcsön által vagy az adók feb 
emelésével kellene pótolni, s ez által ismét az. kat 
érné ennek sulya5 kik a fizetést különben is köte
lességüknek ismervén, azt, legyen bár az adó ter
hes miután az országgyűlés megszavazta, telje
sitik is. 

Én tehát, hogy kellő eszközök adassanak a 
pénzügyminiszternek ezen ezél elérhetésére, ezt 
részemről magam is szükségesnek és óhajtandó
nak tartom ; ki kell azonban hasonló őszinteség
gel jelentenem, hogy én e törényjavaslatot, ugy a 
mint előttünk fekszik, igen sok okoknál fogva 
— kénytelen vagyok egyszerűen kimondani — 
véghetlen rosznak tartom. 

Nem czélom hosszasan indokolni állításomat. 
Nagyon rosznak tartom ezen törvényjavas

latot először is azért, mert fentartattak jelenlegi 
szerkezetökben az adónak minden nemeire nézve 
a pénzügyi közegek ; és már csak az által is nagy 
kár okoztatik az államkincstárnak, hogy az adó
nak ezen költséges behajtási módja tartatik meg, 
holott tudva lévő dolog, hogy az állam tiszta jöve
delmei emelésének legjobb , leghelyesebb és leg-
czélszerübb módja az, ha azon adó ugy hajtatik 
be, hogy behajtása minél kevesebb költséget ve
gyen igénybe, és igy az adónak minél nagyobb 
része fordittassék valósággal az állam szükségle- j 
teire. De rosznak tartom azért is, mert ennek szám- I 
talán szakasza egyenes összeütközésbe jön a tör
vényhatóságok jogaival, öszeütközésbe jön pedig, 
midőn azt hiszem, és a részletes tárgyalás alkalmá
val, ha bele megyünk, gondolom, nem lesz nehéz 
kimutatni, hogy az államkincstár érdekeit bizto
sítani lehetne a nélkül, hogy a törvényhatóságok 
és tisztviselőik egészen a pénzügyi közegek alá
rendeltjeivé tétetnek. (Ugy van! balról.) De hely
telennek és egy szerintem legalább nem tagadható 
alkotmányos elvvel összeütközőnek találom azt is, 
hogy az adó kivetése körül felmerülő peres kérdé
sek, és az adókivető pénzügyi hivatalnokok és az 
egyes adózók között felmerülő összeütközések 
külön pénzügyi törvényszékek elé rendeltetnek 
vitetni. (Helyeslés halról.) Én legalább nem óhaj
tom, hogy hazánkban megörökítsük azon franczia 
rendszert, melyben a kormány közege vádló fél és 
biró egy személyben, (Helyeslés balról) mert nem 
akarnám, hogy megörökítsük azon kormányi 
omnipotentiát, melynek közegei aztán minden 
rendszert hüségeseu szolgáltak végig 80 eszten
deig. (Zajos helyeslés balról.) 

Mondom, mindezeknél fogva — s most többet 
nem szólok, mert fentartom magamnak állitásom 
bővebb indokolását akkorra, hogy ha a t. ház rész
letes tárgyalásba bemegy, annak egyes szakaszai
nál — mindezeknél fogva, mondom, én ezen tör

vényjavaslatot részemről hibásnak és rosznak 
tartom. 

Előttem áll azonban, hogy ezen törvényja
vaslat hiányait javitani, ugy hogy ezen évre 
már érvénybe is léphessen, teljes lehetetlen; 
és' épen azért... (Nevetés jobbról.) Méltóztassék meg-
czáfolni, hogy lehető; de ne tessék kinevetni; 
vagy pedig méltóztassék bebizonyítani, hogy jó 
az is; de az egyszerű kinevetést kérem megtarta
ni magának! (Helyeslés balról.) Én, mondom, 
belátva, hogy változtatni nem lehet, legalább ugy 
nem, hogy már ezen évben érvénybe léphessen: 
épen azért én, azon föltétel alatt, ha a t. ház már 
ma határozatilag kijelöli azon irányt, melyben a 
jövő évben már akarja ezen ügyet elintéztetni, el
fogadom az átalános tárgyalás alapjául ezen tör
vényjavaslatot, föntartva a részletes tárgyalásra 
észrevételeimet. Most pedig épen ezen szempont
ból indítványozom , mondja ki határozatilag a t. 
ház, hogy: tekintve azt, hogy a törvényhozási-
lag megszavazott adó kivetése, befizetése, biz
tosítása, behajtása, az e körben felmerülő kér
dések eldöntése és netaláni kihágások bünte
tése iránt haladéktalanul intézkedni kell ; te
kintve, hogy a folyó évben ez irányban gyöke
res reformot behozni már az idő rövidsége miatt 
is lehetetlen; tekintve végre, hogy a gyökeres re
form behozatala a törvényhatóságok rendezésének 
kérdésével szoros kapcsolatban áll: a törvényjavas
latot,mint csupán az 1868-ik évre szólót, a részletes 
tárgyalás alapjául elfogadja ugyan, de egyszers
mind oda utasítja a minisztériumot, hogy : miután 
az állam tiszta jövedelme emelésének legczélsze-
rübb módja az adó körüli eljárás költségeinek ke-
vésbitése; miután a törvényhatóságok által nem 
választott, azoktól független pénzügyi közegeknek 
jelen helyzetökben megtartása által mind a törvény
hatóságok jogköre s tekintélye csorbát szenved, 
mind számos összeütközésekre nyilik alkalom; mi
után az alkotmányos szabadság szempontjából 
nem helyeselhető, hogy az adó kezelése körül föl
merülő kérdések és a hon polgárai ezen kérdésekre 
nézve a rendes törvényszékektől elvonassanak 
és különös pénzügyi törvényszékek alá vettessenek : 
figyelemmel a törvényhatóságok rendezésének 
kérdésére, még ez év folytán terjeszszen elő tör
vényjavaslatot az adó kivetésének, befizetésének, 
biztosításának, behajtásának és e közben felmerülő 
kérdések eldöntésének és netaláni kihágások bün
tetésének oly módja iránt, mely szerint a pénzügyi 
közegek az egyeneses adókra nézve feleslegesekké 
válván, eddigi teendőik a törvényhatóságokra ru
háztassanak, és a közvetetett adók körüli egyéb teen
dőik czélszerüen ugy szabályoztassanak, hogy ez 
által mind a kezelés költségei kevesbittessenek, 
mind a törvényhatóságok jogai megőriztessenek. 
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mind végre a különböző eredetű hivatalos közegek 
egymás melletti működéséből eredő zavarok és 
összeütközések elkerültessenek, az adó tárgyá
ban felmerülő kérdések elintézése és netaláni ki
hágások megbüntetése pedig a rendes törvény
székek utján történjék, és minden kivételes, ugy 
jelesen a pénzügyi törvényszékek eltöröltessenek. 
(Helyeslés a bal oldalon.) 

Elnök : Senki sincs fölírva. 
Lónyay Menyhért pénzügyér : Ha az áta-

lános tárgyalás befejezettnek vétetik, a szavazás 
előtt ezen indítványhoz szólni kívánnék. 

Elnök : A szólásra felírva senki sincs. Fel 
fog tehát olvastatni a határozati javaslat. 

Csengery Imre j egyző (olvassa Tisza Kál
mán határozati javaslatát.) 

Lónyay Menyhért pénzügyér : T. ház! 
Miután Debreczen város igen érdemes képviselője 
fentartotta magának azt, hogy az egyes szakaszok 
tárgyalása alkalmával fogja javaslatait beterjesz
teni azon javaslat ellen , melyet én voltam szeren
csés beterjeszteni, s melyet véghetetlen rosznak 
nevez, én azon részletekre, a melyeket felhozott, 
miután azokat ugy is elő fogja még hozni a rész
letes tárgyalás alkalmával, nem terjeszkedem ki ; 
csupán pár szőt kivánok szólani azon határozati 
javaslatra, melyet beterjeszteni méltóztatott. 

Én, megvallom, a sok elősorolt „tekintve" 
között — mert ezzel kezdődik mindegyik motívum 
— legnyomatékosabbnak, legfontosabbnak és ré
szemről is igen helyesnek tekintem, hogy a tör
vényhatóságok rendezése alkalmával lesz arról szó, 
s a törvényhozás meg fogja azon kérdést oldani, 
hogy a törvényhatóságok autonóm fenállása mel
lett a közterhek behajtása miképen lesz legczél-
szerübben eszközölhető.Tehát ezen egy „tekintvéft-t 
részemről is elfogadom s helyesnek tartom. 

De ebből nem az következik, a mi határozati 
javaslatában foglaltatik, hogy mindaddig, míg az 
adó behajtására nézve jelenben tárgyalás alatt levő 
törvényjavaslat, ha elfogadtatik és szentesitte-
tik. érvényben maradjon mindaddig, mig a tör
vényhozás utján mindazon tárgyak, a melyeket 
indítványában megemlített, természetszerű megol
dásukat fogják találni. Ezen szempontból, midőn 
elismerem, s magam is azon állásponton vagyok, ! 
hogy az adó behajtása körüli szükséges módosí
tások akkor eszközöltethetnek hasznosan s czélsze-
rüen, midőn a törvényhatóságok rendezése a tör
vényhozás előtt tárgyaltatni fog : nem pártolhatom 
azon indítványt, hogy már most és csak néhány 
hónapra szorittassék az adó behajtására vonat- \ 
kozó törvény. Mivel a törvény ugy is csak addig 
érvénjes, mig a törvényhozás vagy egészben, 
vagy részben meg nem változtatja, és az általa 

előterjesztett inditvány ennél tovább megy, hozzá 
nem járulhatok. 

Tisza K á l m á n : T. ház ! Mint indítványozó
nak szabad legyen a t. pénzügyminiszter előadá
sára egy pár észrevételt tennem. 

Először is csodálkozásomat vagyok kénytelen 
kifejezni, hogy a t. pénzügyminiszter úr, mint 
mondja, az én „tekintvéa-im közöl csak egyet tart 
figyelemre méltónak, holott azon „ tekintve a -k kö
zött történetesen az is benne van, hogy szükséges 
a megszavazott adók behajtásáról intézkedni; de 
miután csak amaz egyet tartja figyelemre méltó
nak, azért a többit bizonyosan szükségtelennek 
találja. . . . 

Lónyay Menyhért pénzügyér : Nem igy 
mondtam. Azon módozatot tartom szükségtelennek. 

Tisza K á l m á n : . . . a min valóban csodál
kozom. 

Különben a t. pénzügyminiszter úr azt ia 
méltóztatott mondani, hogy ezen adó behajtásáról 
másként intézkedni akkor lesz igazán helyén, ha a 
hatóságok rendezve lesznek. Akkor meg igen va
lószínűleg, ha előre tisztában nem leszünk az adó 
behajtásának czélszerüen miként eszközölhetéséről, 
azt az ellenvetést fogjuk hallani, és talán alaposan, 
hogy azt nem lehet mellékesen a megyei rende
zésnél megoldani. Azért, azt gondolom, nem kel
lene a megyék rendezését bevárni, s a mint indítvá
nyoztam is, a megyék rendezését figyelembe véve 
kell az adóbehajtás elveit megállapitaui. (HdyasUs 
balról.) 

Miután ezen Íriszemben és nézetben vagyok, 
határozati javaslatomat ajánlom a t. ház figyelmébe. 

E lnök: Ideje van a kérdést föltennem. A 
szabályok szerint első kérdés az: méltóztatnak-e 
elfogadni a központi bizottság által javasolt szer
kezetet a részletes tárgyalás alapjául ? A kik el
fogadják , méltóztassanak felállani. (Megtörténik.) 
A többség elfogadja. 

Tisza K á l m á n : Itt nem az eredeti szer
kezet módosításáról levén szó, hanem külön álló 
indítványról, melynek sorsától függ azután, hogy 
a háznak egy része elfogadja-e részletes tárgyalás 
alapjául a javaslatot vagy nem? azt hiszem, az 
önálló indítványra kellene először szavani. 

E l n ö k : Napirenden van a törvényjavaslat; 
ezen törvényjavaslat felolvastatott: a felett kell 
tehát először szavazni, elfogadja-e azt a ház vagy 
ne :i ? Ha Tisza Kálmán képviselő úr ezen indít
ványt tárgyaltatni kivánja, szükséges lesz azt ki
nyomatni s tárgyalására határnapot kitűzni; akkor 
lehet csak fölötte határozni. 

Tisza K á l m á n : Méltóztassanak a naplót 
megnézni, hogy valahányszor ily módon indítvány 
adatott be, az mindjárt tárgyaltatott és szava
zásra bocsáttatott. 
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E l n ö k : Ha kívánja tárgyalni a t.' ház, ne
kem semmi ellenvetésem ; csupán arra voltam bá
tor figyelmeztetni, hogy a tett indítványokat ki 
kell nyomatni és napirendre tűzetni. 

Halász B o l d i z s á r : Bocsánatot kérek az 
elnök úrtól; de épen tegnap történt ehhez majd
nem hasonló eset. A jövedelmi adóra méltóztatott 
ugyanis egy indítványt tenni, hogy t. i. utasittas- j 
sék vissza, és az nem nyomatott ki, hanem rög- | 
tön megszavaztuk esnem szavaztunk a szerkezetre. 
Ez épen olyan, mert a háznak egy része ily felté
tel alatt elfogadja a törvényjavaslatot részletes 
tárgyalás alapjául. 

E l n ö k : Én igazat adok a t. képviselő urnák. 
Tegnap először szintén azon kérdést tettem föl: 
elfogadja-e az inditványt? Senki sem fogadta el, 
tehát elesett; most pedig a' kérdésre a t. ház azt 
mondotta, hogy a törvényjavaslatot elfogadja rész
letes tárgyalás alapjául. 

HaláSZ B o l d i z s á r : Bocsánat, még nem vé
geztem el. A t. elnök úr betű szerint méltóz
tatott venni a házszabályokat, s kérdésül először 
azt tette föl: elfogadja-e a ház a szerkezetet ? Akkor a 
kérdéshez hozzászóltak, és azt mondták, hogy 
nem arról van szó. hanem, hogy visszautasittasék. 
Ez tehát tökéletesen hasonló eset, mert a háznak 
egy része oly föltevéssel fogadja el a törvényja
vaslatot részletes vita alapjául, ha Tisza Kálmán 
határozati javaslata elfogadtatik, különben ellene 
szavaz. 

Einök: Ha a t. ház kívánja Tisza képvi
selő úr indítványát most tárgyalni vagy mindjárt 
szavazás alá venni: méltóztassanak velem rendel
kezni. A kik kívánják, szíveskedjenek felkelni. 
(Zaj. Mit kívánjunk? Nem értjük a kérdést!) 

I v á n k a I m r e : A kérdéshez kívánok szólni. 
(Ralijuk.') A kérdést ugy méltóztatott elnök ur 
feltenni, hogy a mint a képviselőknek egyenkinti 
felállása mutatta, senki sem tudta, mire történik 
a szavazás. (Helyeslés.) Arra kérem tehát az elnök 
urat, hogy a kérdést világosabban méltóztassék 
feltenni. 

E l n ö k : Bocsánatot kérek : magyarán beszél
tem. A kérdést igy tettem fel, a mint most ismét- | 
lem : azon képviselők, kik Tisza Kálmán inditvá- \ 
nyát akár tárgyalni, akár felette szavazni akar
nak, méltóztassanak felállani. (Megtö?-ténik.) A 
többség Tisza Kálmán indítványa felett kíván 
szavazni. 

Tisza K á l m á n ! A kérdéshez akarok szólni. 
(Már el van döntve!) Bocsánatot kérek, én feláll
tam, mielőtt szavazni méltóztattak; nem tehetek 
róla, hogy szóhoz nem juthattam. Én azt hiszem, 
midőn itt egy napirendre kitűzött tárgyhoz hozzá
szólva bead valaki inditványt, az nem kérdés tár
gya, hogy kivánja-e azt a ház tárgyalni vagy a 1 
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felett szavazni. Legalább még erre három évi 
praxisunkban praecedens nincs; hanem kérdés tár
gya : el akarja-e fogadni a ház az inditványt vagy 
nem ? (Ugy van!) 

E l n ö k : Ha a t. ház ebben megnyugszik, a 
kérdést igy teszem fel: elfogadja-e a t. ház Tisza 
Kálmán beadott indítványát vagy nem ? A kik 
elfogadják, méltóztassanak felállni. (Megtörténik.) 
Kérem az ellenpróbát. Méltóztassanak felállni, a 
kik el nem fogadják. (Megtörténik.) A többség 
nem fogadja el. 

Csengery Imre jegyző (olvassa a közadók 
kivetése, befizetése, biztosítása, behajtása és pénzügyi 
törvényszékek /elállítása iránt előterjesztett törvény
javaslat czimét 1). 

HaláSZ B o l d i z s á r : T. ház ! Miután Tisza 
Kálmán határozati javaslata megbukott, kénytelen 
vagyok már magához a czimhez is hozzászólni. 
(Halljuk!) A közadók kivetése, befizetése, biztosí
tása és behajtása ellen semmi kifogásom, hanem 
pénzügyi törvényszékek megörökösitése ellen 
mint elv ellen észrevételem van, és azt innen ki
töröltetni óhajtom, mert mint igen helyesen je
gyezte meg Tisza Kálmán képviselőtársam hatá
rozati javaslata indokolásában, én a megyék auto
nóm jogát ezen, a pro visorium alatt kinevezett kü
lön hatóság, külön bíróság által korlátoltatni nem 
akarom: ennélfogva, miután igy incidentaliter 
ezt elvből el nem fogadhatom, a czimbőí ezen sza-

j vakat: ,.pénzügyi törvényszékek felállítása" ki-
| töröltetni óhajtom. (Helyeslés a bal oldalon. Marad-
i jón ! a jobb oldalon.) 

E l n ö k : Méltóztatnak ezen módositványt el-
; fogadni ? (Nem fogadjuk el! Maradjon! Zaj.) A 
I kik a szerkezetet elfogadják, méltóztassanak fel-
| állni. (Nagij zaj. Nem hallottuk a kérdést! Elnök 
j csenget.) Minden tanácskozás leheti enné válik ily 

zajban. (Helyre! Zaj. Elnök csenget.) Méltóztassa
nak azok, kik a czimben megnyugosznak, felállni. 
(Megtörténik.) A többség a szerkezetet elfogadja. 

Csengery Imre j e g y z ő (olvassa a törvényja
vaslat 1-sö szakaszát.) 

K e t h e l y i Józ se f e lőadó .- A központi bizott
ságnak nincs semmi észrevétele e szakaszhoz. 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni az 1-ső sza
kaszt? (Elfogadjuk!) 

Csengery Imre jegyző (olvassa a 2-dik 
szakaszt.) 

K e t h e l y i Józse f e lőadó ; A központi bi
zottság a 2-dik szakasz 2-dik sorában a „teljesí
tették" szó után hozzátétetni óhajtja : „vagy teljesí
teni kívánják." Ugyanazon sorban azonban e szó: 
„ezentúl" kihagyassék. 

Elnök : Méltóztatnak elfogadni a 2-dik sza-

' ) Lásd az Irományok 251-dik számának 5-dik mellékletét* 
5 
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kaszt ezen változtatással? (Elfogadjuk!) 
Csengery Imre jegyző (olvassa a 3., 4. és 

'5-dik szakaszt, melyek észrevétel nélkül elfogadtatnak-
Olvassa a 6-dikat.) 

HaláSZ Boldizsár : T. ház! Itt az adónak 
elévithetése van elvben kimondva. Ügy látszik 
első tekintetre, mintha ebben szabadéivtiség volna, 
de én azt nem találom fel benne. Hazánk törvényei 
szerint hajdan a fiscus ellen 100 évi elévülési idő 
köttetik ki, itt egyetlen egy évhez köttetett ki a 
netalán hibásan kivetett adónak helyrehozása. T. 
képviselőház! Mint helyesen jegyzé meg Tisza 
Kálmán képviselő úr határozati javaslatának in
dokolásában, az adó, ha be nem hajtatik azokon, 
kik kötelességöket nem teljesitik, háramlik azokra, 
kik kötelességöket teljesítik és adójokat pontosan 
fizetik. Ha valamely adókivetés hibás volta kitű
nik, természetes, hogy azon hiányt nem azok tar
toznak szenvedni, kik, mint becsületes polgárok
hoz illik, vallották be adójokat. De kérem, még 
nagyobb tekintetek is vannak : mert szomorúan 
tapasztaltuk a provisorium alatt, hogy az úgyne
vezett pénzügyi közegekkel el lehetett bánni. 
Méltóztassanak azon esetet felvenni, hogy akármi 
úton-módon azok, kik az adókivetést kezelik, rá-
vehetők, hogy valamely adózót kedvezményben 
részesítsenek, s illetőleg, hogy ne teljesítsék köte
lességöket: és mihelyt azon egy év lejárt, akkor 
az állam ne legyen már jogositva a felfedezett" 
hibás adókivetést helyreigazítani és az adót behaj
tani? Ivniu'lfogva ezt mint elvet nem fogadhatom 
el. Iga/;. régi törvényeinkben megvolt, hogy osz
tatlan állapotban levő testvérek között az osztály, 
de csak jogi szempontból, elévülhetlen. hogy annak 
infinitumba lehet az osztályt kérni; hogy ez egy 
év alatt elévitessék, azt én nem értem. Át van ez 
véve az osztrák törvénvekből, mert abban ott áll: 
adókamatok, évi járulékok három év alatt évithe-
tó'k el; de én részemről ezt nem helyeslem, és a 
magyar törvénykönyvbe átplántáltatni nem óhaj
tom. Ezen okból én, mint elv embere, az elévités 
ellen szavazok. (Maradjon!) 

Elnök : Méltóztatnak elfogadni a 6-dik sza
kaszt? A kik elfogadják, méltóztassanak felállani. 
(Megtörténik.) A 6-dik szakasz elfogadtatott. 

Csengery Imre jegyző (olvassa a 7—lO-dik 
szakaszokat, melyek észrevétel nélkül elfogadtatnak. 
Olvassa a 11-diket.) 

Kethelyi József előadó: E szakasz szerke
zete helyett a központi bizottság e következőt 
ajánlja : „Az elemi csapások által okozott károk 
rendkívüli eseteiben adóleengedésnek van helye, 
és pedig ugy, hogy a kérdéses tárgyra rótt tétel 
azon arányban számittassék le, melyben jövedelme 
csökkent." 

Elnök : Méltóztatnak elfogadni a központi 
bizottság módosítását ? (Elfogadjuk !) Elfogadtatott. 

Csengery Imre jegyző (olvassa a 12-dik 
szakaszt.) 

Vál ly i JánOS : T. ház! Midőn a pénzügy
miniszter törvényjavaslatát előterjesztette és ezen 
szakasz átváltoztatását láttam , azon hitben valék, 
hogy annak kétségkívül azon oka volt és lehetett, 
hogy az egyes adófizetőkön az adóbefizetés tekin
tetéből könnyítés eszközöltessék; azonban e sza
kasznak ekkép fogalmaztatása által ezen czélt el
érve nem látom, és nem látom azért, mert midőn a 
befizetésekre nézve a hónapok határozottan kije
löltetnek, ugyanazon eset áll elő, mely létezett a 
havonkinti fizetéseknél: mert valamint a lejárt hó 
után a következő hó közepéig kell a befizetést tenni, 
ugy most, midőn az évnegyed közepén történik a 
fizetés, nincs egyéb eredménye, mint az, hogy hat 
hétre a múltra és hat hétre már előre történik a 
befizetés, a mit az egyes adófizető e törvényczikk 
nélkül önmaga is elérhet, mert ha neki tetszik, 
fél évre is fizethet előre. A viszonosság elvét sem 
látom kifejezve benne, nevezetesen azon viszonos
ságét, melyet a központi bizottság véleményében 
látok, melyben az mondatik, hogy ha és a mennyi
ben valaki adóját befizetni elmulasztotta, hátraléki 
kamatot fizet, úgyszintén ha és a mennyiben előre 
fizet, előnyben részesül, jelesen az neki kamatjáru
lék fejében beszámittatik. Ha tehát ezen viszonos
ságot teljesen fel akarjuk állítani, akkor szerintem 
itt már a hat heti előleges befizetésekért az illető 
adózóaak járuléka , illetőleg kamatbetudása követe
lendő. Én tehát ezen szakaszt akkép óhajtanám 
módosítani: „Az egyenes adók négy egyenlő rész
ben fizetendők, mindig az év negyede után, tehát 
április, július, október, januarius 15-ig.K 

HodOSiu Józse í : Ezen szakaszra nézve 
ugyanazon indokokból, mint az előttem szóló, mó-
dositványt akartam benyújtani; de most fölösle
gessé válván, módositványomat visszaveszem. 

L ó n y a y Menyhért p é n z ü g y é r : Bátor va
gyok ezen inditvány tekintetéből megjegyezni, 
hogy az adó rendes befolyására nézve az általam 
előterjesztett törvényjavaslat a legczélszerübb el
járás a kisebb adózókra nézve. Hivatkozom más 
államok példájára; de hivatkozom az 1848 előtti 
gyakorlatra is. Tudjuk, hogy a megyék részéről 
rendesen havonkint kívántattak a befizetések, és a 
kisebb birtokú földmives 12 forintnyi adóját sok
kal könnyebben fizeti havi részletekben 1 forin-
tonkint, mint 3, 4 forinttal negyed- vagy fél-
évenkint. Miután felteszem, hogy idővel ki fog 
fejlődni ezen rendszer, részemről az átmenet köny-
nyitése tekintetéből járulok ahhoz, mit a központi 
bizottság javasol; de nem járulhatok ahhoz, mit az 
előttem szólott inditványozott. Ha azt a törvény-
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ben rendeljük, hogy utólag történjék az év végéna 
befizetés, bizonyára senki sem fog fizetni előre. És 
minő különbséget fog ez tenni, miután a direct 
adók 55 millió jövedelmet hoznak az államnak? 
Ez annyit tesz, hogy az évnek elején vala
honnan 13,250,000 forintot kölcsön kellene ven
nie, hogy azon szükségeket fedezze, melyek az 
első 3 hónapban fedezendők. A tapasztalás azt bi
zonyította, hogy az adózókra nézve is sokkal czél-
szerübb az , hogy az adó behajtásai a a kitűzött 
határidő megtartása minden eszközzel foganatosit-
tassék; mert semmi sem oly káros és veszélyes — 
ezt a jelen pénzügyi kormányzatban magam ta
pasztalásából is tudom — mint az, ha a behajtás 
körüli hanyagság folytán az adótételek szaporod
nak. A rendes pénzügyi kormányzatnak egyik 
első feltétele, hogy mindenki pontosan teljesítse az 
ország iránti kötelezettséget; ezt meg kell köny-
nyiteni az által, hogy nem egymástól távol eső 
időszakokra tűzessék a befizetés. Miután azon in
dítvány a pénzügyi kezelésnek nagy hátrányára 
lenne, azt el nem fogadhatom, a ajánlom a szerke
zet elfogadását. 

E l n ö k : A kik a szerkezetet elfogadják, mél
tóztassanak felkelni. (Megtörténik.) A többség el
fogadja. 

Csengery Imre jegyző (olvassa a ld-dik 
szakaszt.) 

K e t h e l y i Józse f e l őadó : A központi bi
zottságnak e szakaszra nézve semmi észrevétele 
nincs. 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház ? (Elfogadjuk!) 
Ennélfogva a 13-dik szakasz el van fogadva. 

Csengery Imre jegyző (olvassa a 14-dik 
szakaszt.) 

K e t h e l y i Józse f e l ő a d ó : A központi bi
zottság az első sorban „határidőt" szó után az „ön
hibájából" szót kívánja beletétetni. 

H a l á s z B o l d i z s á r : T. ház ! E szakaszra 
nézve van ismét elvi szempontból indokolandó 
észrevételem. Hazai törvényeink a kamatok ka
matjait, mint uzsorát tekintve. soha nem en
gedték megítéltetni. Azt kérdheti valaki, hogyan 
lehet az adóhátralék a kamatnak a kamatja vagy 
uzsora ? Ugy, t. ház, hogy a vagyonnak alapja 
azon erkölcsi vagy anyagi tőke, és annak bizonyos 
százaléka az, mi az adó ; ha tehát azon százaléknak, 
illetőleg kamatnak még a kamatját is meg kell 
fizetni, az hazai jogi elveink szerint uzsora. Tisz
telt ház ! Ezt csak igen hasznos financzialis néze
tek igazolhatnák; de méltóztassanak megbocsátani, 
se a kincstár nem nyer vele, se az illető nem nyer 
vele semmit. Mi haszna van a kincstárnak, hogy 
azt a fél krajczárt megveszi külön ? Az bizony 
évenkint nem sokra rug, nincs oka senkinek azon 
kapni: mert ha mégis egy egész évre elvárnának 

azért a 6 °/0 -ért, akkor midőn vannak esetek, hogy 
fizetünk 20%-ot is> mikor meg vagyunk szorulva, 
szivesen megadjuk a 60 /0- 'otis; de midőn azonidő, 
mire ezen várakozás kiterjeszkedik, csak V4 évre 
történik, mert a másik l/i évben már jön az execu-
tio, senkinek sincsen oka arra , hogy nagyon 
kapjon rajta. Ennélfogva, miután czélra nem ve
zetőnek és az általam érintett elvbe ütközőnek 
tartom ez intézkedést, én részemről az egész sza
kaszt kihagyandónak tartom. 

Borlea Zsigmond: E szakaszra nézve Írás
ban módosítást adtam be, mely azt foglalja magá
ban, hogy a 14. és 15-dik szakaszok hagyassanak 
ki. T. ház! 1860. és 1861-ben, emlékezni fognak, 
hogy a lapok igen sokszor írták részint vezérczik-
kekben, részint vidéki tudósításokban, hogy az adó 
felette nagy, és hogy a nép az adót már nem birja 
fizetni, ha csak a törzstőkéhez nem fog hozzá
nyúlni ; és a lapoknak igazuk volt; és ha a mai 
lapok ugyanazt irnák, a mai lapoknak kétségtele
nül szintén igazuk volna, miután az ország 1861 
év óta gazdagabb nem lőn. Mindamellett a most 
legközelebb megszavazott föld- és házadó min
denütt még igen jócskán felemeltetett, s mindenféle 
egyéb adónem, mint : bélyeg, fogyasztási adó stb. 
stb. elfogadtatott, elfogadtatott pedig, mert az ál
líttatott, hogy az ország szükségleteit fedetni más
kép nem lehet, s azt tenni mulhatlanul szükséges; 
hanem szerintem ezt csak akkor lehetett volna 
valóságosan kimutatni, ha előbb a budgetet tár
gyaltuk volna, a mi e részről kívántatott is, a 
másik rész azonban abba nem egyezett bele; és 
igy, miután ez már megtörtént, ezen segíteni nem 
lehetvén, erről nem szólhatok. De engedjék meg, 
ha a jelen szakaszra azt vagyok bátor megjegyez
ni, hogy az nem egyéb, mint a szegénység- és 
nyomorúságra egy * j adónem kivetése s feltalá
lása. Igaz, hogy a bizottság betette az „önhibájá
ból" szót; de ezen szó által semmi vagy annál is 
kevesebb enyhülés sincs elérve: mert, kérem, ki 
fogja megitélni, hogy önhibájából maradt-e az il
lető adótartozásban vagy sem ? Nagyon természetes 
dolog, hogy a pénzügyi közegek. Már pedig is
merjük azon pénzügyi közegeket — financzokat 
— nagyon jól és azoknak a nép irányában eljá
rásait; és ha azok magyar ruhába öltöztek is. még 
is csak a régiek maradtak. Azon kívül mi követ
kezik abból, p . o. valaki 10 frttal tartozásban ma
radván, a pénzügyi tiszt azt fogja állítani, hogy 
önhibájából maradt tartozásban, s a fél azt tagadni 
fogja? Természetes, hogy ráfog vettetni az ök rny i 
kamatbüntetés. Ha tehát az illető magát ez által 
igazságtalanul terhelve érzi,hogy ettől megmenekül-
jen, fel kell folyamodnia, s erre kell neki egy egész 
nap időt tölteni, s folyamodás rt vagy 2—4 frtot 
fizetni. Már, kérem, ugy hiszem, hogy senki egy 

5* 
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napot eltölteni s 2—4 frtot költeni nem fog, hogy 
5 krnyi törvénytelen adóztatástól megmenekedjék, 
s igy kétségtelen, hogy a financz mindenkire, ha 
tetszik, kiveti a kamatbüntetést. Én tehát, mint 
mondám, nem látok ezen intézkedésben a kor
mányra nézve semmi hasznot, sőt nagyon káros
nak találom: mert tudjuk, hogy a nép az ország
gyűléstől könnyítést vár, ez által pedig a teher 
sulyosbittatik a nélkül, hogy a kormánynak valami 
haszna volna; a nép szegényebb osztálya pedig 
súlyosan terhelve lesz, mert a gazdag ugy is 
meg fogja fizetni, vagy ha nem fizetné , annak a 
kamatok ugy sem lesznek nagy terhére; de a sze
gényebb osztály, kinek az ugy is elég kárára, rajta 
executio által hajtarik be, ezzel elkeserittetik. Azt 
fogja valaki tán mondani, ez azért van, nehogy 
valaki makacssága által maradjon tartozásban. Tud
juk, hogy az absolut kormány alatt is többen ál
lottak ellen, és ez még sem merte ezen súlyos eljá
rást behozni. Ne hozzunk be tehát az annyiszor 
kárhoztatott Bach systemánál is súlyosabb eljárást, 
s ne legyünk bachabbak mint maga Bach volt. 
Miért is én a t. ház pártfogásába ajánlom módosít 
ványomat. 

Besze János : T. ház ! Az a szándék, az a 
czél, hogy a nép ezen adót, a mely annyira ter
heli, a mennyire csak lehet, jó kedvvel viselje és 
rővja le. En a 14-dik szakaszt se a magyar jelle
mével, se a szükséggel összeegyeztetni nem tudom. 
Kamatot mitől fizet az ember? Attól, a mit köl
csön vesz. Azért, ha valaki egy negyed évben 
adóját a legjobb akaratja mellett is leróvni nem 
képes, de 5 — 6 hét múlva fizetni tudja, ez időtől 
tehát azért kamatot fizessen az államnak, a mikor 
attól semmi kölcsönt fel nem vett: azt én igazsá
gosnak nem tartom, sőt meg vagyok győződve, 
hogy a nép átkokkal fogja azt a néhány krajczárt 
fizetni, a mikor egész adóját hazafiúi kötelesség 
érzetétől indittatva sietni fog leróni. A népnek bi
zonyára nehezére fog esni, hogy annyirajutottunk, 
miszerint még 2—3 hétig sem várhat el az ország 
a nélkül, hogy kamatot ne róna a népre. A kamat 
el fogja keseríteni a népet, és az adófizetési kész
séget meg fogja mérgesiteni, a financziának 
pedig egyátalán semmi hasznot nem hajt. Aggódni 
pedig nem kell, hogy nem fog fizetni, mert az 
utána való 15-dik szakasz elrendeli, hogy ha fél 
esztendő alatt nem fizetne, rögtön végrehajtás ren
deltessék el. Az állam ily módon szintén nem so
kat venne be, mig ezen egy pár fillér a népre nézve 
oly keserítő lenne, hogy azt egész adórendszerünk 
iránt elkeserítené, mert az adó szives fizetése iránt 
a népet meg kell nyerni, nem pedig elidegeníteni. 
Annálfogva ezen egész 14-dik szakaszt kihagyatni 
ajánlom. 

Horváth Döme : T. ház ! Tisztelt képviselő

társam Halász Boldizsárral nem igen szoktunk 
egy utón járni, legalább politikai utón n e m ^ most 
azonban igazságot adok neki részemről. Én azt 
tartom, ily anyagilag kimerült országban, mint a 
mi országunk, a mi nagyon silány körülményeink 
között, ezen szakasz intézkedése méltányosnak és 
igazságosnak nem mondható. Tapasztalásból 
mondhatom, ha ezen szakasz, ugy a mint van, meg
hagyatnék, sok viszásságra adna okot és az egyes 
tisztviselőknek a nép iránti önkénykedésre szolgál
tatna alkalmat. És még arra is bátor vagyok 
figyelmeztetni a tisztelt házat, hogy ez által külö
nösen sok nagy községben a dolg-ot végtelenül 
szaporítaná, a tisztviselőknek fölötte sok dolgot 
adna, s időpazarlás következnék belőle a nélkül, 
hogy a kormány nyerne valamit. Ezen okoknál 
fogva, ugy a mint a szakasz van, azt nem helyesel
hetem, és kérem annak kihagyását. (Helyeslés 
balról.) 

Tisza K á l m á n : T. ház! Én azt gondolom, 
minden dolognak minden oldalát meg kell fon
tolni, mielőtt az ember elhatározná ma^át, mire sza-
vazzon. En részemről, meg. áltoztattatván a határ
idő a központi bizottság által egy hónapról há
rom hóra, ezen késedelmi kamat fizetését elfo
gadhatónak, sőt igazságosnak és kíméletesnek tar
tom. Tartozom megmondani , miért fogadom 
el. (Halljuk!) Itt azt mondotta t. Borlea képvi
selő úr, hogy még Bach és Schmerling idejében 
sem volt a késedelmi kamat behozva, és mi ne le
gyünk Bachnál és Sclimerlingnél bachabbak és 
schmerlingebbek! Meglehet, hogy ez nem volt 
Bach és Schmerling idejében behozva; de volt 
katona-executio, (Ugy van!) a minél sokkal helye
sebbnek tartom, hogy ha a késedelmező csak a 
kamatot fizeti, és sokkal helyesebbnek tartom, 
hogy ha az állam magát a károsodás ellen ezen az 
utón biztosítja, mint azon az utón, hogy rögtön 
executióval elmegy a szegény ember nyakára. 
(Igaz! ügy van!) Mert vegyük fel a dolgot ugy a 
mint van. Az államnak bevételére okvetlenül 
szüksége van, és ha az adók be nem folynak, 
az állam, igen természetesen, kötelezettségeinek 
megfelelni mégis tartozván, mást nem tehet, mint 
hogy utoljára is kölesönhöz kell folyamodnia és 
ezen utón fedeznie kötelezettségeit. (Helyeslés jobb
ról.) Úgyde ezen kölcsönért az állam kamatot 
fizet. Már most igazság-e az, hogy ezen kölcsön 
kamatainak terhét az is viselje, a ki a maga adóját 
annak idején pontosan befizette, ugy mint az, ki 
nem fizette be? Én tehát részemről ezen szakaszt, 
mint a mely az állam érdekeinek szempontját kellő 
figyelembe veszi, de figyelembe veszi ugy, hogy 
az adózók iránt kíméletet tanusit, a központi bi
zottság szövegezése szerint elfogadom. (Helyeslés 
jobbról.) 
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S i m o n y i E r n ő : T. ház! Nem lehetek 
u^yan azon. véleményben előttem szólott képviselő 
úrral. Azt hiszem, az adónak alapja az állam költ
ségei fedezésének szüksége; azt hiszem, hogy te
hát az állam minden esetre tartozik behajtani any-
nyi pénzt, mennyi szükségeinek fedezésére meg
kívántatik ; de nem hiszem, hogy azon felül mégoly 
mennyiséget is behajthasson,mely körülbelül6 °/0 -át 
tenné az egyenes adóknak.Ezen szakasz szerint,egy-
bevetveaztaz utána következő 15. szakaszszal,az ál
lam valóságos spekulatiót csinál a gazdagok részére 
a szegények ellen. (Tetszés a szélső balon. Ellenmon
dás jobbról) Azt mondja a központi bizottság, a 
ki az adót önhibájából nem fizeti meg, tartozik 
fizetni. Én mást ezen „önhibája" alatt nem érthe
tek , mint azt, hogy nem hozta be ; nem hozta be 
pedig azért, mert nem volt pénze. Ha önhibája 
alatt csak azt értik, hogy roszakaratból nem hozta 
be, akkor egészen más értelme lesz a dolognak, ha
nem akkor nincs semmi ok arra , hogy ezen sza
kasz megmaradjon : mert a ki az adót nem fizeti 
meg, annak adóját executióval kell behajtani, bi
zonyos határidő után, melyet a törvény megszab. 
Akár legyen az katonai executió, akár legyen pol
gári executio, én azt tartom, hogy a fő kellék az, 
hogy lehető legkevesebb költséggel hajtassák be 
a/, adó, Mert nem azt kell tekinteni, hogy van 
néhány ember, a ki roszakaratból nem fizet, ha
nem bizony az adót a legnagyobb többség nem 
roszakaratból, hanem azért nem fizeti, mert nem 
fizethet. En átlátom annak szükségét, hogy min
den esetre be kell hajtani az adót; hanem átlátom 
egyszersmind annak szükségét is , hogy lehetőleg 
kiméletes módon hajtassák ez b e , és a mint 
egyrészt az egyenes adók terhe a pénzügyminisz
térium által benyújtott táblázat szerint körülbelül 
54 milliót tesz, a mint egyrészt ezen büntetések 
által az adómennyiség a legnagyobb mértékben 
3 millióval szaporodnék, ugy a 13. szakasz értel
mében (3 millióval csökkenhetne, csökkenni pedig 
minden esetre fog,mert 12 °/0 -nyi kamat a mostani vi
lágban, ahol pénzmennyiség igen sok, igen nagy, 
s mindenki, a kinek tehetségében áll, fizetni fog. 
Azért mondtam én, hogy ezen szakaszok összevéve 
a szegény nép rovására és a gazdagok javára van
nak irányozva. Én azt hiszem, hogy meghagyatván 
a 13-dik szakasz, a mint van, csak kijelentetnék a 
kamatok mennyisége, mert ez abban kijelentve 
nincs, a 14. és 15. szakaszok egyszerűen kihagyan-
dók. (Helyeslés a szélső balon) 

Csanády S á n d o r : Én Tisza Kálmán kép
viselőtársam azon nézetét nem pártolom, hogy ha 
valaki a 12. szakaszban megemlített időben adóját 
be nem fizeti, az \'2 krajczárnyi kamatot fizessen: 
mert tagadhatlanul igaz, hogy ha a meghatározott 
hónapok közepén fizettetik le az adómennyiség, 

már azon hónapot megelőzött hónapokra nézve 
mulasztást követett el az illető. Igen, de azon 
mulasztás pótoltatik az által, hogy másfél hónap
ra előleg fizetik le az adót. H a tehát áll az, 
hogy az állam az által, ha valaki a 3 hónap köze
pén fizeti le a maga illetőségét, egyátalában vesz
teséget nem szenved, nem látom át, miért kellene 
a három, vagyis a középső hónap közepén tul nem 
fizetett egyéneket vagy polgárokat még fél kraj-
czár kamattal terhelni? Ez valóban nem volna 
más, mint uzsora az adózókra nézve. Nem pártol
hatom pedig annál kevésbbé az uzsorát, mert biz
tos vagyok, mihelyt az osszággyülés szavazza meg 
az adót és az törvényes adó alakjában fog megje
lenni, nem azok fognak késedelmezni a fizetéssel, 
a kiknek hatalmában van minden pillanatban meg
fizetni adójokat, hanem igenis azok fogják a meg
határozott időre le nem fizetni, a kiknek nincs 
módjokban fizetni. É n tehát ez okból, és miután 
a félkrajczáros uzsoráskodás által a népnek leg
szegényebb osztályát látom terheltetve, a szerkeze
tet el nem fogadhatom. 

Hoffmann P á l : T . ház! Én ezen szakasz
eredeti szerkezetében el nem fogadhatónak talá
lom, mert czélszerütlennek s a szegény néposz
tályra igen terhesnek tartom, de legalább keresz
tül vihetőnek ; azon módosítással azonban, a mely-
lyel a központi bizottság által ajánltatik, épen ke
resztül vitelében lehetetlennek tartom. Ugyan
azért Halász Boldizsár képviselőtársam indítvá
nyát pártolom, és pedig főkép Tisza Kálmán kép
viselő úr ellenkező érvelésére való tekintettel, 
különösen azért, mivel a kamat az adó u'án, meg
lehet, hogy könnyen elviselhető fogna lenni azon 
vagyonosabb egyéniségek számára, a kik talán 
épen az adónak későbbi fizetése által oly előnyök
ben is részesittetnek, a melyek dúsan kárpótolják 
őket azon 6°/0-ért, a melyet az államnak fizetnek. 
De az én szemem előtt mint normális eset az lebeg, 
hogy valaki azért nem fizeti az adót, mert nem 
képes. Ezen sajnos állapot a legtöbb esetben oly 
körülmények által idéztetik elő, melyek a leg
nagyobb méltánylatra méltók. Én tehát nem ki-
vánom a szegény adófizetőnek az ugy is —miként 
a napokban hallottuk — igen terhes adó fizetését 
kamatfizetéssel még akkor megnehezíteni, midőn 
ezen kamatnak behajtása az államra nézve oly 
complicált eljárást tételez fel, a mely azt kö
vetkezményeiben ugy is kivihetetlennó teszi. 

Bárha ezen szakaszt el nem fogadom, minda
mellett nem mulaszthatok el észrevételt tenni né
hány megjegyzésre, a mely az általam pártolt 
nézet indokolására felhozatott. 

Többször hallottam, mintha a kamat „uzsora" 
volna. Megvallom, ez ellen jogászi öntudatom fel
lázadt : mert legalább ugy tudom a dolgot, hogy 
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az uzsora vagy abban áll, hogy több kamatot vesz
nek, mint a törvény megenged, vagy, hogy ka
mattól kamatot vesznek. Már pedig, hogy a ka
mat, a melyet az állam az őt illető adótól vesz, 
uzsora volna, ezt csakugyan nehéz volna bebizo
nyítani. 

Ezen szempontból ellenkezőleg indokolva 
volna a javaslóit szakasz: mert a kamatnak helyes 
értelme az, hogy valaki aequivalenst fizet másnak 
azért, hogy a másik az előbbinek vagyonbeli ér
tékét keze között visszatartja. Ezen szempont
ból tehát e szakasz intézkedése indokolható volna, 
mivel az államot illeti az adó, a melyet buz, és 
az illető azt nem fizeti annak idején, azért illeti az 
államot egy aequivalens; itt tehát nem kamatnak 
kamatáról van szó, banem azon eszme van kife
jezve, mely késedelmi kamat alatt átalában el van 
ismerve a magán jog körében. E szempontból 
nem pártolhatnám az indítványt, hanem pártolom 
azért, mert a szakasz rendeletét keresztülvihetlen-
nek tartom, s egyátalában a szegény népre nézve, 
mely az adót azért nem fizeti, mivel nem birja, ter
hesnek vélem; ellenben, ismétlem, a vagyonosok 
számára azon módozat igen is kedvező volna. 

Tisza K á l m á n : Az előttem szólott t. kép
viselő olyat mondott rólam, hogy az én indokolá
somból tanulta meg . . . föagy zaj. Már szólott! Ez 
nem s emélyes dolog!) 

Elnök: A tárgyhoz a t. képviselő úr már szó
lott : méltóztassék tehát kijelenteni, hogy személyes 
ügyben akar-e szólani vagy nem? 

Tisza K á l m á n : Ismerem a ház szabályait, 
és egy szóval sem fogok szólni arról, a mit mond
tam, hanem igenis személyes dolognak tartom azt, 
ha valakinek szavai, nem mondom, készakarva, 
de rósz hallás folytán homlokegyest elferdittetnek. 
Ez történt velem; és azért egyszerűen és határo
zottan tiltakozom az ellen, mintha én ugy indokol
tam volna e szakasz elfogadását, mintha az a va
gyonosoknak kedvezne és a szegényebbek ellen 
volna. (Igaz!) 

Szontagh P á l {nógrádi) : T. ház ! Én a 14 dik 
szakasznak megtartását merőbenpártolom.Egyedül 
azt kivánom megjegyezni először is, hogy a köz
ponti bizotts% módosítását kihagyandónak vélem, 
azontúl pedig, hogy igen szépen hangzanak azon 
szavak, midőn mondalik, hogy a szegény nép 
érdekeit kivánják ezt vagy amazt. Már régen 
hallgatom a t, ház szentélyében ezen szavakat: 
^szegény nép." Erre nézve részemről és az én 
nézetemnek megállapitása czéljából kinyilatkozta
tom, hogy én szegény nép és nem szegény nép 
közti különbséget emlegetni a képviselőházban adó
fizetés dolgában nem tartok óhajtandónak. (He
lyeslés.) Az országnak összes lakója a nép, és azon 
összes lakosságnak képviselői mi, a nép képviselői 

vagyunk. Én tehát magam részéről sem kívánok 
olcsó tőkét csinálni az úgynevezett szegény nép előtt 
azzal, hogy állítsam, hogy ezen 1/2-krnyi, vagy 
6% kamat fizetése által a szegény osztály érdekei 
csak legkevésbbé is háttérbe szoríttatnának. Oly 
csekély annak adója, hogy azt 3 hónapról 3 hó
napra fizetni bizonyára pontosan képes. Statistice 
ki lehet mutatni, hogy a hátralékok nem épen 
azon szegény osztálynál vannak ; (Igaz!) ez tény ; 
más osztályoknál szoktak azok előfordulni. Ha te
hát ezen törvényben van valami kedvezés, az azon 
osztályra nézve tétetik, melyre nézve fokozat állita-
tik fel a nem fizetésnek kamattal való pótlásával, 
és az azután bekövetkezendő executióval. Mondom, 
nem szeretem ezen distinctiót. 

Ezen kivül még az sem kerülheti el figyel
memet, hogy hivatkozás történt bizonyos oldalról, 
hogy Bachnál bachabbak, és Schmerlingnél 
schmerlingebbek ne legyünk. Ha valakinek volt 
adó dolgában tán kedvetlen tapasztalata, bátor 
vagyok magam szerény személyét felemlíteni. 
Tudom, hogy néhol azon időkben, melyekre ez 
által ugy czéloznak, hogy mintegy sajnálattal em
iitik, hogy megszűntek, a katonaexecutió mellett 
még a késedelmi kamat is megfizettetettnehány eset
ben az illető adózókkal. (Ugy van!) 

Ennélfogva röviden ismétlem, hogy ezen 
szakaszt én is részemről kíméletesnek és a kincs
tárra nézve annyiban czélszerünek tartom , a 
mennyiben a kincstár a maga követelésére nézve 
fedeztetni akarja magát azok által, kik a törvény 
által elfogadott terminusokra nem fizetnek, külön
ben pedig, miután 3 hónapról 3 hónapra történnek 
a fizetések, ezt igazságosnak is tartom. 

Végül meg egy alázatos észrevételem van. 
U g y látszik, épen azon t. képviselőtársaim, kik 
ugyanazon szegény nép hangoztatását leggyak
rabban ismételték, felejtik, hogy az 1848 előtti 
feudális időkben nem háromhavonkint, hanem 
minden hónapban legalább egyszer tartottak a 
megyék incassatiót a még akkor valósággal és tör
vényesen ezen névvel czimzett nép között: „misera 
plebs contribuens." (Helyeslés.) 

Ennélfogva ezen szakasz megtartását a köz
ponti bizottság javításának kihagyásával kivánom. 
(Helyeslés.) 

Éde s A l b e r t : T. ház! A 14-dik szakasz
hoz azon észrevételem van, (Zaj. Eláll!) hogy 
midőn a törvényjavaslatba beigtattatott a szaka
szok közé, nagyon bölcsen előre gondoskodni kí
vánt arról, hogy az adó befizetésének ösztöne le
gyen, és a 16-ik szakasz épen ennek megfelelője 
szintúgy, mintha van hegy, van völgy is ; és épen 
azért én ezen szakaszt elfogadom azon okból, mert 
tudjuk, hogy a magyar ember igen szeret barát
kozni, szeret vitatkozni, szeret dictiózni, mint itt is 
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tapasztaljuk. . . (Derültség. Felkiáltások: Utifigura 
docet! Zaj. Elnök csenget.) Én is azok közé tarto
zom, azon különbséggel, hogy előre megígérem, 
hogy rövid leszek. (Derültség.) Igen szeret a ma
gyar ember perlekedni, a mit mutat a törvénykezés 
menete, miszerint a nagyapa fiára és unokájára 
hagyja a pert; hanem egy tulajdona van a ma
gyarnak, és ez ugy a felsőbb regiókban, mint a 
legalsóbb rétegekben divatozik: hogy fizetni nem 
szeret. (Derültség.) A törvényjavaslat tehát arról 
gondoskodott, hogy egyrészt [büntetési ösztöne 
legyen a hátralékokra nézve; a 16-ik szakaszban 
pedig arról gondoskodott, hogy jutaimi ösztöne 
is legyen. Én mindkettőt elfogadnám* hanem 
miután a 14-ik szakaszhoz hozzá tétetett, még pe
dig átalános szavazattöbbség határozatával, hogy 
csak akkor, ha önhibájából történik az elmaradás, 
büntettessék: ez annyi perre és nyugtalanságra 
ad alkalmat, hogy valóban semmi sem jönne ezen 
14-ik szakasz alapján az ország cassájába. Ennél
fogva én oda véleményezem ez ügyet, hogy ezen 
14-ik szakaszt végkép ki kell hagyni és csak a 
16-ik szakaszt megtartani. (Zaj.) 

Bónis S á m u e l : T. ház! Ha ezen szakaszban 
az adózók valamely megterheltetését látnám, való
ban nem szavaznék rá ; de én benne épen az adó
zók könnyítését látom. Vegyük gyakorlatilag a 
dolgot. Magyarországon főkép a földmivelő osz
tály jövedelmeit bizonyos időszakokban kapja 
csak meg. Ha történetesen egy negyed esztendő
ben ezen időszak nem következik be, midőn ter
mését eladhatná, okv.-tlen könnyítés rá nézve, 
ha ily csekély kamattal 3 havi halasztást kap. Sí-
mony i képviselőtársam maga megemlítette, hogy 
az államháztartás szükségeit fedezni kell. Már 
most, ha az államháztartás szükségeit fedezni 
akarjuk, és azt is el akarjuk érni, hogy az adózót 
ezen teher ne nyomja nagyon, akkor ezen utat 
kell követni, ellenkező esetben pedig a szigorú be
hajtáshoz kell nyúlni. De miután azt tartom, hogy 
a szigorú behajtásnál ez sokkal nagyobb köny-
nyebbség, s miután mindkettőt el akarom érni, 
tudniillik azt i s , hogy az államháztartás szükség
lete fedezve legyen, és azt is, hogy az adózón 
könnyíteni lehessen: e könnyítést, melyet a kése
delmi kamat nyújt, elfogadom. 

S o m o s s y I gnácZ : T. ház! Ha ezen törvény
javaslat 14-dik szakaszának kihagyását a hallott 
nyilatkozatok után a pénzügyminiszter úr maga 
indítványozná, nem csodálkoznám rajta; de cso
dálkozom azon, hogy azt épen azok indítványoz
zák, kik könnyítést akarnak szerezni az általok 
úgynevezett föld népének. 

Simonyi Ernő barátom maga azon tételt ál
lította fel, hogy az adónak annyinak kell lenni, 
hogy az által az államháztartás szükséglete fedez

ve legyen. Kevéssel ez előtt magyarázta meg épen 
a pénzügyminiszter azt, hogy a másfél havi költsé
get, vagyis azon költséget, mely hátrább vétetik 
be az év kezdetétől, fedezni kell valamiből, mert 
a költségek nem a bevételi időhöz vannak alkal
mazva, hanem havonkint teljesitendők. Már most 
a fenforgó kérdésben csak abban van a különbség 
köztünk, hogy a kik a késedelmi kamatot ki akar
ják hagyni, azokat pártolják, kik nem fizetik meg 
adójokat s így kötelességüket mulasztják; mi pe
dig, kik azt meg akarjuk hagyatni, azokat pártol
juk, kik adójokat rendesen fizetik. (Elénk helyeslés.) 
Melyik hát igazságosabb törekvés a kettő közül ? 
Akkor, midőn már nem a régi adókról, melyeket 
nem fizetni némelyek hazafiúi erénynek tartották, 
hanem a hazának teljesítendő törvényes adózásról 
van szó : ez, gondolom, tisztán áll előttünk. 

A másik kévdés felvilágosítására, a mit t. i. fel
állítani méltóztatott, hogy t. i. a Bach idejében al
kalmazott esecutionális eljárás sokkal helyesebb, 
mint a késedelmi kamatok követelése : észrevételem 
az, hogy helyesebb ez igen is a tehetősebb erabe-

j rekre nézve, mert ezeknek módjában van azokra 
\ még vesztegetés utján is befolyni, kik netalán ezen 

eddigi visszaélést kívánnák folyiatni; de nem he-
i lyesebb a szegény emberre nézve ki nem tud fizet-
! ni. Ha ez utóbbit az executio rögtön éri, honnan 

teremti elő a pénzt? Kölcsön veszi sokszor 1 0 0 % -
ra és nem 6%-ra, mit a törvényjavaslat késedelem 
esetére enged, mert azon számítás, hogy a késede
lem 12%-ba kerül, nem helyes, mert havonkint 
!/2 krt számítva, ez 6 % °* t e s z -

Itt tehát semmi uzsora nem forog fen, hanem 
csak az állam károsításának elhárítása kívántatik; 
továbbá a kölcsönösség van felállítva ezen szakasz 
és a 16-dik szakasz közt, melyben az előre való 
fizetésért szintén kárpótlás van engedve: azért ez 
eljárási módot tartom a legigazságosabbak egyiké
nek. (Helyeslés) 

H a l m o s y E n d r e : Én szintén kihagy andó-
nak tartom ezen szakaszt. 

Első okom erre a gyakorlati kivitel. Tekint
sük a községekben, hogyan fizettetik be az adó. 
Az adózó átadja a falusi bírónak például a negyed 
év első hónapjában ; ő ezt a csekély összeget akkor 
be nem viszi az adóhivatalba, hanem vár addig, 
míg nagyobb összeg fog bejőni. Teszem most 
azon esetet, hogy talán fele a még hátralevő idő 
előtt lefizette adóját, a másik fél pedig a hátralevő 
idő " lefolyása után, s azután bevitetik a pénz az 
adóhivatalba, mely azt mondja, későn levén befi
zetve, az egész község minden adózójára késedelmi 
kamat rovatik: ebből aztán a községben a leg
nagyobb súrlódások és bonyodalmak következhet
nek be. De továbbá, miután az adó ki van vetve, 

S minden adózó tudja, minő' összeget kell neki fizet-
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nie: ha már most ehhez még a késedelmi kamatot 
is hozzáadjuk, ezen adó mindig változás alá fog 
esni, s ebből az adózókra zavar fog támadni. Az 
igaz, hogy az adózók azon osztályának — én nem ne
vezem azokat sem vagyonosabbaknak, sem szegé
nyebbeknek — az adózók azon részének, kik száz 
forintnál többet fizetnek , módjáb.-tn áll az adóhi
vatalhoz egyenesen bevinni a pénzt: igy az e 
szakaszban foglalt intézkedés ezeknek javára esik, 
és nem a községekére. Én tehát az e szakaszban 
foglalt intézkedést mint gyakorlatiatlant mellőz
tetni kivánom. 

Továbbá mondották, hogy a késedelmi kamat 
ily behozatala némileg könnyíteni fogja az illetők
re nézve az adók befizetését, a mennyiben ez által 
kényszeritő eszközök használatától megóvafnak. 
Ezt én itt nem tartom helyet foglalhatónak: mert 
ime az executio épen ugy fogja érni őket, mint 
érte a lefolyt korszak alatt, mert ha késedelmi ka
matokat fizetnek, azért az executio mégis rajok 
megy. (Folytonos nyugtalanság ugy, hogy a szónok 
alig érthető.) A 16-dik szakasz ugyanis világosan 
azt mondja, hogy a végrehajtás a késedelmi ka
matokra is kiterjesztendő. Én átalában nem he
lyeslem, hogy az adóhátralékok összehalmozódása 
könnyittessék, hanem igenis kivánom azt, és pedig 
az adózók érdekében, hogy a lejárt adók minél 
kevesebb költséggel hajtassanak be ; pedig a jelen 
törvényjavaslat szerint kell hinnem, hogy a költ
ségek még sokkal többet fognak tenni, mint a 

1 efolyt időszak alatt: mert ime e szerint egy hiva
talos közeg fog kimenni, és másodszor a törvényes 
bizottság, s ezeknek költségei rémítő összeget fog
nak tenni. 

Mindezeknél fogva én ezen szakaszt kiha
gyatni kivánom. 

Trefort ÁgOSton : T. ház ! Mint a pénzügyi 
bizottság tagja bátorkodom egy pár szóval ezen 
szakaszt indokolni. 

A pénzügyi bizottság egész eljárásában nem 
tartotta szem előtt egyik vagy másik osztálynak 
érdekeit, de igazságos akart lenni valamennyi 
osztály iránt 5 tehát igazságos akart lenni a pontos 
fizetők iránt is, mert az államnak végre csak élni 
kell. és ha az adók rendesen nem folynak be, a 
pénzügyminiszter kénytelen kölcsönöket felvenni, 
a mitől pedig kamatokat kell fizetnie; és igy, ha 
ezen intézkedést nem fogadjuk el. kénytelenek va
gyunk a pontosabb fizetőket is ezen kölcsönök 
után járó kamatok fizetésében részesíteni. 

Egyébiránt látunk ezen rendszabályokban 
egyszersmind kíméletet és humanitást is a gyen
gébb adófizetők iránt, kiken a pénzügyminiszter 
ugy segrt, hogy megengedi nekik az adót később 

megfizetni, megtéritvén a késedelmi kamatot ugy,, 
hogy az államnak abból kára ne legyen. 

Én tehát ezen szakaszt óhajtom megtartatni. 
Csík Endre : Én azért is pártolom a 

szerkezetet, mert az adóbehajtás egyik szelí
debb módját ajánlja. Másodszor azért is, mert a 
központi bizottság hozzátétele által segítve van a 
szegényebb osztályon, mert az illető adóhivatal 
belátásától fog függni azon késedelmi kamatokat 
behajtani vagy nem. 

Csiky Sándor: T. ház! (Eláll! Eláll! Sta-
| vazzunk!) Ha önző akarnék lenni, és igy saját el-
j veimnek minden áron, még a színjátszás mester-
j ségének felhasználásával is diadalra juttatását 

eszközleni törekedném, ezen esetben nekem is 
azokkal kellene szavaznom, kik a 14-dik szakasz
nak oly módon történendő megtartását óhajtják, 
a mint az elénk van terjesztve. Mert, t. ház, én ugy 
hiszem, hogy azoknak az 1867-diki úgynevezett 
közösügyes törvényeknek . . . {Zaj) Már, kérem 
alásan, én nem tudom másképen kimondani azt, 
mint ugy, hogy :közösügyes. Tehát, t. ház, a mint 
méltóztatnak közönségesen tudni, mert én is tu
dom, hogy ekkép sok ízben nyilvánítottam már én 
eházban azt, mikéntén az 1848-dikí törvén}?eknek 
egész terjedelmükben leendő helyreállítását óhaj
tom, mert ezektől függ hazámnak boldogsága. 
(Felkiáltások : A dologra! A dologra !) Mondom te
hát, ha azt óhajtanám, hogy ezen czélnak minden 
áron előmozdítója legyek, és ekképen ezen elvnek 
minél több pártolójára tegyek szert : azt kellene 
mondanom, hogy a 14-dik szakasz ne csak ugy 
maradjon meg, a mint van, hanem azt, hogy az 
1867-diki közösügyes törvények iránti ellenszen
vet ezen az utón még a mostaninál is magasabb 
fokra emelhetném ; de ily eszközök használatára, 
azt hiszem, semmi szükségem sincsen, mert ha 
csakugyan igaz az, a mit én hiszek és vallok, hogy 
t. i. az 1867-iki közösügyes törvények a nemzeti 
közérzülettel ellentétben állanak, ez esetben semmi 
mesterséges fogásokra sincs szükség annak kivite
lére, hogy azok a legközelebbi törvényhozás által 
megsemmisíttessenek. De minthogy nem akarok, 
t. ház, e térre lépni, és ily cselszövetes mesterfogá
sokat használni akkor, a midőn, mint a törvényho
zás egyik tagja, a népnek rokonszenvével találkozó 
törvényeket kivánok életbe léptetni : ezen elv
indulva ki, ugy vélekedem, elegendő biztosítékot 
nyújt az adónak lehetőségig pontos befizetésére 
nézve a 15-dik szakaszban foglalt azon szabály, 
hogy ha valaki az év második negyedében se fizeti 
ki adóját, ez rajta kényszeritő rendszabályok alkal
mazása mellett is megvétetik. Elegendő biztosíték 
ez, ismételve állítom, a nélkül is, ha az uzsora-
szem késedelmi kamat követelése nélkül vétetik 
meg rajta példátlan nagyságú adóbeli tartozása. 
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Én tehát ezen adó utáni kamatfizetés köve
telését egyátalán fogva nem fogadhatom el. 

Mert ugyan is, mit lehet érteni ezen már em
iitett kényszerítő rendszabály alatt? Felfogásom 
szerint nem egyebet mint azt, hogy : „katonai exe-
cutio." 

Somossy Ignácz: Az nem áll. 
Csiky Sándor: Dehogy nem áll. Méltóztas

sanak elhinni : semmi egyéb, mint katonai execu-
tio, a mi ez által így kanonizáltatik. (Elénkfölkiál
tások: Ez nem áll!) "Katonai executiók által kény
szeríttetnek a polgárok mind az adónak, mind 
kamatainak megfizetésére; a gyűlöletes katonai 
executiók alkalmazása által történendő behajtások 
utján pedig sem magunkat, se honfitársainkat az adó 
fizetésére soha felbuzditani és lelkesíteni nem fog
juk. Nem pedig már csak azért se, mert a mi ked
vezést a 16-dik szakaszban színleg adánk, az épen 
nem tesz a valóságban egyebet annál, hogy a 
mit az adózó polgároknak egyik kezünkkel adunk, 
azt a másikkal visszaveszszük azon szép ígéret 
mellett, hogy a ki előleg többet fizet, mint kö
telezve volt, az az igen mérsékelt kamatokat visz-
szakapja. Ily módon akár mit beszélnek az ellenvé
leménynek is, veleje mindig csak az , hogy eb
ben nem a szegényebb osztályhoz tartozók köny-
nyitéséről van szó, hanem a gazdagokéról. Az az 
intézkedés helytelen, hogy ha nem fizetik az egye
sek az adót, büntettessenek meg, mert száz eset 
közül kilenczven esetben bizonyára nem az az 
ok , hogy nem akarnak fizetni az adókötele
zettek , hanem az, hogy minden erőfeszitésök 
mellett sem képesek kiszerzeni a pénzt; így te
hát az óriási adó se kamattal, se kamat nélkül 
nem téríthető meg, a legjobb akarat mellett se. 
Kern pedig főleg azért, mert a 18 kinos évek 
alatt minden anyagi erejéből követkőztetett nép, 
jövedelmi forrásainak megnyitása nélkül, miről 
gondoskodva ma sincs, oly iszonyatos terheket, 
minőket a közvetett és közvetlen példátlan nagy
ságú adók reá nehezítenek, elviselni nem képes. 

E g y van még , a mit e házban többek által 
már elmondani hallottam, s a mit ezúttal észrevé
tel nélkül nem hagyhatok: és ez abból áll, miként 
ennekutána nem a kényuralom parancsszava, ha
nem a törvényhozás fogván megajánlani az adó
kat, hazafiúi kötelesség leend azokat önmagunk 
javára, minél pontosabban fizetni. 

Ámde, fájdalom, én azokkal, kik igy véleked
nek, egy éi-telemben épen nem lehetek, azért, mivel 
én ugy tudom, hogy a mit hazánk népe adó fejében 
fizetni kényszerittetik, az ennekutána se fog saját 
anyagi és szellemi jóllétünk előmozdítására fordít
tatni, hanem jövőre is, szintén ugy, mint Baeh és 
Schmerling alatt, az idegen osztrák boureaukratia 
zsebébe szivárogni. 

KÉPV. H. NAPLÓ. 1865/8. IX. 

Mert hiszen elegendó'leg gondoskodtak már 
erről azok, kik a közösügyes törvényeket megte
remtették, s kik ezzel együtt a szörnyű quotát, és 
hajszálmeresztő államadósságokat, melyek évenkint 
60 millió forintjainkat emésztik el , az idegenek 
érdekében életbe léptették; saját magunk nemzeti 
szükségeink fedezésére pedig alig hagytanak vala
mit felhasználni. 

A dolog ily helyzetében tehát én méltán két
kedem a felett, hogy az adónak pontos fizetését 
valami kitűnő hazafias erénynek fogja-e tekinteni 
azon adózó nemzet, a mely előtt ezen szomorú való 
nem titok többé, s a melyet czifra altató szóval 
többé birkatürelmében megtartani lehetetlen. 

Én tehát az elősorolt Indokoknál fogva ezen 
14-dik szakaszt a szerkezet szerint el nem fogadom. 
(Nagj zaj.) 

Elnök: Kérem a t képviselőket, legyenek 
szívesek a szónokot meghallgatni. 

W l á d Ala jos : A 14. szakasznak kihagyása 
mellett egyszerűen azon okból vagyok, mert azon 
hasznot, mely a fél krból felmerülne.nem tartom ará
nyosnak azon kárral, melyezen krajczárok és ille
tőleg azon kamatok kiszámításával és az adózók evi-
dentiában tartásával járna. En azt hiszem, sokkal 
nagyobb lesz azon kár, mely származnék abból, 
ha az illető tisztviselők az alatt, bog)' más hasznost 
elintézhetnének, ily csekélységgel bíbelődnének. 
Ennek következtében pártolom a módositványt. 

LÓnyay Menyhért p é n z ü g y é n Miután a ta
nácskozás már ugy is hosszura nyúlt, nem akarok 
részletesen hozzászólni ezen tárgyhoz, annyival ke-
vésbbé, minthogy azon érveket, melyeket ezen ja
vaslat mellett fellehetne hozni, Tisza Kálmán kép
viselő úr igen helyesen és indokoltan elmondotta. 
Felszólalok azonban azért, hogy egy észrevételre, a 
mely tétetett, szintén megtegyem észrevételeimet. 
Somossy t, képviselő úr azt mondta, hogy nem 
csodálná, ha a pénzügyminiszter is ezen szakasz el
len szavazna. Én megvallom, előttem me.'foghat-
lan volna, hogy magam szavaznék azon javaslat 
ellen, melyet előterjeszteni szerencsés voltam. 

SomOSSy IgnáCZ: Szabad legyen felvilágo
sításul adnom, hogy akkor kimaradt a számból, a 
mit mondani akartam: hogy t. i. ezen eljárással 
csak a pénzügyminiszternek lesz baja. 

L ó n y a y Menyhért p é n z ü g y é r : Én azt tar
tom, kíméletesebb eljárást az adó behajtására nézve 
az állam czéljainak szem előtt tévesztése nélkül 
javaslatba hozni alig lehet, mint a mit ajánlani 
bátor voltam. Nem kivánom azon időket visszava
rázsolni, a melyekre Csiky Sándor képviselőtár
sam annyit hivatkozott, s azon mondására, hogy a 
katonai executiónak bekövetkezését látja, csak azt 
vagyok bátor megjegyezni, hogy a mióta a magyar 
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pénzügyeket vezetni szerencsém van, Magyaror
szágban egyetlen egy eset se fordult elő', melyben 
katona executió alkalmaztatott volna, mert a józan 
pénzügyi igazgatásnak czélja az, hogy az ilyen 
vég eszközökhöz nyúlni ne legyen kénytelen. Épen 
azért, kell iparkodni szelídebb eszközök által az 
állam jövedelmeit biztosítani. (Helyislés.) 

Nem akarok továbbá arra nézve észrevételt 
tenni, hogy — a mint némelyek által felhozatott 
— ezen intézkedés épen akevésbbé vagyonos osz
tályt terhelné leginkább, s nem akarok oly kifeje
zést használni, milyennel egy képviselő úr élt; 
csak azt jegyzem meg, hogy az állam nem a szegé
nyebbeket vagy vagyonosabbakat adóztatja meg, 
hanem mindenkit vagyona szerint; és azt merem 
állítani, hogy ha az adó rendszeres befolyása iránt 
nem történik gondoskodás, annak bizonyára épen 
akevésbbé vagyonos osztály fogja kárátlátni, mert. 
ha az adók pontosan nem folynak be, az állam
kormányzat, miután havonkint vannak kiadásai, 
kénytelen volna kölcsönt, talán igen drágán fel
venni, melynek terheit természetesen az adózók 
viselnék. 

Az általam javasolt eljárás bizonyára kímélete
sebb az eddiginél, miután ezen 14-dik szakasz ér
telme szerint minden egyes községnek jogában áll 
azon határidőt kijelölni, a melyben adójátlegköny-
ny ebben fizetheti meg. és azon teher, a mit magára 
vállal, semmi más, mint hogy késedelmi kamatok 
fejében fizessen 6%-ot az államnak, mi bizonyára 
sokkal kevésbbé terhes, mint ha az illetők külön 
kölcsönt volnának kénytelenek felvenni. 

Nem akarok többet megemlíteni, hanem bá
tor vagyok a t. házat kérni, méltóztassanak a 
14-dik szakaszt, ugy a mint szerkesztve van, elfo
gadni. Oly hozzátételt, mely annak vagy értelmét 
félremagyarázná, vagy a kivitelt tökéletesen meg
akasztaná, el nem fogadhatok ; s ennélfogva kérem 
a t. házat is, hogy ezen módositást figyelembe 
nem véve, fogadja el a szerkezett-t. (Helyeslés.) 

Elnök: A tárgy ki levén merítve . . . . 
Halász Boldizsár : T. ház ! (Roppant zaj.) 

Nem csak visszaélni nem akarok, de élni sem 
akarok indítványozói jogommal. Én tehát, hogy 
példát adjak azoknak, a kik sokat szoktak beszél
ni, elállók a szótól. (Derültség.) 

Elnök : T . ház ! A kérdés az : méltóztatik-e a 
t. ház elfogadni a 14-dik szakaszt ugy, mint a 
pénzügyi bizottság előterjesztette? (Helyesl's) A 
kik elfogadják, méltóztassanak felkelni. (Megtörté
nik.) A többség elfogadja, a szerkezetet. Ennélfogva 
a központi bizottságnak azon betétele: „önhibájá
ból* elmarad. 

Következik a , 5-dik szakasz. 
Csengery Imre jegyző (olvassa a 15-dik 

szakas.t.) 

HodOSiU Józse f : Ha a 15-dik szakaszt tár
gyalás alá akarja venni a t. ház, bátor vagyok 
módositványt előterjeszteni. (Halljuk!) A módo-
sitvány ebből áll : „A ki az évnegyed eltelte után 
15 nap alatt nem rója le adóját, attól a késedelmi 
kamat . . . " A szakasz többi része megmaradna. 
(Közheszólásol;.: Maradjon a szerkezet!) 

Itt az mondatott egyik képviselő úr által, 
hogy Bach és Schmerling alatt az egyenes adóktól 

| is késedelmi kamat fizettetett. Én ezt részemről 
tagadom. 

Szontagh P á l (nógrádi): Gsak is ön ta-
| gadja! 

HodOSiU József : Igenis, én tagadom. Meg-
j lehet, hogy Szontagh Pál képviselőtársamnak 

más meggyőződése van. Epén azért, ha talán az 
én tagadásom nem volua elégséges, miután más 
tapasztalatok is vannak, mint a melyeket képvise-

: lőtársam mondott, akkor felkérném a miniszter 
j urat, hogy azon sok szabályból, melyek az adóra 

vonatkoznak és melyeket itten már megszavaztat
tak, de melyeket mi nem tudhatunk, mert azok ve
lünk nem közöltettek, kérném, mondom, a minisz
ter urat, mutassa ki azon szabályokból, hogy ané-

I met systema alatt az egyenes adóktól késedelmi ka-
• mat fizetettéit volna. (Helyeslés a szélső bal oldalon.) 

Ha a központi bizottság által indítványozott 
: azon kifejezés: „önhibájából" elfogadtatott volna, 
akkor nem lenne szükség ezen 14 napra, melyet 
indítványozok, arra nézve, hogy mindenki bebizo
nyíthassa, hogy nem önhibájából mulasztotta el az 
adófizetést; de miután minden tartozás fizetésére 
bizonyos praeclusiunalis terminus adatik, én az 
előbbi szakaszt csak szabáljmak tekintem, és sze
retném a 15-dik szakaszt kivételképen akként szer
kesztetni, a mint a módositványomat beadtam. 

A 16d ik , illetőleg 13-dik szakaszban az 
mondatik, hogy részletes fizetések is elfogadtatnak 
az évnegyed előtt: ugy hiszem, hogy ez által az 
államnak annyi jövedelem fog befolyni, a mennyi 

| kár lenne a netalán 15 nap alatt nem történt fize-
i tésekből. 

Ezeknek alapján bátorkodom smódositványo-
maí pártolás végett a tisztelt háznak ajánlani. 

; (Maradjon!) 
Csengery Imre jegyző (olvassa Hodosiu 36-

zsef módositványét). „A 15-dik szakasz két első so
ra ekként szerkesztessék: „Aki az évnegyed eltelte 
után 15 nap alatt sem rója le adóját;" a többire 
nézve maiad a szerkezet." (Maradjon!) 

Elnök: Méltóztatnak elfogadni a 15-dik sza
kaszt a szerkezet szerint? (Elfogadjuk!) A 15-dik 
szakasz a szerkezet szerint el van fogadva. 

Csengery Imre jegyző (olvassa a 16-dik 
szakaszt) 

Vál ly i JánOS: A jelen szakasz, ugy a mint 
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áll, nem viszonos esnem tart egyensúlyt: én ezért 
ezen szakaszt részemről vagy egészen kihagyan-
dónak vélem, {Maradjon !) vagy ha a többség ezen 
nézetet nem helyeselné, azon esetben módosítást 
hozok fel e szakaszra nézve. Módosíttatni kívánom 
pedig azért, mert a 3-dik sorban ez áll : „évnegye
denkint 1 kr." Ha ezt az előbbi 12-dik szakaszszal 
összehasonlítjuk, nines meg az a rányimér t ott ha-
vonkint fél kr, és igy évnegyedenkint három fél-
krajczárról van szó; tehát a sulyegyen szerint há
rom hónapra 1 ̂ k r esnék, és midőn az állam a ma
ga részére 6%-ot kap az adózók részéről fizetett 
kamatokból, ugyanakkora méltányosság és viszo
nosság azt hozza magával, hogy ha már csak
ugyan a kamatfizetés behozatik, akkor az állam 
annyit oszszon ki, mint a mennyit tehet. Itt ezen 
szakasz szerint pedig az állam 2,%-al fizet keve
sebbet, és igy csak 4%-ot ad. Én tehát ezt, ha 
már ezen szakasz egészen ki nem hagyaíik, a mit 
jobban szeretnék, a szerint kívánnám módosíttatni, 
hogy: „havonkint fél." 

Csengery Imre jegyző (olvassa Vállyi Já
nos módosítvőngát): „Ehelyett: „évnegyedenkint 
egy" : tétessék: „havonkint íél." (Maradjon!) 

Csanády Sándor: T. képviselőház! Nincs 
könnyebb, mint azt a szót kimondani, hogy : ma
radjon ! különösen most, mikor a legfontosabb kér
désről, az adókérdésről tanácskozunk. Igy köny-
nyen megtörténhetik, uraim, hogy a kik azt a 
„maradjon" szót oly gyakran emlegetik, bizony 
rajtok fog az teljesedésbe menni akkor, a mikor a 
nép megértve a maga hivatását, g-ondoskodni fog 
jövője felett. (Nagy zaj.) Feltűnő különösen, hogy 
épen az oldalról jönnek az ilyen, a tanácskozást ta-
kurtitni akaró felszólalások, a mely oldal folyto
nosan oda nyilatkozik, hogy : folytassuk tovább a 
tanácskozást. (A dologra!) Ha tetszik a képviselő 
uraknak a tanácskozást folytatni, méltóztassanak 
türelemmel lenni, (Dologra!) kihallgatni minden
kit akkor, a mikor a maga képviselői állásából ki
folyó kötelességét kívánja teljesíteni. (Zaj. A do
logra !) 

Bárha Szontagh Pál igen tisztelt képviselő
társam azon óhajtását nyilvánította, miszerint azon 
megkülönböztetés, mi a birtokot illeti, e házban 
soha se vétessék fel, bocsásson meg a t. képviselő 
úr, ha a jelenlegi törvényezikk tárgyalásánál ismé
telve nem követhetem őt e téren : nem követhe
tem pedig azon oknál fogva, mert én a 16-dik 
szakaszt a vagyonosabb osztály érdekében látnám 
megszavaztatni. (Ellenmondások.) Igenis a vagyo
nosabb osztály érdekében szavaztatnék meg azért, 
mert tudjuk, hogy a nép szegényebb osztályai — 
már bocsássanak meg, hogy ismét e kifejezéssel 
kell élnem — (Zaj) de miután tény, hogy e hazá
ban a nép szegényebb, miután a nép nincsen abban ! 

a szerencsés helyzetben, a miben óhajtanám, hog-y 
legyen, hogy adóját előlegezve is lefizesse, s ezen 
szerencsés helyzetben csakis a nagy birtokos osz
tály, s illetőleg tőkepénzesek vannak: ha mi az 
adójokat előleg lefizetőknek kamatfizetést sza
vaznánk meg, ez által az ő tőkéjök szaporításához 
járulnánk. 

De, t. képviselőház, nem is lehet nekünk azon 
kamatokat megfizetni a nélkül, hogy ez által maga 
az állam ne károsodnék. Megmondom az okomat, 
miért. Az mondatott itt az előbbeni szakasz tár
gyalásakor , hogy adóhátralékban nem a nép, 
nem a szegényebb osztály van, hanem a birtokos 
osztály. Ha ez áll, a mit pedig érvül, ugy látszik, 
a többség elfogadott, akkor az történnék, hogy a 
szegényebb osztály, a maga idejében befizetvén 
adóját, s miután a tőkepénzes osztály, csupán 
azért, hogy neki 12 %-ot jövedelmezzen a pénze, 
(Felkiáltások: Csak 4"/0-ot!) adóját előleg befizeti, 
azt kérdem a tisztelt pénzügyminiszter úrtól, hogy 
azon deficitet, a mely az előleg befizetendő adó ka
matainak fizetéséből fog keletkezni, honnau pó
tolja a t. pénzügyminiszter úr ? Azt hiszem, se
honnan. (Csak 4°/tí a kamat!) Tehát 4°/0 . Mindegy. 
(Derültség. De nem mindegy !) Ha nem is mindegy ; 
de az áll, hogy deficit mutatkozik, s ez magában 
elegendő arra, hogy ezen szakasz kitöröltessék. 

Én nem helyeslem Vállyi Jánosnak is azon 
indítványát, hogy az egy krajezár helyett fél kraj-
czár fizettessék. 

Tisza K á l m á n : Nekem valóban egyátalán 
nincs azon aggodalmam, hogy, mint hazánk viszo
nyait ismerjük, annyira sokat fogunk befizetni 
előleg- az adóból, hogy az e mellett j á r ó 4 ° 0 bőven 
ki ne telnék azon 6°/0-ből, melyet azok fizetnek, 
kik az adóval elkésnek. (Helyeslés.) Azonban ré
szemről mindamellett azt mondom, hogy sokkal 
szivesebben járulok ahhoz, hogy az kimaradjon. 
mintsem ahhoz, hogy felébb emeljük a 4°/c-ot: 
mert utoljára is nekem nincs ellenvetésem, ha azon 
netáni késedelmezési kamatból az ily előleg fize
tett összegekért járó kamatok nem fedeztetnek, és 
ez által az állam nem teszi ki magát azon veszély
nek, hogy miután megtörténhetik, hogy több Íz
ben tartozik a hátralékok miatt kamatot fizetni, 
utoljára is költségeit fedezni nem lenne képes. Én 
tehát részemről ahhoz, hogy ez kihagyassék. szí
vesen járulok. 

Meg kell még jegyeznem — miután épen 
előttem szólott képviselő úr figyelmeztette azokat, 
kik a „maradion" szót használták, hog-v otthon ta-
Iáinak maradni — hogy engem az. hogy otthon 
maradok-e vagy nem'? egyátalában nem vezet, 
(Átalános helyeslés) hanem vezet az, hogy mit tar
tok a nép és ország érdekében valónak,' (Helyeslés.) 
Kn részemről igen sajnálom ezt; de a képviselő 
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úr, bár meg vagyok győződve, hogy nem azért 
szólott , ez által helyet adott azon feltevésnek, 
mintha ö csak azért szokott volna szólani, hogy 
otthon ne maradjon. (Zajos helyeslés és taps.) 

Csanády Sándor: (Halijuk!) Midőn oda 
nyilatkoztam, hogy igen könnyen megtörténhetik, 
hogy azok, kik a „maradjon^-'nal . . . (Zaj. A sze
mélyes kérdéshez!) Hiszen, ha elmond ttam a ma
gam nézetét, felelhetnek rá. (Halljuk csak!) Miután 
én azt mondottam, hogy azok, kik épen ezen kér
désben, mely nézetem szerint a legnagyobb kér
dés, az adó kérdésében egyszerűen ugy nyilat
koznak, hogy a szerkezet ugy maradjon, a mint 
van, ugy hiszem, senkit sem sértettem meg szemé
lyileg, midőn kimondottam, hogy igen könnyen 
megtörténhetik, hog}7 azon urak, kik oly kevéssé 
hordják szivökön az én nézetem szerint a nép ja
vát . . . (Zajos felkiáltások: Ez uj sértés! Jobb, ha 
hallgat! Vonja vissza!) 

Tóth V i l m o s : Kérem az elnök urat, mél
tóztassék a szónokot il}T kifejezésért rendre uta
sítani. 

E l n ö k : Midőn a képviselő úr épen személyes 
megjegyzést kivan tenni, válaszsza szavait ugy, 
hogy ne sértsen velők ujolag: mert lelkiismeretén 
viseli, ugy hiszem, minden képviselő úr a nép ja
vát. (Zaja- helyeslés.) 

Csanády Sándor: Én ezen nyilatkozatot 
csak is azokra értettem . . . (Felkiáltások: Senkire 
se érthette!) 

Elnök (felállva): Nincs jogosulva a képviselő 
úr bárkiről is e házban feltenni, hogy lelkiismereti 
kötelességét nem teljesiti. (Zajos helyeslés.) 

I Egyébiránt Bónis képviselő úr kért szót. 
{(Halljuk! Halljuk!) 

Bóni s S á m u e l : Tisztelt képviselőház! Mi
dőn egy törvényjavaslat előttünk van fogalmazva, 
én nem képzelhetek oly felfogást, hogy valaki azt 
mondhassa : azok, kik ezen törvényjavaslatot, ugy 
a hogy van, meg akarják tartani, nem viselik szi
vökön a nép érdekét, (Atalános helyeslés) nem vise
lik épen annyira, mint azok, kik talán érveiket el
lenében fogalmazott beszédben előadják. (Helyes
lés.) Itt csak a fogalom különbségéről lehet szó. 
Péter jónak tartja, mit Pál jónak nem tart. Ha Pé
ter előtt Pál egy fogalmazott munkáról azt mond
j a : „én elfogadom ezen munkát" ; Pál pedig a 
maga nézeteit fogalmazza, mint a módosító szokta 
fogalmazni: ne éljünk soha, ha valaki a »marad-
jon" szót kimondja e házban, azon invectivával, 
hogy az a nép érdekét szivén nem viseli. (Elénk 

j helyeslés és taps.) Ez több, mint véleménytürelmet-
! lenség; (Helyeslés) ez, ha ki kell mondanom, de-
i nunciatio a nép előtt; (Atalános élénk helyeslés) 
\ ámbár én a nép józan felfogását ismerem, hogy az 
! ilyesmire, mint üres szóra, nem sokat szokott adni. 
I (Hosszas zajos éljenzés és taps) 

E l n ö k : Méltóztassék a t. ház a feltett -kér-
! désre szavazni: a 16-dik szakaszt elfogadja-e vagy 
| nem? Azon tisztelt képviselők, kik elfogadják, 
| méltóztassanak felállni. (Megtörténik.) A többség 
\ elfogadta. 

Holnapután d. e. 10 órakor folytatjuk a ta-
| nácskozást, 

Az ülés végződik d. u. 2 ' /4 órakor. 
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CCLXI. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1868. július 13-án 

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 . 

T á v j a i : Keglevich Béia gr. szabadságot kap. Kérvények bemutatása. A kormány felel Simonyi Ernő interpellatiójára a 
felsőbb birák kinevezése iránt, minek következtében Deák Ferencz határozati javaslatot ad be. A személyes kereseti adóról szóló tör
vényjavaslat végleg megszavaztetik. A b é h e g , dijak s illetékek iránti törvényjavaslatba illesztendő uj szakaszok bizottsághoz utasíttat
nak. Petko Lázár megjelenésre, Hátszeg városa középponti választmánya pedig uj képviselő választására szólittatik fel. A házadó 
iránti törvényjavaslat végleg megszavaztatik. A közadók kivetése, befizetése, biztosítása, behajtása s pénzügyi törvényszékek fölállítása 
iránti törvényjavaslat részletes tárgyalása tovább foly. 

A kormány részéről jelen vaunak: Gorove Ist
ván, Horvát Boldizsár, Lónyay Menyhért, Mikó 
Imre gr.. Wenckhcim Béla b.; később Eötvös Jó
zsef b. 

Az ülés kezdődik d. e. 101/, órakor. 

Elnök: Az ülést megnyitom A mai ülés 
jegyzőkönyvét Bujanovics Sándor jegyző úr fogja 
vezetni; a szólani kívánók neveit Csengery Imre 
jegyző úr jegyzi. 

A múlt ülés jegyzőkön ve fog hitelesíttetni. 
Csengery Imre jegyző (olvassa a július li

kén tartott, ülés jegyzökönyvét.) 
Elnök : Ha észrevétel nincs, a jegyzőkönyv 

hitelesíttetik. 
Keglevich Béla gr. képviselő úr egészsége 

helyreállitása végett szabadsági idejét szeptember 
végéig meghosszabbíttatni kéri. (Nyugtalanság.) 
Alapos ok forogván fön, azt hiszem, a tisztelt 
ház nem tagadja meg a kérést. 

Kolba József pesti lakos a magyar hadsereg 
részére 184%-iki években teljesített szolgálmá-
nyok fejében járó 10.411 írt 63 kr. követelését 
megtéríttetni kéri. A kérvényi bizottsághoz téte
tik át. 

Pécs város Madarász-párti választói a f. é. jú
nius hó 21-én történt képviselői választást meg
semmisíttetni kérik. Az állandó igazoló bizottság
hoz tétetik át. 

dott országos határozatnak 3-ik pontjára — előadja 
Szepes megye, hogy ezen határozatnál fogva biz
tosíttattak a törvényhatóságok, miszerint azon 
folytonos törvényes gyakorlat nyomán, mely sze
rint a saját beligazgatási költségekről szóló költ
ségvetést elkészítvén, a kormány általi helyben
hagyás után, a házi adó az egyes adózókra ki is 
vettetvén, be is szedetett: a törvényhozás okvet
lenül intézkedni fog, hogy a törvényhatóságok 
mikép gyakorolhassák az 1867. évtől kezdve azon 
önkormányzási jogot. Szepes megye s vele együtt 
a többi törvényhatóság ez által megnyugtatva, 
türelemmel várták a törvényhozásnak e részbeli 
intézkedését; de midőn most Szepes megye azt 
látja, hogy a pénzügyminiszter úr költségvetésé
nek előterjesztése alkalmával a törvényhatóságok
ban felállítandó házi péztárról legkisebb emlitést 
sem tesz, kéri a t. házat, hogy a minisztériumot 
ezen országos határozatnak végrehajtá- ára utasít
ván, ezen házi pénztáraknak miként szervezése 
iránt intézkedni méltóztassék. 

Második kérvényében Szepes megye azon 
kivánatát fejezi k i , hogy 184b/9-iki törvények 
által megszüntetett úrbéri rendszer maradványai 
iránti kérdés mielőbbi, de az érdekeltek sérelme 
nélkül, méltányos és igazságos megoldást találjon ; 
nehogy azonban az úrbéri ügyekkel semmi kap
csolatban sem álló udvartelkek, zsellérek s az 
illető birtokos tulajdonosok közti viszonyoknak 
hiányos ismerete akadályozhassa az illető törvény-

Zsedényi E d e : Szepes megye közönsége 1 javaslatnak kimerítő tárgyalását, egyszersmind 
két rendbeli kérvénynyel, vagy inkább két fontos ' ugyanaion felterjesztésében körülményesen felvi-
tárgy előterjesztésével járul a t. házhoz. J lágositja az ott létező viszonyokat, és pedig tekintet-

Egyikében — hivatkozva a parlamentáli^j tel az ottan volt úgynevezett lándzsás helységekre s a 
kormány kinevezése után a minisztérium által j kisebb Szepes megyére, hol az úrbér soha behozva 
benyújtott s a képviselőház által 1867. márczius ! nem volt, állításait okiratokkal is támogatván. 
2-án 653 sz. a. s a főrendi tábla részéről is elfoga I Midőn e két rendbeli felterjesztést bátor va-
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gyök a t. házhoz beterjeszteni, csak arra kérem 
még, hogy az utóbbit ne a kérvényi bizottsághoz, 
de miután az igazságügyi miniszter úr e házban 
tett nyilatkozata szerint már az úrbéri maradvá
nyok iránti törvényjavaslatot mielőbb elő fogja 
terjeszteni , s meglehet , hogy ezeknek szintén 
hasznát veheti , tehát kellő használat végett 
egyenesen az igazságügyi miniszterhez utasitani 
méltóztassék. 

E l n ö k : Az első kérvényre nézve nincs kér
dés, hogy az a szokott bizottsághoz utasitandó; 
azt azonban, vajon a második a képviselő úr kí
vánsága szerint egyenesen az igazságügyi minisz
tériumhoz utasittassék-e, méltóztassék a t. ház el
határozni. [Szokott módon!) Ennélfogva a kérvé
nyi bizottsághoz utasittatik. 

Zsedényi E d e : Csak felvilágosítás és kellő 
használat végett kívántain a minisztériumhoz uta
síttatni. Ha 5—6 nap elmarad, későn fogna jönni. 
(A kérvén',ihez!) 

E l n ö k : Nem tudom, megnyugszik-e a t. ház, 
hogy szokott módon járjunk el? (Szokott módon!) 
Ennélfogva a kérvényi bizottsághoz utasittatik. 

Geduly L a j o s : T. ház ! Bátor vagyok én 
is egy kérvényt benyújtani. A t. cultusminiszter 
urnák minap az 1848. XX. törvényczikk tárgyá
ban tett nyilatkozata, sajnálom, hogy ki kell mon 
dánom, különösen a vidéki protestáns körökben 
igen leverő hatással volt, U g y magyarázták ezt, 
mintha cultusminiszter úr a már 20 évvel ezelőtt 
kimondott vallási jogegyenlőség és viszonosság 
részletes szabatositásának idejét még most sem 
találná elérkezettnek, és hogy Mzt oly előfeltéte
lektől tette függővé, melynek teljesítése csak távol 
jövőben várható. A brezovai tekintélyes evangéli
kus egyházközség Nyitra megyében is ily aggályt 
gerjesztő értelemben veszi, skéri hódolatteljesen a 
képviselőházat, méltóztassék kimondani, hogy 
ezen valóban halaszthatlan kérdés — igenis halaszt-
hatlan, mert minden egyes honpolgárnak minden
napi legbenső viszonyaiba vág — mielőbb elintéz
tessék. Tiszteletteljesen felkérem a t. képviselő
házat, méltóztassék a kérvényt a kérvényi bizott
sághoz utasitani. (Helyesíét.) 

E l n ö k : A kérvényi bizottsághoz utasittatik. 
Kovách Lász ló : T. ház! Heves vármegye 

tarna-völgyi dohánytermesztő 10 községe, neveze
tesen : Kápolna, Maklár, Deménd, Szerecsen, Kál, 
Verpelét, Al-Debrő, Fel-Debrő, Tófalu, Kompolt 
községek dohány-termesztői nevében van szeren-
csém egy kérvényt beadni, melyben az ezen évre 
szóló dohányáraknak rajok nézve felettébb sérelmes 
leszállítását és a beváltáskor éveken át tapasztalt 
sérelmeket panaszolván, azoknak kegyes orvoslá
sáért esedeznek. Ezen kérvényt megbízatásom kö
vetkeztében is a t. háznak becses figyelmébe ajánl

ván, fentartom magamnak akkorra, midőn a kér
vényi bizottság e tárgyról jelentését beadja, a kér
vény tartalmát és indokait bővebben előadni és 
indokolni. 

Elnök : A kérvényi bizottsághoz tétetik át. 
Horvát Boldizsár igazságügyér : T. 

ház! Simonyi Ernő képviselő úr a jul. 4-dikei 
ülésben interpellatiót intézett hozzám. 

Ez interpellatio következő : „Mondja meg az 
igazságügyminiszter, vajon a királyi és hétszemé
lyes táblák birái a törvény és jelesen az 1847/s : 
I II . t. ez. által megkívánt miniszteri ellenjegyi'.és 
mellett lettek-e bírói tisztökre s illetőleg méltósá
gukra kinevezve ?" 

Ezen interpellatióra, t. ház, azon választ van 
szerencsém adni, hogy mióta az igazságügy élén 
állok, egy kinevezés sem történt bírói hivatalra, 
mely nem az én befolyásom és ellenjegyzésem 
mellett keletkezett volna. Ellenben azon birói ta
gokra nézve, kik a múlt rendszer korában lettek 
ott alkalmazva, a miniszteri ellenjegyzés igen ter-

1 mészetesen hiányzik. 
Hogy ez utóbbiakra nézve a miniszteri ellen

jegyzést mintegy utólagozzam, arra nem éreztem 
magamat hivatva sem a törvénynél fogva, sem az 
opportunitás tekintetéből. 

A t. interpelláló úr az 1848. III. t. ez. 3-ik 
szakaszra hivatkoxik, melynek értelmében ő fel
ségének semmiféle rendelete, parancsolata, kine
vezése nem érvényes, ha csak azt egyike a minisz
tereknek ellen nem jegyzi. 

Én is e törvényre hivatkozom, csak azon kü
lönbséggel, hogy felfogásom szerint e törvény szól 

I a jövőre, de nincs visszaható ereje a múltra nézve. 
Hivatkozom ugyanezen törvény 27-ik szaka-

j szára, mely azt mondja, hogy a biróságok és ité-
I lőszékek eddigi szerkezetökben a törvény további 
: rendelteiéig fentartandók, 

Hivatkozom az 1848-iki első magyar felelős 
minisztérium eljárására, mely a korábbi rendszer 
alatt alkalmazott bírákat szintén meghagyta ide-
iglen a nélkül, hogy szükségesnek tartotta volna 

| ezekre nézve ujabb kinevezést eszközölni és ezen 
kinevezést miniszteri contrasignatióval ellátni. 

U g y hiszem, t. ház ! hogy nem követtem rósz 
példát, midőn az 1848-ik évi első magyar felelős 
minisztérium eljárását tartottam szem előtt; de 
habár e. példa nem lebegett volna is szemem előtt: 

I még akkor sem követhettem volna más eljárást, 
í igen fontos okoknál fogva, melyeket a t. ház bizo-
i nyoson méltányolni és helyeselni fog, ha szives 
i lesz azokat meghallgatni. (Halljuk!) 

Alig vettem át ő felsége magas bizalmából a 
j múlt évben az igazságügy vezetését : már első 
| pillanatban meg voltam győződve arról, hogy 
; összes bírósági szervezetünk sem a kor követeimé-
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nyelnek, sem pedig az igazság magas érdekeinek ; 
meg nem felel, és hogy e téren, és ezt hangsú
lyozva mondom, ha csak összes erkölcsi és anyagi 
hitelünket koczkára vetni nem akarjuk, igen gyors 
és igen gyökeres reformra van szükségünk. 

Ezen meggyőződéstől áthatva, nem is késtem 
azon polgári törvénykezési javaslatban, mely már 
körülbelül egy év óta a ház előtt fekszik, a felső 
bíróságok szervezésére nézve egészen uj tervezetet j 
terjeszteni elő. 

Hogy ezt ugyan akkor nem tehetem az első 
bíróságokra nézve is, ennek oka politikai körül
ményekben rejlik. I 

Az akkori hangulat és az akkori viszonyok 
között a politikai opportunitás parancsolta azt, 
hogy a megyei kérdés megoldása előtt a törvény
hatóságok jogkörébe eső első bíróságokat érintet- | 
lenül hagyjam. 

Azóta azonban a viszonyok kedvezőbbre 
változván és most már a közhangulat követelvén 
ezen tárgynak is mielőbbi rendezését : megragad
tam ezen kedvező alkalmat, hogy meggyőződésem 
sugalmát követve, melyet azóta az országos köz
vélemény vett szárnyai aiá, az első bíróságok szer
vezetét is munkába vegyem. 

Es örömmel jelenthetem a t. háznak, hogy 
az erre vonatkozó törvényjavaslatot még ez év 
folytán a ház asztalára leteszem. 

És ekként Isten segélyével, és ha önök ugy 
akarják, összes bírósági szervezetünk a jövő év 
kezdetén már a kor színvonalán fog állhatni. 

Ez látszólag nem tartoznék a tárgyhoz, t. 
ház, és mégis szorosan hozzá tartozik. 

Fel kellett ezeket említenem részint azért, 
hogy a t. háznak alkalma legyen megismerkedni 
a minisztérium nézeteivel és szándékával; fel kel
lett említenem azért, hogy igazoljam, miszerint 
nem a kormányon múlt, hogy a felső bíróságokra 
nézve készített törvényjavaslat még eddig nem 
vált törvénynyé. 

Távol legyen tőlem, hogy ezen késedelemért 
talán a t, házat okozzam. 

Okozom az átmeneti korszak kíséretében járó 
nehézségeket; okozom azon roppant teendőket, 
melyek mind fontosság, mind sürgősség tekinte
tében a tárgyalás napirendén elsőséget követeltek. 

De fel kellett ezt hoznom, hogy constatáljam, 
miszerint a felső bíróságok szervezetére nézve már 
van törvényjavaslat nem csak. sőt ezen javaslatot 
igei? csekély eltéréssel az országos codificatiónális 
bizottság is magáévá tévé. 

Constatálnom kell ez által azt, hogy én nap
ról napra biztosabb reménynyel várhatám, hogy 
ezen törvényjavaslat nem sokára a tárgyalás sző
nyegére kerül és törvény erejére emelkedik. 

Vajon, t. ház, ily körülmények között helyes, 

igazolható eljárás lett volna-e tőlem a régi intéz
ményt mellőznöm, még mielőtt az uj intézményt 
a törvényhozás rendelkezésemre adta volna? 

Ha ezt teszem, vagy teljesen felakad az igaz
ságszolgáltatás folyama, vagy pedig ideiglen egy 
uj gépezetről kell vala gondoskodnom, a mire 
azonban e törvényhozástól felhatalmazásom nem 
volt. 

De valamint nem mellőzhetem a régi gépeze
tet, szintoly igazolhatlan és merőben következet
len eljárás lett volna tőlem. a ki a euriát mos
tani szerkezetében föntartbatónak nem hiszem 
és gyökeres átalakítását magam indítványoz
tam a törvényhozás előtt, mondom, merőben kö
vetkezetlen eljárás lett volaa tőlem ezen intéz
ményt provisorius jellegéből kiemelnem és azt 
mintegy állandósítanom. 

Tehát sem az egyiket, sem a másikat nem te
hetvén, nem volt más választásom, mint a királvi 
curia mindkét tábláját, ugy a mint azt találtam, 
átvennem és az igazságszolgáltatás érdekében fel
használnom egy részről azért, mert azt nem nél
külözhettem, más részről azon okból, mert átala
kítására a törvényhozás beleegyezése nélkül jo
gom nincsen. 

A mit most magáról az intézményről mondot
tam, az áll, t. ház, és talán még nagyobb mérték
ben, ezen intézmény közegeiről, a királyi curia 
mindazon tagjairól, kik ámult rendszer alatt nyer
tek őtt alkalmazást. 

Ha én a királyi euriát mostani szerkezetében 
fentarthatónak hinném, ha én a királyi euriát. ugy 
a mint van, fen tartani akarnám, vagy fentartani 
akartam volna, akkor, elismerem, némileg a kö
vetkezetesség szabályánál fogva első teendőim 
közé tartozott volna szemlét tartanom annak 
királyi kinevezéstől függő bírósági tagjai fölött, 
és közülök azokat, kikért a felelősség súlyát ma
gamra vállalhatni hiszem, ő felségének ujabb ki
nevezés végett felterjeszteni és ezen uj kinevezést 
miniszteri ellenjegyzésemmel ellátni. 

De vajon, t. ház, helyes, előrelátó és követ
kezetes eljárás lett volna-e ez épen azon miniszter
től, a kinek hite, hogy a curia mostani szerkezeté
ben sem a kor követelményeinek, sem az igazság
szolgáltatás érdekeinek meg nem felel, sőt a ki a 
curia gyökeres átalakítását maga munkába vette ? 

Nem volt-e sokkal természetesebb, sőt egye
dül következetes eljárás az, ha már az intéz vényt 
magát csak ideiglenesnek tekintem , hogy köze
geit sem helyezem át a provisorius állapotból a 
definitív állapotba mindaddig, a míg az intéz
ménynek sorsa el nem dől ? 

Nem akarom ugyan állítani, de lehetnének 
a kir. curia tagjai között, a kiknek további alkal
mazására nézve a felelősséget magamra nem vál-



48 CCLXI. ORSZÁGOS ÜLÉS. (Július 13. 1868.) 

lalhatnám, és e körülményre már tárezám átvéte
lekor készen kellett lennem. 

Tehát nem volt-e tanácsosabb várnom az 
ujabb rendezésig és ezen időt fölhasználnom a jel
lemek és tehetségek fölismerésére, mintsem elha
markodva egy fait aecomplit teremtenem, a mely 
kezemet megkötötte és cselekvésem szabadságát 
elölte volna ? 

Van ezen kivül még egy igen fontos tekintet, 
i. ház, melynélfogva legnagyobb inopportunitás 
lett volna a végleges kinevezésekbe belebocsátkoz
nom, mielőtt a curia átalakittatnék. 

A curiához 1861-ben, azon évben, melyben 
a curia restituálva lett, mintegy 6 ezer per folyt 
be ; ezen szám azóta évről évre növekedett, annyi
ra, hogy a folyó évi május hó végéig, tehát öt hó
nap alatt, már több mint 16 ezer per érkezett be : 
ekképen a jelen év végéig a beérkezett perek szá
ma valószinüleg meg fogja haladni a 40 ezerét. 

A teendőknek ily roppant halmaza nagyon 
természetesen sok bírót igényel, és a curia — no
ha tagjai száma már megközeliti a 60-at — nem 
is lett volna képes azon feladatnak megfelelni, ha 
részint a titkárok szavazási és előadási joggal fel 
nem ruháztattak, részint pedig pótbirák ideiglen 
nem alkalmaztattak volna. 

E helyzet minden esetre abnormis. 
Ha körültekintem magamat, ezen abnormitás-

nak főbb okait a következőkben találom: 
Első a visszaélés a felek részéről a felebbezés 

és semmiségi panasz jogorvoslásával, ugy hogy 
csak semmiségi panaszt kell emelni minden alap 
nélkül a félnek, ha időt akar nyerni. 

A másik ok az. hogy az itélő senatusok tag
jainak száma nagy, a mi természetesen sok mun 
kaerőt absorbeál. 

A harmadik nevezetes ok az, hogy a királyi 
táblának tagjai egyszersmind a hétszemélyes táb
lának referensei, s ekként, úgyszólván, két bi-
róság teendőit végzik. 

Csak azt akarom már most felemlíteni, ha az 
uj törvénykezési javaslat elfogadtatik, e bajokon 
gyökeresen segítve lesz-e ? 

A cassatiónak azon rendszere, mely azon ja
vaslatban le van téve, nem nyújt a semmiségi pa
naszoknak időnyerést, és így az alaptalan semmi
ségi panaszoktól a rugót, az ösztönt teljesen el
veszi. 

Meg levén állapítva, hogy a felső törvény
székeknél öt, a legfőbb J törvényszéknél pedig 7 
tagú tanácsok alakíttassanak, tehát ugyanazon 
személyzetből több tanács lesz alakitható. Végre pe
dig megszüntettetik azon abnormitás, melynélfogva 
a királyi tábla tagjai a septemviratusnál még most 
is mint előadók szerepelnek. 

íme már a reformok ezen főbb pontjai is 

majdnem mathematikai bizonyossággal engedik 
következtetnem, hogy az uj rendszerben keve
sebb számú bíróra lesz szükség, mint a jelen rend
szerben. 

Már most, t. ház, ha én a curia rendezése 
előtt a végleges kinevezésekbe bele bocsátkozom, 
kérdem, a birói tagok számának megállapitásában 
mit kövessek zsinórmértékül: vajon a mostani 
rendszer szükségletét-e, vagy pedig az uj rendszer 
követelményeit ? 

Ha a mostani rendszer követelményeit veszem 
irányadókuí, akkor mit csinálok azon bírákkal, 
kik az uj rendszer életbe léptetése következtében 
fölöslegesekké válnak ? 

Ha pedig a jövendő rendszer követelményeit 
veszem zsinórmértékül, azaz csak annyi birót ne
vezek ki, a mennyit az uj rendszer fog követelni, 
akkor a perek halmaza annyira összegyűl, hogy 
mire az uj bíróságok életbe lépnek, azok csak ezen 
restantiák feldolgozásával lesznek elfoglalva, évek 
telnek el, mig az uj bíróságok in currenti lesznek, 
és ez által nem csak az igazságszolgáltatás érde
keit támadjuk meg, hanem az uj biróságok hitelét 
is önhibájuk nélkül már kezdetben aláássuk. 

íme, t. ház, ezek az élet, a gyakorlati kivitel, 
ezek az átmeneti korszak nehézségei, melyeket a 
távolból nem látunk, de melyeket, fájdalom, közel
ről szemlélünk mi, kiknek minden nap alkalmunk 
van ezen akadályokkal és nehézségekkel talál
kozni. 

Ezek azon nehézségek, a melyek a kormány-
férfit néha alkura kényszeritik a körülményekkel, 
nem az elv felett, a mely szent, a melyet feladni 
nem szabad soha semmiféle viszonyok között, ha
nem azon időpontra nézve, melyben az elvet érvé
nyesítheti. (Elénk helyeslés.) 

Ugy kell tennünk, mint azon hadvezérnek, 
ki a területnek legyőzhetetlen akadályaiba üt
közve, azokat megkerüli, nem azért, hogy a czélt 
feladja, hanem hogy táborának erejét megkímélje, 
és a czélt, bár lassabban, bár későbben, de annál 
könnyebben és biztosabban érje el. (Tetszés a jobb 
oldalon.) 

Atalábau, t. ház, azon szomorú tapasztalást 
tettem, hogy hazánkban igen sok félreértés, sok 
hibás következtetés és sok túlságos követelés léte
zik, melyeknek forrása az, hogy némely eszméket 
nem tisztáztunk. 

A mint az alkotmány visszaállíttatott, néme
lyek azon tévhitben éltek, azon hiu ábrándnak 
adták át magokat, hogy az által a 18 évi interreg
num minden alkotásai egyszerre mintegy varázs
ütésre el fognak tűnni; holott az alkotmány visz-
szaállitásának gyakorlati hordereje csak az, hogy 
kezünkről lehullottak a bilincsek, hogy vissza
nyertük cselekvésünk szabadságát, s hogy jövőnk, 
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sorsunk ezentúl saját kezünkbe van letéve. [Tetszés 
•a jobb oldalon.) 

í g y vagyunk a szabadság fogalmával is. 
Sokan azt czélnak tekintik , holott csak 

eszköz azon magasabb czélokra, melyek felé egye
sek ugy mint államok a természet örök törvénye 
szerint gravitálnak: s ez az erkölcsi és anyagi 

jóllét. 
A szabadság az én felfogásom szerint az er

kölcsi világban ugyanaz, mi a testnek a szabad
ság és szabad mozgás. Valamint e nélkül a test 
elsatnyul, ugy szabadság nélkül egyesek és álla
mok erkölcsi és anyagi jólléte rendesen hanyatlás
nak indul. 

S ebből mi következik? Nem az, hogy mi
helyt valamely nemzet alkotmányos szabadságát 
visszanyerte, azonnal feltétlenül le kellene rombol
nia mindazt, mit a korábbi rendszer alkotott; ha
nem következik az, hogy lerombolhatja és ujabb 
alkotásokkal pótolhatja mindazt, a mi czéljaival 
ellenkezik. 

Az elv, t. ház, mindent lerombolni, a mi aka
ratunk nélkül keletkezett, igen sok esetben ellen
kezik a szabadság czéljaival, magát a szabadságot 
pedig megsemmisítené, mert a szabadság épen cse
lekvésünk függetlenségében áll , a cselekvésnek 
azon függetlenségében, a melynélfogva tőlünk függ, 
valamint egy részről lerombolni mindazt, a mi 
czéljainknak nem felel meg, ugy viszont fentar-
tani mindazt, a mi czéljainknak;megfelel, vagy a 
mit nélkülöznünk nem lehet. [(Élénk helyeslés jobb 
felöl.) 

Már maga az. hogy a múlt rendszer művei
ből egyet vagy mást egy időre fentartunk, mon
dom, már ez maga az alkotmányos szabadság tett
leges gyakorlását képezi. 

E kérdés eldöntésénél pedig soha sem sza
bad szenvedélyeinknek, hanem mindig érdekeink
nek sugalmát kell követnünk. 

Ha puszta demonstratióbói, ha csupán azért, 
hogy szabadságunknak életjelet adjuk, lerombol
nék azt is, a mire szükségünk van, vagy idő előtt 
semmisitenők meg azt, a mit egyelőre még nem 
nélkülözhetünk: ez annyit tenne, mint a fegyvert, 
melyet az isteni gondviselés azért adott kezünkbe, 
hogy azzal magunkat védelmezhessük ellenséges 
megtámadások ellen, ezen fegyvert magunk ellen 
forditanunk. 

Helyzetünk sokban hasonlít azon jőszágtulaj-
donoséhoz, a kit hosszú évek előtt ősi birtokából 
erőszakkal kiforgattak, s kinek elvégre sikerült 
ezen birtokot hosszadalmas per utján visszanyer
nie , s midőn ennek következtében ősi birtokába 
ismét visszatér, egészen uj gazdasági rendszert, uj 
beosztást, uj lakot és gazdasági épületeket talál. 
Visszanyert rendelkezési jogát e jószágtulajdonos 

KÉPV. H. NAPLÓ. 1865/8 . IX. 

— ha józan — bizonyára nem azzal fogja kezdem, 
hogy azonnal feltétlenül megsemmisítse mindazt, 
a mit birtokos elődje alkotott, hanem bírálat alá 
veszi, ezen alkotások közül melyek felelnek meg 
czéljának és melyek ellenkeznek azokkal. (Tetszés 
jobb felöl.) Ha elhatározza is magát a létező épületek 
egyike vagy másika megszüntetésére, bizonyára 
óvakodni fog ezt tenni mindaddig, mig a maga 
czéljainak megfelelőbb uj épületet fel nem emelte. 
(Helyeslés jobb felöl.) 

Ezt tettem én is, t. ház. a királyi curiávaí. 
Beláttam én, hogy az mostani szerkezetében telje
sen fentartkaíatlan; ezt a t. ház eló'tt is őszintén 
bejelentettem, és már ezelőtt egy évvel előadtam 
egyúttal azon tervet, mely szerint én a curiát áta
lakítandónak tartom. 

De addig, a mig ezen tervet önök bírálat alá 
nem veszik, addig, mig én ezen tervezetet életbe 
nem léptethetem, hazafiúi kötelességemnek ismer
tem a régi intézményt megtartani. 

Soha sem jutott nekem eszembe vitatni akar
ni, hogy e testületnek, melyről szó van, egybeal-
kotása törvényes; hanem igen is tekintem azt oly 
testületnek, a mely a törvényes bírói hatalmat, 
habár ideiglenes, de teljes joghatálylyal gyako
rolja. (Helyeslés jobb felöl.) 

És ezen elvet, ezen tételt nem engedhetem meg
támadtatni: mert ha ez elvet meg lehetne támadni, 
akkor érvénytelenné válnának mindazon ítéletek, 
melyek mától fogva visszamenve 1849-ig keletkez
tek ; akkor kétessé válnék minden jog és minden 
tulajdon, mely ezen Ítéletekben és átalában az 
1849 óta kibocsátott rendeleteken alapul; akkor a 
magán jog mezején oly forradalmat támasztanánk, 
melynek hordereje, következményei kiszámithatla-
nok. (Igaz! jobb felöl!) 

í g y vagyunk törvényeinkkel is, ne csináljunk 
titkot belőle. 

1861-ben visszaállítottuk a magyar törvénye
ket, de csak egy részben, mert a restitutio in in-
tegvum e téren a gyakorlati lehetetlenségnek közé 
tartozik. Elfogadtuk, hogy egyebet ne említsek, 
az úrbéri pátenst; .el a telekkönyvi rendeletet; el 
az alaki eljárás azon szabályait, melyeket az or
szágbírói értekezlet javasol. 

Tűrjük és elfogadjuk ezeket józanul és higgad
tan, nem mintha alkotmányos értelemben törvé
nyek volnának, hanem mivel azokat a gyakorlati 
kényszerűség törvénye gyanánt tekintjük. 

Tűrjük és elfogadjuk ezeket mindaddig, mig 
azon roppant ürt, melyet törvényhozásunknak 18 
éves önkéntelen szünetelése okozott, alkotmá
nyos utón betölthetjük ; tűrjük és elfogadjuk azon 
magasabb szempontból, mert vannak a gyakorlati 
életnek oly követelményei, melyek halaszthatlan 
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kielégítést igényelnek, a mit megtagadva collisi-
óba hoznók az alkotmányt magával a gyakorlati 
élettel: és ez épen az alkotmányosság érdekében 
nem volna kívánatos, mert csak azulyan kormány 
életrevaló, mely a gyakorlati élet szükségeinek 
megfelel. 

Ez helyzetünk, t. ház ! Az alkotmányos élet 
folyama , az alkotmányos átalakulás munkája hála 
Istennek megindult; de ne engedjük át magunkat 
illusióknak: még évek fognak eltelni, mig az áta
lakulás munkája be lesz fejezve. 

Addig kénytelenek vagyunk a régi rendszer 
hagyományait itt-ott megtűrni, elfogadni és fel
használni, nem azért, mintha nem állana jogunk
ban, hanem azért, mert nem állana érdekünkben 
azokat megsemmisítenünk. {Helyeslés jobb felöl) 

Átalában a békés átalakulás jellege: alkura 
lépni a körülményekkel, az érdekekkel, a viszo
nyokkal. Ebben különbözik a forradalomtól. Sőt 
mai világban már a eivilisált népek forradalma 
sem romboló, sem pusztító, hanem ezt csak a bar-
barismus teszi. A müveit s műveltségre törő nem
zetek jelszava: alkotni; és ha már kell rombolni, 
nem rombolni addig, mig a létező helyett nem al
kottunk ujat. {Élénk helyeslés jobb felöl.) 

Ezek, t. ház, azon vezérelvek, melyek eddigi 
eljárásomban irányadóul szolgáltak; ezek azon 
okok, melyek azon elhatározásra birtak, hogy a 
kir. curiai intézményt, ugy mint azt a múlt rend
szerből átvettem, ideiglen fentartsam; de egy
úttal óvakodjam contrasignatura által arra az ál
landóság bélyegét sütni. 

Ha ezt teszem, praejudicálok a kincstár érde
keinek és praeoccupálom a törvényhozásnak intéz
kedéseit a bírói szervezet megállapításának terén. 

Eljárásom czélja nem volt más , mint egy 
részről megóvni magam számára a cselekvés sza
badságát , más részről pedig a törvényhozásnak 
alkotásai számára tiszta terrénumot fentartani. 
[Helyeslés jobb felöl.) 

De viszont ünnepélyesen kijelentem a t. ház
nak, hogy mihelyt az uj bírósági szervezetet ugy, 
a mint azt a t. ház bölcsesége megállapitandja, 
életbe léptethetem, azon pillanattól fogva az itélő 
székek asztala körül nem fog helyt foglalhatni 
egy biró sem, kinek kinevezése miniszteri ellen
jegyzéssel ellátva ne volna. (Élénk hosszas helyeslés 
a jobb oldalon.) 

Deák F e r e n c z : T. ház! Simonyi Ernő kép
viselőtársunk interpellatióját mind lényegében, 
mind pedig lehető következéseiben oly fontosnak 
tartom, hogy megvitatása mulhatlanul szükséges. 
De szükséges az is , hogy a képviselőház az iránt 
határozat által nyilatkozzék. 

Két szempontból kell figyelembe venni ezen 

interpellatiót': az alkotmányos elvre és az alkalma
zásra való tekintetből. 

A mi az alkotmányos elvet illeti: én nem osz
tozom t. miniszter urnák azon nézetében , hogy a 
koronázás előtt kinevezett birák kinevezése utólag 
se legyen ellátandó miniszteri ellenjegyzéssel: 
nem osztozom pedig azért, mert az alkotmánynak 
nem csak elvei, hanem formái is igen fontosak, 
ha nem magokban ezen formákban fekszik gyakran 
az elvnek ereje. E nézetemet nem változtatja meg 
az 1848. példája sem: mert 1848-ban egyik alkot
mányos állapotból mentünk át az átalakított alkot
mányos állapotba, s mindazon bíróságok, melyek 
akkor működtek , az elébb fenálló törvények sze
rint alkotmányosan voltak kinevezve, alkotmányos 
koronázott fejedelem által; jelenleg pedig ezt a 
múlt 18 év lehetetlenné tette. Jelenleg sok birói 
személy van, ki nem alkotmányos hatalom által, 
nem alkotmányos formák mellett neveztetett ki, s 
az ilyenekre nézve mulhatlan szükségesnek tar
tom az ilyen hiányok utólagos pótlását. (He
lyeslés.) 

A mi az elvnek alkalmazását illeti : itt azon 
időről lehet kérdés, mikor történjék az minél keve
sebb convulsióval és minél kevesebb kárával [az 
országnak ? 

Végig gondoltam én is mind azon nehézsége
ket , melyek e tárgygyal járnak, és nem tudtam 
tisztába jönni más alapon, mint az országgyűlés 
határozatának és feliratainak alapján. Az ország
gyűlés 1866. február 24-kén föíterjesztett felirata 
48-ik szakaszában ezeket mondja: „Az átmeneti 
korszakban a felelős magyar minisztérium eljárása 
sem lehet mindenben oly szorosan szabályszerű, 
mint a soha meg nem zavart és félbe sem szakasz
tott alkotmányos élet rendes folyamában. Ország
gyűlésünk ezt mindig figyelembe veendi ; és a fele
lős magyar minisztériumnak, mint parlamenti 
kormánynak eljárását, mindazokra nézve, mik a 
kiegyeztetésnek alkotmányos utón eszközlését, a 
közigazgatásnak átvételét és idő közben vezetését 
illetik, szigorúság helyett méltányos elnézéssel 
fogja megitélni, és az e czélokra intézett őszinte 
törekvést lehetőleg támogatni is kész leend." 

Ezt mondotta ki ugyanezen országgyűlés ez
előtt két évvel; és ha ezt az országgyűlés ki nem 
mondja és nem követi, nem hiszem, hogy találko
zott volna elég merész ember, a ki a miniszteri tár-
czát elvállalta volna : mert annak vezietése előre 
láthatólag lehetetlen lett volna. (Helyeslés jobbról.) 

Átmeneti korszakok mindenütt, kivált a hol 
nem tabula rásán működnek, hol nem forradalom 
intézkedik, igen sok nehézséggel járnak. (Ugy van!) 

Nem szeretek külföldről gyakran példákat 
felhozni; nem szeretek azért, mert minden nemzet 
a maga geniusa szerint hozza törvényeit, minden 
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nemzet intézkedései a nép geniusa, akarata, szük
ségeinek kifolyásai, és a mi egyik helyütt igen 
helyes, más helyütt nem alkalmas. Mondom tehát, 
nem szeretek gyakran hivatkozni külföldi példákra, 
bár hozhatnék fel külföldről példákat arra nézve, 
hogy az átmeneti korszak mennyi nehézséggel jár 
mindenütt; de maradok e részben hazánk törté
nelménél. (Halljuk!) 

1790-ben egy 9 — 10 évig tartó absolut kor
szak után bekövetkezett az alkotmány visszaállí
tása és egy átmeneti korszak. Ezen átmeneti kor
szaknak is voltak nehézségei, mint az országgyű
lés irományai mutatják. Kénytelenek voltak még 
1790-ben is az országos rendek fejedelmökkel, 
még pedig a legnagyobb egyetértésben, midőn 
egy részről az alkotmány biztosítására törekedtek 
s azt a törvényekben világosan kifejtve megerő
sítették, a magánjogi viszonyokra nézve egy fon
tos tárgyban az ideiglenesség mellett maradni. 
Ezen fontos tárgy az úrbéri viszonyok rendezése 
volt. Akkor az úrbéri viszonyokat nem határozhat
ták el, elegendő idejök nem volt hozzá; tehát ideig-
len állapították meg, és ezen ideiglenesség 35 évig 
tartott. 

1848-ban átalakult Magyarország alkotmá
nya ugy köz-, mint magánjogi téren, és kénytelen 
volt 1848-ban a pozsonyi országgyűlés igen fon
tos dolgokat csak ideiglen határozni el, azon véle
ményben, hogy rövid időn összejön az uj ország
gyűlés és azon tárgyakat végleg meg fogja vitatni, 
végleg meg fogja állapitani. Közbe jött SL'I 1848 
utáni szomorú 19 év. Nagy része az akkor elhatá
rozott töivényeknek, melyek akkor ideiglenesek 
voltak, ideiglenes ma is. 

Az átmeneti korszakok sajátsága és talán átka 
az ideiglenesség ; de nehéz belőle rögtön kivergődni. 
Ha körül nézünk, mennyi az ideiglenes nálunk! Ha 
mindezt azonnal törvénytelennek is nyilvánítanék, 
valóban az ország alkotmánya, szabadsága, jog
érdekei és minden viszonyai fel lennének forgatva. 

íme a megyék! Helyzetök már 1848-ban ál
lapíttatott meg ideiglen, és azon állapot most is ideig
lenes, még pedig az ideiglenes állapotban történt 
változtatások is ideiglenesek. 1848-ban a bizottsá
gok megalakítása rendeltetett el ideiglen. 1861-
ben ideiglen, és pedig az 1848-ki törvények szelle
métől, sőt szavaitól eltérőleg, választattak meg az 
uj bizottmányok. Legújabban ismét kénytelenek 
voltunk az 1861-ben megválasztott bizottmányo
kat ideiglen fentartani, ismét eltérőleg az 1848-ki 
törvények szellemétől és szavaitól. 

ideiglenes az úrbéri kárpótlás. 1848-ban az 
elvet mondtuk ki : az absolut kormány foganato
sította. A koronázott fejedelem ujabban ki nem 
adta, miniszter nem ellenjegyezte, és a kinek meg
vannak papírjai, azért ezen ideiglenes szabály 

mellett természetesen szedi a kamatot , mert hiszen 
félre nem lökheti; és maga az országgyűlés — 
mindamellett, hogy az úrbéri kárpótlás megállapí
tása ideiglenes rendeleten alapszik mind a som
mára, mind a kamatra, mind a becsüre, mind a 
fizetés módjára nézve — maga ezen országgyűlés 
nem egyszer hivatkozott arra , mint fenállóra : p. o. 
magában a költségvetésben is a jövedelmek tete
mes részét nyelik el és foglalják el az úrbéri papi
rosok, kamatai és tőketörlesztései. 

Ideiglenes az ősiségi pátens. A ősiség eltörlé
sének elve kimondatott: alkalmazása hoszszas 
munkálatban fejeztetett ki az absolut rendszer 
alatt, nem a koronás fejedelem által, nem a minisz
ter által ellenjegyzett rendeletben. És ezen ősiségi 
pátenst még sem merném törvénytelennek mon
dani , és ajtót nyitni mindazon pereknek, melyek 
abból származhatnának. 

Ideiglenes, a mint miniszter úr megjegyzé, az 
országbírói értekezlet munkálata. Ezt sem adta ki 
törvényes hatalom, ez sincs ellenjegyezve miniszter 
által : és az 1861-ki országgyűlés kénytelen volt, 
hogy ellátás nélkül ne legyen az igazság kiszol
gáltatása, elfogadni: elfogadni pedig nem csak az 
anyagi jogban tett változásokra, hanem igen tete
mes változásokkal az alaki jogra nézve is ; és azon 
értekezleti munkálat 29-dik szakaszában a curia ia 
ideiglen megáílapittatott. 

Ha tehát tőlem valaki azt kérdezné, törvénye
seknek tartom-e azon itélőszékeket, melyeknek 
számos tagjai és talán többsége oly tagokból áll, a 
kik nem koronás fejedelem által, nem miniszteri 
ellenjegyzés mellett neveztettek ki ? kénytelen 
volnék a jelen helyzetben azt felelni , hogy ép oly 
törvényes, mint az országbirói értekezlet munká
lata, mint az úrbéri papirok, mint az ősiségi pátens, 
mint igen sok intézvény és törvényes szabályul 
szolgáló rendelkezés, mely mai napig is f enáll, azaz 
ideiglen törvényes. 

Ebből nem következik, hogy a mi ideiglen 
fenállhatott, az a nélkül, hogy a törvényesség aíkot-
mányszerü bélyege ráüttessék, tovább is állan
dóan megmaradhasson ; hanem épen azért bocsá
tottam előre, hogy ezen hiányoknak utólagos pót
lását szükségesnek tartom. 

A miniszter úr azt mondja, hogy törvényja
vaslatot terjesztett a ház elé , melynek egyik része 
a bíróságok szervezetére vonatkozik. Ezt vala
mennyien tudjuk, hiszen előttünk fekszik. 

Azt monda, hogy addig halasztotta ezen hiány 
pótlását, míg ezen törvény a házban keresztül megy 
és szentesítve lesz. Fontos okokat hozott elő minisz
ter úr arra nézve , miért tartotta ezt szükségesnek. 
Szükségesnek tartotta az igazságkiszolgáltatás, a 
honpolgárok jogviszonyainak érdekében, és talán 
leginkább azért, hogy az országgyűlés intézked-
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vén, ő czélszerüen mtíködhessék, mert a nélkül I 
nem birt volna felelősséget vállalni azon tagok ki
nevezéseért , a kiket talán ezen keretben nem al
kalmazhat , vagy mert fölöslegesek, vagy mert 
akármi tekintetben hivatásuknak megfelelni nem 
volnának képesek. 

Ezen okok reám nézve meggyőzőleg hatottak ; 
és sokkal nagyobb veszélyt látnék abban, ha egy
szóval kimondanék, hogy ezen bíróságok törvény
telenek , mert annak megmérhetlenek volnának 
követelései : ezzel fölforgattatnék az igazságszol
gáltatás eddigi működése és ez lehetetlen volna az 
ujabb kineveztetésekig ; az igazságszolgáltatás pe
dig egy óráig sem szünetelhet. 

Nem akarok hoszszas lenni. (Halljuk!Halljuk!) 
Egy határozatot indítványozok, mely mindezen 
tekinteteket figyelembe véve, a felett intézkedjék, 
a mi az elvre nézve s a mi a gyakorlatra nézve 
szükséges. Bátor leszek ezen határozati javaslatot 
felolvasni. [Halljuk!) 

(Oly tssa) : „Határozati javaslat. Az ítélőszé
kek olyan tagjaira nézve, kik még a koronázás 
előtt s miniszteri ellenjegyzés nélkül lettek ő fel
sége által kinevezve, s bírói állásukban koronázás 
után is meghagyattak, szükségesnek tekinti az 
országgyűlés, hogy azok kineveztetésének alkot
mányos kellékei az 1848-ik évi 3-ik törvényczikk 
rendeletéhez képest utólag pótoltassanak. De 
minthogy a minisztérium ezen utólagos pótlást ed
dig főkép azért halasztotta, mert czélszerübbnek 
vélte bevárni a bíróságok szervezéséről már be
nyújtott törvényjavaslat elfogadását és szentesíté
sét, s azzal kapcsolatban eszközölni a szükséges 
és alkalmatos birói tagok alkotmányszerü végle
ges kinevezését s illetőleg megerősitését: kijelenti 
ezennel az országgyűlés, miszerint elvárja a mi
nisztériumtól, hogy mentül előbb, s a mennyi
ben hamarabb teljesen meg nem történhetnék, 
a bíróságok szervezésére vonatkozó s már benyúj
tott törvény szentesitésekor azonnal, akképen fog 
intézkedni, hogy az 1848-ik évi IH-ik törvényczikk 
rendelete szerint azon itélőszékeknél, melyeknek 
tagjait Ő felsége nevezi ki, minden kinevezés mi
niszteri ellenjegyzéssel el legyen látva, s ez által 
végleg meg legyen szüntetve azon ideiglenes 
állapot, melyben jelenleg vannak az ítélőszékek 
számos tagjai hivatalos állásukra nézve. Kijelenti 
egyszersmind az országgyűlés, hogy a biróságok 
szervezésére vonatkozó törvényjavaslatnak tárgya
lását legközelebbi teendői közé sorolja; továbbá 
tekintetbe véve, hogy a jelen átmeneti korszak 
súlyos nehézségei miatt sok fontos magánjogi tör
vényeinkre nézve sem lehetett még az ideiglenes
séget megszüntetni, mert mindenekelőtt közjogi 
viszonyaink végleges megállapításáról, az ország 
caélszerü védelméről s az államháztartás rendezé

séről kell vala törvényhozásilag intézkedni; te
kintetbe véve, hogy az igazság kiszolgáltatása 
ideiglen sem szünetelhet, a biróságok Ítéleteinek 
felforgatása pedig a vagyon biztosságát, s a hon
polgárok jogviszonyait végtelen zavarba döntené: 
kijelenti az országgyűlés azt is, hogy a most fen-
álló ítélőszékek által eddig hozott, és a biróságok 
törvény általi szervezéséig hozandó ítéletei, hatá
rozatai, végzései, rendeletei ellen, egyedül azon 
oknál fogva, hogy az ítélőszék tagjai között olyan 
egyének is voltak s vannak, kik még a koronázás 
előtt, s miniszteri ellenjegyzés nélkül neveztettek 
ki, jogérvényes kifogást tenni nem lehet." 

Ezen indítványomban — különösen kiemelve, 
hogy : „elvárja az országgyűlés a minisztériumtól, 
hogy mentül előbb, s a mennyiben hamarabb 
teljesen meg nem történhetnék, a biróságok szer
vezetére vonatkozó törvény szentesítésekor" stb. — 
azért mondom „mielőbb**, mert nem látom át, hogy 
maga a szervezés eszméje miért gátolná azt, hogy 
a miniszter addig i s , egyes tagokra nézve, a kiket 
épen ő fel akar használni, a miniszteri ellenjegy
zéseket utólag pótolhassa. Belátom, hogy vala
mennyit a felhozott okoknál fogva ki nem nevez
heti, hanem egy részét addig igenis kinevezheti, 
miután remélem , hogy sokáig nem késhetik a 
szervezés. 

Nem indokolom tovább indítványomat, hanem 
azon kéréssel teszem a ház asztalára, méltóztassék 
kinyomatni s tárgyalására határidőt rendelni: mert 
a dolgot igen fontosnak tartom. Kérem továbbá a 
házat arra is, hogy azon esetben is, ha indítvá
nyom akár í gy , akár módosítva a többség által 
elfogadtatnék, méltóztassék azt a méltóságos fő
rendekkel is közölni és őket elfogadására felszó
lítani : mert épen azért, hogy zavar ne támadjon 
a perlekedők között és azok véleményei szétága-
zása miatt baj ne történjék, azt óhajtom, hogy ez. 
ne csak ezen háznak, hanem az egész országgyű
lésnek határozata legyen. (Elénk helyeslés.) 

E l n ö k : U g y hiszem, a t. ház közakaratát 
fejezem k i , midőn határozatul kimondom, hogy a 
beterjesztett indítvány kinyomassák ]) és a képvi
selők közt kiosztatván, felvételére határidő tűzessék 
ki. (Helyeslés) Méltóztassanak tán most a napot 
kitűzni. (Az adótorvények után !) 

Napirenden levő tárgy a személyes kereset
adó iránti törvényjavaslatnak harmadik felolva
sása, azután a házadóra vonatkozó törvényjavaslat. 

Csengery Imre jegyző (olvassa a személyes 
keresetadó iránti törvényjavaslatot.) 

E l n ö k : Méltóztatnak a most felolvasott tör
vényjavaslatot végleg elfogadni ? (Elfogadjuk !) A 
kik elfogadják, méltóztassanak felállani. (Megtörté-

J) Lásd az Irományok 284-dik izámát. 
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nik.J A többség elfogadja. A méltóságos főrendek 
legközelebbi ülésébe át fog küldetni. 

Következik a házadóra vonatkozó törvény
javaslat végső megszavazása. Mielőtt azonban ez 
történhetik, a pénzügyminiszter úr által beadott 
két betoldandó szakasz iránt kell megnyitnom a 
tanácskozást. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a ház
adó iránti törvényjavaslatba betoldandó 13. és 14-ik 
szakaszt) 

E l n ö k : Méltóztatnak átalánosságban hozzá
szólani ? {Elfogadjuk!) 

HaláSZ Bo ld i z sár : T. képviselőház ! Nekem 
a 13-dik szakaszra van azon észrevételem, hogy 
hivatkozás történik egy oly eddigi szabályra, mely 
itt megváltoztatik. Hiszen átalánosságban ki van 
már mondva, hogy azon szabályok, melyekre 
nézve a minisztérium fel van jogosítva azokat utó
lag is használni, csak annyiban maradnak meg, a 
mennnyiben meg nem változtatnak. Tehát ezen 
13-dik szakasznak hat első sorát kihagyandónak 
vélném, és csak utolját tartanám beveendőnek, ne
vezetesen csak ennyit : „az álíamadónak és föld-
tehermentesitési járuléknak együttvéve^ stb.: mert 
azt hiszem, miután itt positive ki van mondva a 
a percentuatio, nem szükség azt mondani, hogy 
a szabály eltöröltetik: mert ez átalában csak any-
nyiban alkalmazandó, a mennyiben el nem töröl
tetik. (Zaj. Maradjon!) 

Lónyay Menyhért pénzügyér : Ha ez 
megfelel a képviselő úr kivánatának , részemről 
szivesen hozzájárulok, hogy „szabály" helyett az 
mondassák: „eddigi gyakorlat". Ü g y hiszem, ezen 
módosítás megütközését enyhítheti, mert az eddigi 
szabályokon alapszik az eddigi gyakorlat. 

HaláSZ Boldizsár: Észrevételem nem oda vo
natkozott, hanem azon átalános elvből indul ki, hogy 
az eddig gyakorlatban levő szabályok csak annyi
ban érvényesek, a mennyiben itt meg nem változ
tattak : tehát szükségesnek nem tartom, hogy a 
16-dik szakaszban kimondassék, hogy ezen szabá
lyok eltöröltetnek. (Helyeslés.) 

Csengery Imre : Én is azt gondolom, hogy 
Halász Boldizsár képviselőtársam észrevétele he
lyes. Mind azon változtatásoknál, melyek a bélyeg
es dijakra vonatkozó törvényjavaslatokban tett a 
ház, szintén nem hivatkozott előzőleg a megváltoz
tatott eddigi rendszabályokra; hanem a melyekre 
nézve változtatás látszott szükségesnek, magát a 
változtatást igtatta törvénybe. Hanem Halász 
Boldizsár képviselőtársamnak még sincs vélemé
nyem szerint egészen igaza: mert ha csak ott 
kezdjük a szakaszt, a hol ö akarja, akkor tulajdon
képen nem lesz megmondva, hogy miről lesz intéz
kedve. Én tehát hozzá teszem azt : „az illeték 
megszabásánál": mert ezen szavaknak semmi esetre 

sem lehet kimaradni. Tehát igy kezdeném a sza
kaszt : „Az illeték megszabásánál a házbéradó alá 
eső ingatlanokra nézve" stb. (Helyeslés.) 

HaláSZ B o l d i z s á r : Jól van! elfogadom. 
E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni?(Elfogadjuk!) 

Tehát ezen szakasz hat első sora kitöröltetik és 
helyette beszuratik: „Az illeték megszabásánál 
a házbéradó alá eső ingatlanokra nézve" . . . . stb. 
(Hesyeslés.) 

Csengery Imre jegyző (olvassa a szakaszt 
az elfogadott szövegben.; 

BujanOViCS Sándor j e g y z ő (olvassa a be
toldandó 14-dik szakaszt.) 

Bón lS S á m u e l : T. képviselőház ! Ezen tör
vényjavaslat elfogadtatott a ház által; nem is ez 
érdemére szólok; hanem méltóztatik a t. ház em
lékezni, hogy ezen törvényjavaslatot, a mennyiben 
benne az összeg említtetik, a bélyegadónál kika-
gyá a ház és utasította további tanácskozásra. 
Ezen két törvényczikk tvdajdonképen a házadóhoz 
nem tartozik, mert egyenesen bélyegről szól 
és igy a bélyegtörvényhez tartozik. Én jónak 
látnám, ha a t. ház akként rendelkeznék, miután elv
ben elfogadta ezen törvényjavaslatot, hogy utasí
taná az osztályokhoz, hogy azokat a bélyegtör
vénybe illeszszékbe, mert a házadóhoz teljességgel 
nem tartozik. 

L ó n y a y Menyhért p é n z ü g y é r t Én he
lyeslem t. képviselő úr nézetét. Mert miért hagya
tott ki ezen, a tanácskozás tárgyát képező intézke
dés a bélyeg- és illetékről szóló törvényjavaslat
ból ? Azon egyszerű okból, mert midőn a bélyeg
es illetékről szóló törvényjavaslat tárgyaltatott, a 
ház- és földadónál a megadóztatási mérv még nem 
volt meghatározva, s ha ez iránt már a bélyeg- és 
illetéktörvény tárgyalása alkalmával intézkedni 
akartunk volna, akkor oly intézkedés jött volna 
azon törvénybe, mely iránt a ház még nem hatá
rozott. Miután azonban a t. ház mind a földadóra, 
mind a házadóra nézve már határozott, idő közben 
pedig a főrendek a bélyeg és illeték iránti tör
vényjavaslatot egy inkább stylaris változtatás vé
gett visszaküldék, a t. képviselő úr inditváuyát, 
melyet én is helyesnek tartok, legkönnyebben 
ugy lehetne érvényesíteni, hogy azon utasítással 
tétessék át ezen két szakasz is az osztályokhoz 
vagy a központi bizottsághoz, miszerint azokat 
ugy tekintvén, mint a t. háznak határozatát, min
den változtatás nélkül az illető helyre tegye be. 
(Helyeslés.) Ez által a törvénynek szerkezete min
den esetre correctebb lesz, mint ha ezen két sza
kasz a házadótörvénybe jönne, hová csakugyan 
nem illik. É n tehát, mint már emliteni szeren
csém volt, szívesen hozzájárulok a t. képviselő úr 
indítványához; azonban azon kérésem v a n , 
hogy ezen két szakasz ugy tekintessék, mint a 
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ház megállapodása, mely tehát ujabb szerkezeti 
változtatás alá többé nem kerülhet. (Helyeslés. A 
központi bizottsághoz!) 

Csengery I m r e : T. ház ! Én azt hiszem, 
formai tekintet áll ellene annak, hogy Bónis kép
viselőtársunk inditványát el lehessen fogadni. A 
házadóról szóló törvényjavaslat még a ház előtt 
van, arra nézve tehát a ház még intézkedhetik és 
határozhat az inditvány értelmében. A bélyeg- és 
illetékek iránti törvényjavaslatra nézve azonban 
a dolog másképen áll, mert ez már a főrendi ház
hoz ie fölvitetett és ott el is fogadtatott és csekély 
stylaris módosítással jött vissza. Véleményem sze
rint tehát a dolog mostani stádiumában a bélyeg
törvényre nézve további tanácskozásnak nincs 
helye, kivéve azon módositást, melyet a felső-ház 
jónak látott e törvényre vonatkozólag ajánlani, 
mire nézve a t. ház még tanácskozni fog. Egyébre 
nézve, hogy azon törvényen a t. háznak már vál
toztatni nem lehet, épen végzésileg is mondotta ki 
a t. ház akkor, midőn ezen szakaszt a törvényből 
kihagyatni rendelte, és a törvényjavaslatba ma
gába is befoglalta, hogy a házadóról szóló tör
vényben a rendelt módon lesz beigtatandó. Véle
ményem szerint ezen eddigi megállapodásokat fel
forgatni nem lehet, hanem a megállapodás érde
mében meg van határozva, hogy a ház a jövedelmi 
adóról szóló törvényjavaslatban ugy intézkedjék, 
mint jónak látja. 

BÓniS S á m u e l : Felhivom a ház figyelmét, 
hogy midőn a bélyegadó összege lett volna ta
nácskozás alá veendő, a ház azt mondta, hogy ez 
iránt még nem intézkedhetik, mivel előbb a ház
adó iránti törvényjavaslatot kell ellátni a háznak, 
s igy itt ür maradt. Az, hogy most visszakülde
tett a felsőház által egy stylaris észrevétellel, ugy 
hiszem, nem képezhet formai tekintetben aka
dályt, miután fentartottuk, hogy ez iránt későb
ben fogunk határozni , s ennélfogva a forma 
ellen nem vétenénk, a lényegre nézve pedig hasz
not tennénk, hogy ha visszautasitnók az osztá
lyokhoz. 

E l n ö k : Elküldöttem már a határozatért, mert 
ugy hiszem, a végzés az volt, hegy erre nézve a 
ház később fog intézkedni. 

Ghyczy Kálmán: Ha nem változott volna 
meg azóta, mióta a ház a t. elnök ár által emiitett 
határozatot hozta, ha, mondom, azóta nem válto
zott volna meg a tényállás: akkor az előbbi hatá
rozat talán nehezebben volna módosítható, mert 
akkor a bélyegadó iránti törvényjavaslatot a ház 
már elvégezte és átküldte a főrendekhez, kérvén, 
hogy azt a főrendek egész kiterjedésében elfogad
ják ; s akkor a további tárgyalás megszűnnék. De 
idő közben és épen most osztatik ki a főrendek 
üzenete, mely szerint ok magok is változtatást ki

vannak tenni ezen törvényjavaslatban. A két 
tábla között tehát az értekezés ezen két törvény
javaslatra nézve még befejezve nincs. Nem mon
dom én azt, hogy a t. ház megváltoztathatna egy 
előbbi határozatot, melyről a főrendeket már ér
tesítette ; de itt nem is azon határozat megváltoz
tatásáról van szó, hanem egy oly tárgynak ujabb 
elhatározásáról van szó, mely előbb a törvényben, 
mely át volt küldve a főrendekhez, elintézetlenül 
maradt, melyre nézve, mint Bónis képviselőtársam 
mondotta, űr maradt a törvényben. Ezen űrnek 
kipótlására, azt hiszem, a háznak most is teljes 
joga van, és miután különben is kell a főrendek
hez még üzenetet átküldeni a bélyegadó iránt, 
nagyon helyén lesz, ha azon intézkedés is, mely 
most a minisztérium által törvénybe igtatni java
soltatik, a főrendekkel közöltetik, hogy ők is hozzá
járulhassanak. Én tehát nem látok semmi aka
dályt, hogy ezen törvény a maga helyére, a bé-
lyegtörvénybe be ne jöhessen. Hogy pedig ez 
megtörténhessék, a főrendeknek ma kiosztott, a bé
lyegtörvényről szóló üzenetét ezen ujabb szaka
szokkal együtt a központi bizottsághoz utasí
tanám. 

E l n ö k : A t. ház felfogásától és bölcseségétől 
függ, hogy minő stádiumban látja a dolgokat, és 
ha ezt vagy amazt el akarja határozni, nem látom 
át, hogy miért ne tehetné. Egyébiránt, mondom, 
fölfogásától és bölcseségétől függ, hogy minő utat 
kivan követni. Ha most a Bónis képviselő úr ál
tal tett inditvány elfogadtatik, akkor vissza fogjuk 
ezeket a központi bizottsághoz utasítani. Most, 
ha nem áll semmi útjában, a házadóról szóló tör
vényt fogja a jegyző úr harmadszor felolvasni. 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter: 
Miután azon alkalommal, midőn a bélyeg- 8 ille
tékről szóló torvényjavaslatból kihagyatott a há
zakra vonatkozó ezen intézkedés, ugyanazon alka
lommal kihagyatott a földbirtok átruházásától fize
tendő illeték meghatározásánál alkalmazható adó 
után kimérendő legkisebb érték arányszám sze-

! rinti meghatározása, és most módunkban van a bé-
• lyeg- és illetéktörvénybe nem csak a házadóra 

vonatkozó, de a földadóra vonatkozót is beigtatni. 
Maga a számarány a földadóról szóló eredeti tör
vényjavaslatban benne foglaltatott, még pedig 
akkép, hogy a földbirtoknak legkisebb értékéül 
a földadónak 7 7-szeres összege vétessék fel, s azt 
a pénzügyi bizottság is utána számítván , helyes
nek találta; az illetéktörvényből azonban kiha
gyatott ugyancsak azon egyszerű okból, msrt a 
földadónak mérve még nem volt meghatározva, 
s igy a törvénybe nem lehetett oly tételt betenni, 
mely iránt még a törvén}7hozás nem határozott. 
Ennélfogva bátor vagyok egy módositványt elő
terjeszteni, a mely szerint (Olvassa) : „Azon ed-
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digi gyakorlat, melynélfogva az illetékek meg
szabásánál a földadónak alávetett ingatlanok ér
téke rendszerint nem vétethetik a földadónak száz
szoros összegénél kisebb összegben, akkép módo-
gittatik, hogy a földadó alá tartozó ingatlanoknak 
az államadónak a földtehermentesitési járulék nél
kül 77-szeres összege tekintendő legkisebb érték
nek". Ez által, ugy hiszem, mind a két hiányon 
segítve lesz, és mindkét intézkedés a bélyeg
törvényben, a hová valójában való, beígtatható. 

BujanOViCS Sándor j e g y z ő (Jelolvassa a 
Lónyay Menykért benyújtotta uj szakaszt.) 

E l n ö k : Ez is a központi bizottságnak fog 
kiadatni. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a ház
adóról szóló törvényjavaslatot.) 

Elnök : Méltóztatnak a törvényjavaslatot el
fogadni ? {Elfogadjuk!) A kik elfogadják , méltóz
tassanak felállani. (Megtörténik.) A többség elío-
gadja. 

A napirendre kitűzött tárgyak közt követke
zik az adóbehajtási törvényjavaslat részletes tár
gyalásának folytatása : és pedig következik a 17. 
szakasz. De mielőtt ez felolvastatnék, az állandó 
igazoló bizottság részéről fog rövid jelentés tétetni. 

Antalfy Károly előadó (oh ássa a Vajda-
Hunyad és Hátszeg vidék választó kerületéből meg 
nem jelent képviselők elmaradása táigyában az ál' 
landó igazoló bizottság részéről tett javaslatot.) 

E l n ö k : Méltóztatnak e véleményt elfogadni ? 
(Elfogadjuk !) Tehát A'ajda-Hunyad kerületének 
képviselője elnökileg fel fog szólittatni, hogy 14 
nap alatt jelenjék meg a házban. A hátszegvidéki 
kerület központi bizottsága pedig felfog szólittatni, 
hogy miután képviselője megbizó levelét nem adta 
át, uj választást eszközöljön. Végre az irományok 
át fognak adatni a házszabályok megvizsgálására 
kiküldött bizottságnak. 

Következik már az előbb emiitettem tárgy, 
az adóbehajtásról szóló törvényjavaslat részletes 
tárgyalásának folytatása. 

P a i s s Andor j e g y z ő (olvassa a 11. szakasztl). 
K e t h e l y i József e l ő a d ó : A központi bizott

ságnak ezen szakaszra semmi észrevétele nincs. 
Hoffmann P á l : T. képviselőház! Valóban 

nem tudom, nyilt kérdésnek tekinthető-e, vajon 
hány forinton aluli összegek ne számíttassanak az 
illető kedvezmények tekintetében. Talán 1 forinton 
alul? Azt hiszem, 1 forint elég lesz. 

De mellőzve ezt, t. ház, bátor vagyok indít
ványozni, hogy ezen minimumot 5 frtra tegyük, 
t. i. mondjuk k i , miszerint 5 frton aluli összegek ne 
lehessenek ennek tárgya. 

Megvallom, ennek egy fő oka abban fekszik, 

) Lásd az Irományok 251-dik számának V-dik mellékletét' 

a mit már tegnap is bátor voltam megjegyezni, 
hogy t. i. igen csekély összegeknél sokkal több 
nehézséget, fáradságot okoz a kamatok kiszámí
tása, mint az megérdemelné. Tessék felvenni, hogy 
1 frt után fizetendő kamat nem tesz többet egy fél 
krnál ; már most szükséges volna e miatt is számí
tásokat tenni. Ne vigyük oly messzire, oly aprólé
kosra a számítást, mint az absolut uralom alatt 
1848 után tették. Iveket irtak össze, a^mi az állam
nak irtokba került, s utoljára a mit beszedett, a 
mit kapott kamat fejében, az 1 kr. vagy fél kraj-
czár volt. 

Ez volna az egyik ok; a másik szintén nagy-
érdekü előttem. Nem tehetek róla, ha Debreezen 
város képviselőjét ez megint sérteni fogja, mint 
tegnapelőtt azon alkalommal sértette ; de nem tehe
tek róla, én azon érvet mindig ki fogom mondani 
tekintet nélkül arra, vajon tetszik-e vagy nem bár
mely tisztelt egyéniségnek. Ez pedig a „szegény 
nép*. E kifejezésben ütközött meg tegnap tisztelt 
képviselő úr. (Felkiáltások: A dologra!) A dologra 
megyek tehát. 5 frt épen a szegény néposztály, 
vagy ha ugy tetszik, a kevésbbé vagyonos osztál 
— mert ezen kifejezés „szegény nép* nagy botrányt 
okoz — tehát mondom, az 5 frt épen a kevésbbé va
gyonos néposztály javára szól. Tehát azt gondo
lom, hogy 5 frt legyen a minimum, melyre nézve 
a kamatozásnak helye lenne. 

Ezen két okból voltam bátor felszólalni. 
Tisza K á l m á n : T. ház ! Én az előttem szóló 

urat azon térre, hogy egy már befejezett szemé
lyeskedő vitára térjek vissza, nem követem. (He
lyeslés.) Igen sajnálom, hogy még nem tudja a 
képviselő úr, de reménylem, meg fogja tanulni , 
hogy ez a parlamenti életben nem szokás. 

A mi továbbá a dolgot illeti, igen nagy saj
nálattal látom, hogy a t. képviselő úr nem érti 
ezen szakaszt Megmondom, miért nem érti. Nem 
érti először azért, mert nem tudja, hogy 1 forintról 
van-e szó, vagy pedig nyilt kérdés az, hány frt, 
mikor mindenki, ki magyarul tud ezt meg kell, 
hogy értse. Másodszor, nem érti miről van szó, 
mert azt hiszi, hogy a kinek adója mindössze 1 
frtnál kevesebb, annál nem számíttatik kamat , s 
azért akar 1 frt helyett 5-öt tétetni, holott egyátalá-
ban nem arról van szó, hanem arról, hogy bár
mely nagy adóhátralékoknál ha töredék forintok 
vagy krajczárokról van szó, azok számításon kívül 
hagyassanak. Én legalább így értettem, és he
lyesnek tartom azt. (Helyeslés.) 

Most arra kérem t. képviselő urat, méltóztas
sék máskoi múlt napokra visszavágó személyes
kedésektől tartózkodni. (Helyeslés balról.) En arra 
a térre nem fogom őt követni. Azonkívül pedig, ha 
valamit elérni akar , méltóztassék csak indítvá
nyozni, nem pedig a szakaszt félremagyarázva, 
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arról tartani gyönge szónoklatokat. (Zajos helyes
lés.) . 

Szontagh P á l (gomÖri): Előttem szólott Hof-
mann képviselő urnák az 5 frtra vonatkozó módo-
sitványát nem pártolhatom, mert habár belátom, 
hogy ebből nagy nyeremények nem lesznek, mind
amellett még is megingattatik az elv, hogy az ál
tal megszűnik a pontos fizetés ösztöne épen azon 
népnél, melynek talán épen oly szüksége lesz rá, 
mint másoknak; hanem egy más észrevételem van 
e szakaszra nézve. Ugy fogom fel a dolgot, hogy 
a fő czél az, hogy a számítás a forinton aluli 
részek elhagyásával egyszerüsittessék. De ezen 
czél gz által nem lesz elérhető, mert habár egy 
egész frtban számítunk is, ha ezt néhány napra 
fogjuk kiszámítani, akkor az mégis nehézzé 
teszi a számítást és gyakorlottabb számadót fog 
kivánni, a milyet például találhatunk ugyan a 
pénzügyi közegeknél, de épen a községi közegek
nél hiányzik, hol pedig a legkisebb tételek után 
gyakran igen parányi kamat fizetendő. Én tehát 
tartok attól, hogy ebből gyakran tévedések, sok
szor, bár nem is önkéntes, nem is szándékos tévedé
sek fognak felmerülni, és különösen azon néposz
tályra nézve, mely a számitáshoz teljesen nem ért, 
legnagyobb igazságtalanságok fognak elkövettetni, 
és átalában annyira népszerűtlenné teendjük ezen 
halasztási kamatnak általam is helyeselt számítási 
elvét, hogy a nép teljesen elidegenedik tőle. Bá
tor vagyok erre nézve egy módositványt inditvá-
nyozni, t. i. hogy az időre nézve csupán csak egész 
és fél, nem pedig negyed hónapok vétessenek. 
(Közbes:ólások: Ugy van a törvényben ! Ne veszteges
sük az időt! Zaj. Elnök csenget.) Tehát nem teszem 
meg az indítványt. 

Elnök: Nem értettem a képviselő úr indít
ványát. 

Lónyay Menyhért pénzügy ér: A kérdést 
nem jól fogta fel a t. képviselő úr. A t. képviselő 
úr ugyanis azt mondotta, hogy negyed és fél hó
napok szerint számíttassanak a kamatok, s igy 
tovább megy, mint maga a törvény, mert a tör
vényjavaslat ^csak egy hónapi kamatokat rendel 
számíttatni. Én tehát azt hiszem, hogy épen a t. 
képviselő úr által felhozott érveknél fogva tartsuk 
meg a szerkezetet, t, i. az egy hónapot. {Maradjon!) 

Elnök:: Méltóztatnak a szerkezetet elfogadni ? 
{Elfogadjuk!) Elfogadtatott. 

PaiSS A n d o r j e g y z ő (olvassa a 18-dik 
szakaszt.) 

K e t l i e l y i Józse f e l ő a d ó : A központi bi
zottságnak ezen szakaszra nézve stylaris észrevétele 
van a 4-dik sorban, t. i. negyedév helyett évne
gyedet vél teendőnek. 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni ezen szakaszt 

a központi bizottság módositványával ? (Elfogad
juk !) Elfogadtatott. 

Paiss Andor jegyző (olvassa a 19-dik 
szakaszt.) 

K e t h e l y i Józse f e l ő a d ó : A központi bi
zottság ezen szakasz első sorában a „származó" 
szó után ezen szavakat véli teendőnek : „végleg 
megállapított." 

V á l l y i JánOS: A jelen szakaszban állapittai 
tik meg legelőször törvényileg a múlt időből kát-
ramadt adók behajtása. En részemről e tekintetben 
némi előzetes cselekvényeket láttam volna szüksé
gesnek, jelesen a múltból felmaradt adóhátralékok 
nehogy jövőben is, mint most, tetemes bevétel
összegként az állam bevételi többletét tüntethessék 
fel, holott azok közt lehetnek, sőt bizonyára van
nak is több oly összegek, melyek behajthatlanok, 
és mint ilyenek már valósággal a bevételi többle
tet egyátalában nem képezhetik , de vannak olya
nok is, a melyek már felvételűknél olyanok, hogy 
azok a szigorú igazsággal^ összeegyeztefhetőleg 
szintén be nem hajthatók. Én tehát szükségesnek 
látnám azt, hogy ezen adóhátralékok rendszeresit-
tessenek akként, hogy hivatalos vizsgálat és mun
kálat alapján mindazok, a mik ezek szerint beve-
hetlenek, egyszer mindenkorra töröltessenek ki, és 
ne foglaljanak helyet a költségvetésnél oly bevé
telek, melyek nem létezőknek vehetők. De hogy ez 
megtétessék, és hogy már e szakasznál némi czél-
zott és előirányzott kijelentés is foglaltassák, én 
ezen szakasz második részének 3-dik sorában ezen 
szó után: „adóhátralékok" beigtatni óhajtanám: 
wa behajthatlanok hivatalból eszközlött kitörlése 
mellett." 

Vadnay LajOS: Hisz ez magától értetik. 
V á l l y i János : Ha magától értetik, annál 

inkább el is lehet fogadni; sőt teljes jogom van 
remélhetni, hogy a többség el is fogja fogadni. 

Ez az adóhátralékokra vonatkozó nézetem. 
Tovább menvén, látok ezen szakaszban még 
valami olyant, a mi nem határozottan kifeje
ző ; de ha megtekintem az utána következő 
20. szakaszt, már akkor meg ugy látom, a mit én 

; ebből érteni nem akarnék, de a 20-dik szakasz ol-
j vasasa után értenem kellett. Jelesen nincs itt határo-
| zottan kifejtve az, hogy az adóhátralékokra nézve 
i kamatjárulék ne számittassék. Én pedig ezt hatá-
i rozottan kifejezni óhajtanám, már azon elvnél fog-
! va is, hogy az alkotandó törvényeknek visszaható 
I erő ne mlajdonittathassék. Itt azonban, midőn már 

a 20-dik szakasz a kedvezményeket helyezi kilá
tásba az előleg befizetett összegekre, ebből azt sej
teti, hogy itt a kamathátralékok is fognak szá
míttatni. Én tehát e szakasz végén még ezt akar-

j nám hozzáadatni: „Ezen adóhátralékoktól kése-
! deími kamat nem számíttatik." 
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Tisza K á l m á n : T. ház! Ezen szakaszra 
nézve nekem is vannak észrevételeim, a melyek 
némely részben találkoznak az előttem szóló kép
viselő úr észrevételeivel, bár némely részben ismét 
eltérnek azoktól: ugyanazért, mielőtt előadnám né 
zetemet. a tisztelt képviselő úr legközelebbi beszé
déreszólok. Azt gondolom, s részemről ugy értem 
ezen törvényjavaslatot, hogy az adóhátralékok után 
múltra nézve késedelmi kamatok nem számittat
nak, s nem is számíttathatnak; de már ha ezen 
törvény szellemében kitűzött határidőre nem fizet 
valaki, akkor azon viszonyba jőnek az adóhátra
lékok, mint a mostani adó, a mit helyesnek tartok. 

Hanem részemről kifogásom ezen czikkre néz
ve kettő. 

Az egyik az, hogy első bekezdésében e sza
kasznak az mondatik , hogy a ki azon ré
szét adóhátralékának, mely 1867-ben lett volna 
fizetendő, be nem fizette, az rajta executio utján 
fog megvétetni. Természetesen, a ki kötelezettségét 
nem teljesiti, azon meg kell venni végrehajtás ut
ján is, mert az nem csak a kincstárnak, de minden 
adózónak érdeke, hogy kiki a maga terhét viselje, 
mert ha egy lerázza a maga válláról, az a másikéra 
esik ; azonban azt óhajtanám, hogy ezen első bekez
désébe a szakasznak ezen szó u tán: „kötelességök-
nek", azaz ha eleget nem tettek kötelességüknek , té
tessék ez: ,,a jelen törvény kihirdetése után egy 
hónap alatt" ha nem tettek eleget kötelességüknek, 
akkor foganatosittassék a végrehajtás: mert azt 
gondolom, hogy helyes lenne ezen egy hónapi rö
vid időt megadni mindenkinek, hogy még a tör
vény kihirdetése után is legyen ideje, melyben 
teljesíthesse azon tartozását: mert a törvény kihir
detése lesz legnagyobb nyomaték arra nézve, hogy 
mindenki eleget tegyen kötelességének. (Helyeslés.) 

Továbbá én is azt hiszem, hogy vannak azon 
hátralékok között nem csak olyanok — mint előt
tem szólott képviselő úr mondotta — a melyek be
hajthatatlanok teljes fizetési képtelenségnél fogva; 
de azonkívül, hogy vannak ilyenek, még vannak 
olyanok is, a melyek as annak idejében íenállott 
rendeletek és szabványok szerint is illetéktelenül 
írattak egyesekre s községekre ; vannak olyanok, 
a melyek az akkori időkből a hivatalos közegeknek 
vagy hanyagsága, vagy épen roszlelküsége és sik
kasztása nyomán maradtak egyesek vagy községek 
vállain. Azt hiszem, hogy míg az előbbiek valóban 
behajthatlanak levén, magunkat azoknak a köve
telési összegekbe foglalásával a várható bevételek 
iránt ámitgatnunk nem szabad, addig viszont a 
másik természetüeket, melyeket emliteni szerencsém 
volt, követelnünk az igazság és méltányosság meg 
nem engedi. 

Én tehát azt óhajtanám, hogy a második 
pont után tétessék ez: „Miután pedig lehetnek 

KÉPV. H. NAPLÓ 186%, IX. 

ezen hátralékok között olyanok, a melyek vagy 
helytelenül írattak az illetőkre, vagy teljes fizetési 
képtelenség folytán halmozódtak fel, ezeknek tisz
tába hozatalára egy bizottság neveztetik, melyhez 
két tagot a pénzügyminiszter nevez, kettőt az il
lető törvényhatóság, az elnököt pedig a megyék
ben a főispán, szab. kir. városokban a belügymi
niszter. Ezen bizottság megvizsgálván a hátralékok 
végett a felirt okokban a hozzá — működésének 
közhirré tétele után, egy fél év alatt — beadott pa
naszokat : az oly hátralékok, melyekre nézve azo
kat alaposaknak, bizonyittottaknak fogja találni, az 
adóhátralékok közül, mint elenyészettek, ki fog
nak törültetni." 

Ezen bizottság megalakításánál épen azt tar
tottam szem előtt, a mi a t. házban a jövedelmi 
adó tárgyalásakor szóba volt hozva. Bátorkodom 
tehát mind azon módositváuyt, mely a határidő 
közbeszurásáról, mind pedig azt, mely az adóhá
tralékokról szól, a t. háznak ajánlani. (Helyeslés 
balról.) 

Bujanovics Sándor jegyző {olvassa Vállyi 
János és Tisza Kálmán módositványait.) 

Makray László: T. ház! A 19-ik szakasz 
ellen nekem is van észrevételem, s ennek kifejezé
sére azon tételből indulok ki, hogy alkotmányos 
országban egyes polgárok sérelme egyszersmind 
az ábam sérelmeivel is egyazonos. Ennélfogva, ha 
sérelmei eltávolításáért szót emelek, ugyanakkor 
azok érdekében is felszólaltam, kik e törvénysza
kasz által magokat sértve találják. 

Ezen tekinteteknél fogva nem lenne nézetem 
szerint felesleges, ha némely tárgyakat előhoznék, 
melyek által az adóügy körül sérelmeket szenved
tem ; nem lenne felesleges, mondom, de sőt néze
tem szerint hasznos volna, mert ez által a képvi
selőház az Erdélyben történt dolgokról némi 
felvilágosítást vehetne magának, és jobban meg
ítélhetné, mennyiben hasznos és mennyiben szüksé
ges, hogy az adóhátralékok behajtása iránti tör-
vényczikkekben felvett szakasz megtartassék-e 
vagy ne ? 

Azonban, ha a t. ház figyelme ez által fárasz-
tatnék, az esetben kényszerülve lennék kijelenteni, 
hogy én változatlanul azon meggyőződésben va
gyok, hogy a sebeket, melyeket az absolut kor
mányrendszer eljárása által rajtam és több honfi
társamon ütött, az alkotmányos minisztérium gyó
gyítani hivatva van, és azon szempontból köteles, 
mert a méltatlanság, erőszak volt a jog felett, mely 
csak jogtalanságot szült. Definitióm czélja az, 
hogy midőn az absolutismus korszakában az 1848-
iki törvényeket félre tolta, intézkedésével az ab
solutismus az alkotmányt megfertőztette, a fertőz-
tetés pedig bün levén, ennek szülöttje törvényes 
nem lehet soha. 

8 
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Ha pedig a t. ház türelmét ki nem fárasztom 
és az engedelmet megadja arra, hogy némely dol
gokat az akkori időkből felhozzak: azon esetben 
bátor vagyok némelyeket megemlíteni. {Halljuk!) 

Tudva lévő dolog, t. ház, hogy Erdély azon 
szerencsétlen országok közé tartozott, melyekben 
polgári háború dúlt. Nem akarok senkit vádolni, 
hanem csak oda mutatni, mi által vannak a ten
ger zavarok életbe híva. {A dologra !) A dologhoz 
tartozik ez is. 1848-ban, mint előbb is mondám, 
Erdélyben a polgári háború dúlt. Birtokom is 
azon szerencsétlen birtokok közé tartozott, melyek 
élelmi tárul szolgáltak mind az osztrák, mind a 
muszka tábornak, és mi megmaradt, azt má
sok zsákmányolák el. Ily körülmények között 
kellett nekem gazdaságom újból megkezdéséhez 
hozzá fognom. A mi nehéz volt: mert akkor az oláh 
nép {Nyugtalanság) lealázónak tartotta volt földes
urának pénzért is dolgozni; a curialistáknak pedig 
az volt fogalma akkori idők szerint a tulajdon jog
ról, hogy szabad a törvény paizsa szerint foglalni. 
Annyira baj volt ez, hogy munka nélkül maradt 
birtokom, és igy kénytelen voltam Liptó megyé
ből tótokat hozatni és birtokomon megtelepíteni. 
Ezek szorgalma által lábadozott birtokom annyira, 
hogy bizonyos idő teltével olyan állapotba jutott, 
a milyent az országban lévő más bíri okosok, 
kik ezen munkát nélkülözték, felmutatni képe
sek nem voltak. Ezen telepítés, szerződésen 
nyugvó telepítés tette képessé széplaki birtokomat, 
hogy később bérbe adhattam. De megirigyelte az 
absolutismus {Folytonos nyugtalanság miatt szónok 
alig érthető), hogy enyészetnek szánt helyzetem
ből magamat felküzdöm s erőt mutatok. Fogta 
magát egy Stromayer nevezetű ország- és alkot-
mányboldogitó bukovinai biztos, kiről a legenda 
azt tartotta, hogy Galicziában a nemes lengyel fa
jok jutalmazója volt — ez volt a megye főbiztosa — 
és ezen főbiztos úr tette azt, hogy az én tótjaimat, 
mint előbb elsoroltam, üldözőbe vette u g y . hogy 
ezek kénytelenek voltak elvándorolni és Oláhor
szágban keresni uj hazát; de itt az kívántatott tőlök, 
hogy vallásukat megváltoztassák; visszavándo
roltak tehát az országba; de akkor már nem vol
tak olyjó módú, oly erkölcsös emberek, mint előbb 
voltak; igy a társadalomra is károsan hatott en
nek a zsarnoknak működése, Üldözte őket az által, 
hogy 6 frtnyi adót vetett minden főre; és üldözte 
őket az által, hogy 6 — 7 mértföldnyire hajtotta 
őket munka idején utkészitésre, és annyi utcsiná-
lást kívánt tőlök, a mennyit az örökségekben fel
szabadult volt jobbágyok tartoztak az államnak 
teljesíteni. Ez ellen tótjaim panaszt emeltek, de 
sikertelenül; és mivel birtokomat kénytelen voltam 
bérbe adni, panaszkodott haszonbérlőm is, a ki 
nem használhatta haszonbéri szerződésében kikö

tött módon a tótokat, mivel nyári idényben ia ut-
csinálásra hajtattak, nem használhatta mint foga
dott cselédeket, én pedig ugy adtam át a bérlőnek, 
s vállaltam szavatosságot. Ez kárpótlási kereseteket 
intézett ellenem a megyei törvényszékeknél és igy 
sokszorosan apadni kellett jövedelmemnek. De 
mi volt a második ok ? Bérbe adtam a birtokot 
2600 forinton , a katastralis munkálat szerint azon
ban nem évi 2600 frtban állapíttatott meg a jöve
delem, hanem 3800 frtban, vagyis 2600 frt helyett 
3800 frt után kellett jövedemi adót fizetnem. Még 
ez hagyján ; de következett a másik katastralis fel
mérés , miután még egy pár millóra kellé nevelni 
Erdélyben az adót, és újból felemelték adómat; jöve
delmem pedig a helyett, hogy növekedett volna, 
apadt, mert a különböző birtokháboritások, külön
böző perek folytonosan apasztották jövedelmemet. 
Ezekből támadtak panaszaim, és abból, hogy adó
nyugtáim egy néhány ezer forinttal mutattak töb
bet fel egy pár év alatt, mint a mennyi az adóhi
vatalnál bekönyvezve találtatott, a mi azt mutatja, 
hogy sikkasztások történtek. Panaszain folytán, me
lyeket az akkori minisztériumhoz, sőt magához ő fel
ségéhez intéztem, az akkori minisztérium sokszori 
feljajdulásomra belátta, hogy visszaélés történt, s 
intézkedett, hogy sérelmem orvosoltassék. 

Én attól tartok, hogy a mostani minisztérium 
ezen most szőnyegen levő törvényjavaslatban annak 
19. szakaszával bennünket sérelmet szenvedette
ket vissza látszik utasítani. Ennélfogva még 
egyszer kérem, hogy az ilynemű bajok vétesse
nek orvoslás alá; s miután Tisza Kálmán módositvá-
nyában módot látok az orvoslás módjára nézve, 
azt pártolom. 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter : 
Két részre oszlik a módosítás, melyet Debreczen 
város érdemes képviselője benyújtott. 

Az első módosítás azt ajánlja, hogy az első 
kikezdésben, a hol e szavak állanak: „kötelessé
geknek eleget nem tettek," tétessék hozzá: ,,a tör
vény kihirdetésétől egy hónap alatt." Ezt magam 
is méltányosnak tartom, és részemről elfogadom 
annáí inkább, mert czélszerü, hogy mindenki 
tudja, hogy az, mit a kormány a múlt évre nézve 
a törvényhozástól nyert megbizás alapján az adó
hátrányok befizetése iránt elrendelt, már most tör
vényesítve is van, s ezért részemről is pártolom azon 
indokokat, melyeket felhozott az első kikezdésben 
teendő változás indokolására. De azt tartom, ezt 
igy lehetne kifejezni: „ebbeli kötelességöknek a 
jelen törvény kihirdetésétől számítandó egy hó
nap alatt eleget nem tettek." 

A mi a másik kikezdésben általa indítványo
zott módosítást illeti, erre nézve következő meg
jegyzéseket teszek. A múltról bizonyára vannak 
több rendbeli adótartozások, melyek jelenben mint 
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hátralékok köny veztetnek, de behajthatlanok ; en
nélfogva okvetlenül szükséges, hogy ezek leíras
sanak. Mikép történjenek ezen leírások, mikép 
állapítandó meg a fizetési képtelenség, nem csak a 
múltra, de a jövőre nézve is? az adóbeszedésről 
szóló ezen törvényjavaslat 59-dik szakasza intéz
kedik, miután kimondja, hogy az illetőnek fizetési 
képtelensége a szolgabiró által teendő vizsgálat 
alapján állapittatik meg. 

A mi ezen módositvány másik részét illeti, 
mely szerint vegyes bizottságok előtt történnének 
a reclamatiók az adóhátrányokra nézve azon ese
tekben, midőn, saját szavait idézve, hanyagság, 
roszlelküsrg, sikkasztás lenne bizonyitható, hoz
zá lehet tenni a hibás száinitás esetét is : erre 
nézve megengedve a kiigazítás szükségét, az aján
lottmódot el nem fogadhatom: mert a t. képviselő 
űr kívánsága szerint, úgyszólván megyénkint, já-
rásonkint egy a megyei hatóság, belügy- és pénz
ügyminiszternek küldötteiből alakitandó vegyes 
bizottság lenne alkalmazandó. Megvallom, miután 
ezen törvényjavaslat 33-dik szakaszában nem csak 
a múltra, hanem a jövőre nézve is minden törvény
hatósági tisztviselőnek feladata ellenőrizni az ál
lam, a községek és az egyesek érdekeit, név szerint 
a községi pénzkezelésnél előforduló rendetlenségek 
esetében a vizsgálati és biztositási intézkedéseket 
azonnal megtenni, s oda működni, hogy az adófi
zetők netaláni hiányos nyugtatványozás által ne 
károsittassanak; és felszólamlása azon esetben, ha 
az adókötelezettől a szabályszerűn kivetett összeg-
nél nagyobb vagy pedig már részben befizetett, 
vagy elengedett összegek követeltetnének, a kér
déses többlet erejéig mindaddig felfüggesztő hatás
sal bir, míg az ügyet az illető adóhivatal el nem 
dönti; miután tehát ezen törvénvben magában van 
az iránt gondoskodás, hogy a jövő kivetéseknél 
előforduló hiányok és számítási hibák, s mind 
azok, amelyeket a t. képviselő úr elősosolt, t. i. 
akár hanyagság, akár sikkasztás történt volna, 
rögtön orvosolhatók legyenek, miután a törvény ér
telme szerint a 33 dik szakasz azt kívánja, hogy 
mindazon esetben a járásbeli szolgabíró nem csak 
őrködni köteles, de felszólalása a végrehajtást fel
függeszti s az ügy vizsgálatát eszközli : azon külön 
bizottság felállitását legalább is fölöslegesnek 
tartom. Ázt hiszem, semmi sem nyugtathatja 
meg az illető adófizetőket annyira, mint azon 
tapasztalás,hogy minden, rósz akaratból vagy ha
nyagságból történő hiány azonnal megvizsgáltatik 
s orvoslást talál. Ezen intézkedést fentartani és szi
gorúan keresztül vinni a pénzügyminiszternek is 
feladata; de a törvényben magában is meg van 
arra nézve az intézkedés téve a 33-dikszakaszban. 

Azon módot, melyet a t. képviselő úr javaslatba 
hozott, magam részéről azért sem fogadhatom el, 

mert az hosszadalmas reclamationalis eljárásra 
adna alkalmat, mely úgyszólván minden tételnek 
ujabb vizsgálatát eredményezné. 

Egyébiránt nincs oka a t. képviselő urnák 
aggodalomra, miután a jelen törvény és a fenálló 
szabályok értelme szerint még a jelen évben min
den egyes adózó ujabb adókönyvvel fog elláttatni, 
még pedig a törvény rendelete szerint abban kité
tetvén s az első lapra feljegyeztetvén az előbb 
évek hátraléka, minden adózónak alkalma lesz a 
netáni hiányok vagy számítási hibák ellen felszó
lalni ; mely alkalommal a 33-dik szakasz értelme 
szerint az illető törvényhatósági tisztviselőnek fel
adata leend az illetőket minden jogos és méltányos 
követeléseikben nem csak támogatni, hanem átalá-
ban az egész ügy tisztába hozatalát előmozdítani. 

A mit pedig t. képviselő úr egy hosszadalmas 
eljárás szerint kivan eszközölni, az ezen törvény 
életbe léptetése alkalmával, ugy hiszem, az adó
zók érdekeivel megegyezőieg fog eszközöltethetni. 
Mert méltóztassanak tekintetbe venni, hogy ha 
minden egyes eljárásra a törvényhozás két tagot, 
a pénzügyminiszter szintén két tagot, a belügymi
niszter pedig az elnököt nevezné ki, mennyi költ
ségbe kerülne az ilyen bizottságnak alkotása, és 
évek múlnának el, míg az eljárásnak eredménye 
lehetne,és gyakran csekély tételek levén adóhátralé
kok fejében Iejegyzendők , megtörténhetnék, hogy 
a bizottság költségei felülmúlnák a kérdésbe vett 
adóhátralékoknak összes tételét. 

Miután a pénzügyminisztériumnak őszinte 
szándéka ezen törvénynek érvényt szerezni, és 
minden igazságtalanságot, mihelyt iránta felszó
lalás történt, megszüntetni: nem szükség ily hossza
dalmas s az államkincstárt nevezetes kiadásokkal 
terhelő intézkedést életbe léptetni. 

Midőn tehát az első észrevételt indokoltnak 
látom, ezen másik indítványt el nem fogadhatom. 

Egyébiránt, ha ezen törvény végrehajtása al
kalmával egy vagy más dolog iránt törvényhozási 
intézkedésnek szükség-e fog* felmerülni, a mint 
hogy én magam is belátom, hogy a hátralékok le
írásánál lesznek oly mozzanatok, melyeknél nem 
engedhető meg, hogy a pénzügyminiszter önálló-
lag intézkedjék: kötelességemnek fogom tartani az 
első leirások alkalmával netán mutatkozó hátralé
kokra nézve ugy az államkincstár, mint az illető 
adózók érdekeinek megőrzése tekintetéből törvény
javaslatot terjeszteni elő. Ejten okokból bátorkodom 
kérni a t. házat, hogy az indítvány első részét el
fogadván, egyébiránt a szerkezet mellett maradjon. 

T isza K á l m á n : A t. Ipénzügyrniniszter úr 
azt méltóztatott mondani, hogy az általam indít
ványozott változtatásnak második részét nem fo
gadja el főleg azért, mert a 33-dik szakaszban in
tézkedés van már téve arra, hogy az ily esetekben 
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orvoslás eszközöltethessék, jelen lévén ott a me
gyei, illetőleg a törvényhatósági tisztviselők, kik
nek jogkörét e tekintetben azon szakasz meghatá
rozza. Én részemró'l megvallom, t. ház, ebben 
kellő intézkedést téve nem találok: nem találok 
egyfelől azért, mert oly rögtönözve alig hihetem az 
orvoslást eszközölhetó'nek; de főleg azért sem, 
mert a 32-dik szakasz azt mondja , hogy ily tiszt
viselőnekjelen nem léte a végrehajtást egyátalában 
fel nem függeszti, és be kell vallanom, hogy azon 
32-dik szakasz oly megváltoztatását, hogy a tiszt
viselőjelen nem léte felfüggeszsze az eljárást, nem 
tartom lehetségesnek, mert tudom, hogy nincs az 
illető megyei tisztviselőnek — mert a városi tör
vényhatóságokban inkább lehetne — hogy nincs, 
mondom, physikai ideje, hogy minden eljáráson je
len legyen; tehát számtalanszor ily eljárás fog tör
ténni, hogy az, ki a pénzügyminiszter úr előadása 
szerint az orvoslás legfőbb eszközlője volna, nem 
is lesz jelen, és igy az ily hátralékok, akár van he
lye, akár nincs a panasznak, meg fognak az illető
kön vétetni. 

A mi az idővesztést illeti, én nagyon jól tu
dom, hogy sok időt veszteni az ilyen esetben nem 
lehet; de azt gondolom, ha nem minden eljárásban, 
a mint nem is iqditvány óztam, de minden törvény
hatóságban bizottság szerveztetik, és zárhatáridő 
tétetik ily czélból, mely alatt a panaszokat be kell 
adni, azt hiszem, mondom, hogy az időveszteség 
nem lesz oly nagy, melyet az igazság érdeke bő
ven ne kárpótolna. 

Tehát ismételve ujabban ajánlom módositvá-
nyomat. 

E l n ö k : A beadott módositványok még egy
szer fel fogunk olvastatni. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa Vállyi 
János, aztán Tisza Kálmán módositványát.) 

E l n ö k : T. ház! Méltóztattak megérteni, 
hogy két módositvány van: mert a mit a közjjonti 
bizottság előadott, az inkább csak irályi módosí
tás ; a másik kettő pedig arra vonatkozik, hogy 
egyrészt kitöröltessenek a bevehctetlenek, másrészt 
kamat ne vétessék. Tisza Kálmán képviselő úr 
módositványának ugyan első része a bevelietetle-
nekre vonatkozik, a másik pedig, hogy hozzá kí
vánja tenni : „a jelen törvény kihirdetésétől egy hó
nap alatt." Ezen másodikat elfogadta a pénzügymi
niszter úr is, Tehát szavazni kellene előbb a szerke
zetre. (Ellenmondás.) * 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter : 
Csak arra nézve vagyok bátor észrevételt tenni, a 
mit méltóztatott mondani, hogy abevehetlenek ki
törlésére lenne a bizottság alkotandó ; az inditvány 
nem erre vonatkozik, hanem átalánosságban van 
téve. 

Csengery I m r e : A mi Tisza Kálmán képvi

selő urnák a pénzügyminiszter által elfogadott mó
dositványát illeti, egy styláris észrevételem van. 
A módositvány igy hangzik: ,,a kik ebbeli köteles
ségüknek a jelen törvény kihirdetésétől egy hónap 
alatt." En ezt szabatosabban szeretném kimondatni, 
nevezetesen ugy, hogy.-,,a jelen törvény kihirdeté
sétől számítandó 30 nap alatt :" mert egy hónap 
határozatlan kitétel, majd 30, majd 31 nap. Továb
bá nem maradhatna meg ezen kifejezés se :,,kik ele
get nem tettek", hanem : ,,kik eleget nem tesznek." 
(Helyeslés.) Ezen módositváuynyal elfogadom én is. 

E l n ö k : Az első kérdés, méltóztatnak-e a 
szerkezetet elfogadni a központi bizottság módosí
tásával együtt, mely abból áll, hogy az első sorban 
e szó után : „származó" beigtattassék ,.végleg meg
állapított?" A kik a szerkezetet pártolják, méltóz
tassanak felkelni. (Megtörténik.) A szerkezet nem 
pártoltatik. 

Most következik az első módositvány. 
V á l l y i JánOS: Mielőtt módositványomat sza

vazásra méltóztatnék bocsátani, kijelentem, hogy 
a mennyiben módositváuyomban csak a vég czél 
van mintegy megjegyezve, és nyilt kérdésnek ha
gyatott fen azon előzetes munka, illetőleg leírási 
ügy, melyet Tisza Kálmán képviselőtársam módo-
sitványában már határozottan indítványozott, a 
mit én csakúgy átalánosságban óhajtásként voltam 
szerencsés jelezhetni, azon akaratomat, miszerint az 
adóhátralékok felett oly intézkedések történjenek, 
a melyek által ezek rendeztessenek előzetesen , előt
tem szólott képviselőtársam pedig már ezen tör-
vényczikkhez egy olyan beigtatást javasol, mely 
ugyanazon czél elérésére vezet: én tehát erre a 
pontra az ő általa tett módositványát magamévá 
teszem, és ezen irdokból saját módositványom 
azon részétől , mely erre vonatkozik , elállók, 
mert e tekintetben egyek vagyunk, föntartván 
egyedül módositványomnak azon utolsó részét, 
mely a kamatjárulékra vonatkozik, mivel e tekin
tetben bizonyos kételyeim még most is vannak, sőt 
talán némi válaszvonal is. A válpont köztünk ott 
van, hogy Tisza képviselőtársam a kitűzött tör
vényben a fizetési határidőtől számítva a törvénye
sen már kimondott kamatjárulékot folyóvá teszi, 
azonban a törvény világosan ezt sem jelezvén meg, 
még mindig kétely marad, ha vajon a törvény
ben megjelzett fizetési határidő mulasztása után 
kívánja és szándékozik-e a pénzügyminiszter úr a 
kamatot számítani? Szabad legyen e kérdést in
téznem hozzá: bár én ugy hiszem, hogy a hátralék 
csak a törvényben jelzett fizetési határidőtől szá-
mittathatik, és nem hihetem, és nem is akarom 
hinni, hogy e törvénynek visszaható ereje legyen. 

Lónyay Menyhért pénzügy ér: Azt hiszem, 
e törvényjavaslat világos. E tekintetben csak azon 
összegek után számíttatik késedelmi kamat, me-
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lyek a törvényben magában kijelölt határidőre 
nem fizettetnek; a múltra nézve a törvénynek 
visszaható ereje nem lehet; tehát fölösleges volna 
oly értelmet beletenni, a mely a törvényben nincs 
benne. 

V á l l y i JánOS: Ezen értelmezés folytán te
hát módositványom ezen részét is visszaveszem. 

E l n ö k : Tisza Kálmán képviselő úr első 
módositványának eme szavai helyett: „egy hónap 
ala t t" . . . Csengery Imre képviselő úr ezt kivánná 
tétetni: „a jelen törvény kihirdetésétől számítandó 
30 nap alatt eleget nem tesznek". Méltóztatnak 
Tisza Kálmán ekként szövegezett módositványát 
elfogadni? (Elfogadjuk!) Közakarattal elfogad -
tátik. 

Következik módositványának második része. 
Bujanovics Sándor jegyző (felolvassa.) 
E l n ö k : A kik ezen módositványt pártol

ják, méltóztassanak felkelni. (Megtörténik.) Most 
méltóztassanak felállani azok, kik a szerkezetet 
kívánják megtartani. (Megtörténik?) A többség a 
módositvány másik részét nem fogadja el, ha
nem megmarad a szerkezet mellett. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a 20, 
21. és 22-dik szakaszt, melyek észrevétel nélkül elfo
gadtatnak. Olvassa a 23-dikat.J 

K e t h e l y i József e l ő a d ó : A központi bi
zottság e szakasz. 3-dik sorában a, . jegyző" szót ki
hagyatni, az adószedő szóhoz pedig „k" betűt 
adatni véleményez. (Helyeslés.) 

V á l l y i J á n o s : A központi bizottság által 
jelzett módosítást, illetőleg a jegyzőnek kihagyá
sát nem tehetem magamévá; nem tehetem pedig 
azért, mert tagadhatlanul igaz az, hogy hazánkban 
igen sok község van, hol gyakran az adószedők 
vagy bírák mint ilyeneK Írástudatlanok és min
den, az adó befizetésénél szükséges bejegyzések, 
aláírások az illető jegyző által teljesíttetnek, és 
így tulajdonképen a nagyobb felelősség inkább 
a jegyzőt nyomja, mint azon írástudatlan jóhi
szemű adószedőt vagy birót, ki az adófizetésnél 
csak melléki, s szereplő. És mi következménye 
lehet annak, hogyha hibák merülnek fel ? 
Az lehet következménye, t. ház, hogy a jegyző 
teljesen kimosdik a bajból és az egész te
her amazokra marad; azonban amazoknak va-
gyontalansága esetében ismét nem lehet az igazság 
szempontjából egészen a községre háritani, miként 
az eddigelé szokásos volt, mindazon hátralékok pót
lását. Én tehát, mondom, a jegyző kihagyását nem 
ióhajtom. 

De nem elégit ki teljesen ezen szakasz, mert 
igy a mint szerkesztve van, sem lesznek orvosolva 
azon sok, gyakori visszaélések, melyek a hazában 
szerteszét naponkint felmerültek és felmerülhetnek. 
Ugyanis csak átalánosságban mondja, hogy első 

sorban a községi jegyző és adószedő, második sor
ban pedig a község felelős; én tehát itt sokkal 
határozottabb kifejezést óhajtanék az adófizetők 
biztosítása szempontjából. (Helyeslés balról.) 

Nem nyugtathat meg amaz, előttem pénzügyi 
miniszter úr által idézett 33-dik szakaszra, talán 
ez értelemben is alkalmazható "intézkedés: mert az 
is csak függőben hagyja az esetet, és nem mondja, 
hogy a függőben lévő esetnél, a mely az illetők 
előnyére döntetett el, minő eljárás követtessék ? 
És tapasztaltuk azt, hogy midőn ily esetek me
rültek fel, s az adóösszegek, melyek befizettet
tek, de az illető egyes adószedők által rósz bejegy
zés és ez által keletkezett pénzelidegenitések és 
sikkasztások folytán elvesztek , az állam-, illető-

i leg pénzügyi hatóság az egész kártalanítást nem 
az ezt okozó vétkes kezeluk ellenében, hanem a 
község ellen foganatosította és a községre való 
ujabb kivetés által kártalanította magát. Gyakori 
esetek voltak ilyenek, melyeket a lehetőleg kerül
nünk kell. Én részemről ezen módhoz csak 
azon végletekben, midőn már az illető kárt okozó 
adószedők és jegyzők által az állam kártalanítása 
lehetetlen, mondom, csak a végletekben kívánom, 
hogy az állam nyúljon. 

Ugyanazért ezen szakaszt, ugy a mint van, 
és a központi bizottság által tett azon módosítással, 
hogy a jegyzők kihagyassanak, nem fogadhatom 
el. Nem fogadhatom el azért, mert nincsenek minde
nütt oly külön adószedők, nincsenek mindenütt 
oly bírák, hogy teljesen és tökéletesen elvé
gezhessék a bejegyzést, mert írni sem tudnak. 
Ugyanazért én a jegyzőket kihagyatni nem akar
nám, hanem még egy betéteit óhajtanék ezen szö
vegre: ugyanis ezen 23-dikszakasz ugy amint van 
hagyatnék meg, és az utolsó előtti sorban e szó 
után „adószedő" igtattatnék be ez: „s az adókötele
zetteknél levő adókönyvecskékkel befizetetteknek 
igazolt s által ok bevett, de az illető adóhivatalhoz 
be nem szolgáltatott adótartozásokért, a végre
hajtás közvetlen ellenök intézendő'1. 

T. ház! Én ezen szigorú eljárást szükséges
nek látom azért, mert igen gyakori esetek merül
tek föl eddig, hogy több 100, sőt több lOOOfrtokra 
menő összegek vettettek ki az illető adófizetőkre, 
holott azok kötelezettségöket pontosan lerótták, és 
az állam kártalanítva levén, nem volt egyéb reme-
dium, mint az, hogy az illető egyes kártvallottak 
utasíttattak a törvény rendes útjára. En tehát egy 
felől a végrehajtást közvetlenül kezelőkre kíván
nám kitérjesztetni, és meg akarnám mentetni az 
egyeseket attól, hogy ők utasíttassanak egy hosszú 
és költséggel járó peres útra, hanem az állam, a 
kinek hatalmában van az adót be nem szolgál
tatók ellen eljárni, tegye meg azt, és csak ha és a 
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mennyiben vagyontalanság mutatkoznék, alkal
maztathassák a község általi kártalanittatás. 

Mindezeknélfogva ajánlom módosításom el
fogadását. 

O l g y a y L a j o s : T. ház ! Vagyok bátor ezen 
szakaszra egy pótczikket indítványozni és aján
lom azt a t. ház figyelmébe. A törvény 23-dik sza
kasz ugyanis igy szól: „A községi elöljárók által 
behajtott adók beszolgáltatásáért első sorban 
felelősek a községi jegyzők és adószedők, második 
sorban pedig maga a község." Első sorban felelő
sek tehát a községi jegyzők és adószedők. Ez 
átalános rendelkezés az egész országra nézve, és 
egyik községre nézve ugy kell alkalmazni, mint 
a másikra. De vannak az országban számtalan 
oly helyek, a hol rendes adószedőkkel és felelős 
ellenőrökkel birván a községek, a jegyzők semmi 
részt sem vesznek az adó kezelésében. Mihelyt 
pedig valakinek az adó kezelésében semmi része 
sincs, sőt hozzájárulása sem lehet, azt tartom, 
hogy őt első sorban semmi esetre sem lehet fele- j 
lősségre vonni. Hogy tehát mind azon helyeken 
is, a hol a jegyzők részt nem vesznek az adó 
kezelésében, mind pedig azon helyeken, a hol 
csak is ők viszik az adó kezelését, mindenütt 
egyformán ők tartozzanak felelősséggel: azt he
lyesnek nem tarthatom. Módositványom tehát i 
a következő. E helyett: „felelősek a községi j 
jegyzők és adószedők" tétessék: „az adó beszédé- j 
sével és beszolgáltatással megbízott községi kö- í 
zegek.'" Ezen kifeljezésben benne foglaltatik a j 
jegyző is, a ki az adó kezelésével foglalkozik, és I 
nem sujtatik az, a ki azzal nem foglalkozik. 

Azon részénél ezen szakasznak, mely, t. i. a 
2-dik sorban, magát a községet teszi feleíö'ssé, mél
tóztassék a t. ház tekintetbe venni azt, hogy ott, 
a hol a községekben részint a tisztviselők nagy I 
számánál, részint pedig az illetők vagyontalan-
ságánál fogva a községet fogjuk második sor-
ban terhelni a felelősséggel, ismét nem azo- I 
kat terheljük, a kik közelebb állanak a keze
léshez, hanem azokat, a kik hátrább állanak: mert 
sokkal közelebb állanak a pénzkezeléshez — kü
lönösen a nagyobb helységekben, a hol az adót má
sok kezelik, a holt . i. nem a jegyző a rendes adó
szedő— sokkal közelebb állanak a pénzkezeléshez 
az egyes előjárók, mint a községnek egyes tagjai. 
(II ly slés.) Én tehát bátorkodom indítványozni 
ezen hozzátételt: „második sorban az összes elöl
járóság", azután pedig tenném a 3-dik helyre a 
községet. 

Harmadik része indítványomnak abból áll, 
hogy azon elvből indulok ki, hogy mindenki azon 
mérvben, s csak akkor tartozik felelősséggel, 
hogy ha őneki az adó kezeléséhez sikár közvetlen, 
akár közvetett része van, s csak is oly mérvben, 

a mily mérvben része van. Vannak hazánknak 
részei, hol a jegyző különösen, de néhol a helység 
elöljárója, nem a község által választatik, hanem 
még mindig kinevezés utján történik. Hogy ne 
méltóztassanak kételkedni, hivatkozom Erdélyre. 
Már most ott, a hol a községnek nincs semmi befo
lyása azon egyén megválasztására, a ki kezeli az 
adót, tehát a részből sem lehet őket azzal okolni, 
hogy ők is oka a pénz elsíkkasztásnak vagy elvesz
tésnek, mert a hol nem választanak a községek, ott 
egyátalábao nem tudnám felelőssé t enn i : azért 
ajánlom azon kitételt, hogy : vagy azok, a kik a 
pénzkezelöket választják, vagy kinevezik. Ezen 
négy rendbeli módosításomat egybe foglalva, mi
után ezek csak is gyakorlati szempontból vannak 
felvéve, ajánlom a tisztelt háznak. (Helyeslés.) 

G h y c z y IgnáCZ: T. ház ! Egy hozzáadást 
akarok e szakaszra tenni; tekintve azonban az elő
re haladott időt, rövid leszek. 

Ezen 23-dik szakasz biztosítja az államot, 
hogy kárt, rövidséget még azon esetben sem szen
ved, ha a községek elöljárói által a behajtott adó
összegek elsikkasztatnának, mieló'tt az adóhivata 
pénztárába beszolgáltatnának; de nem nyújt biz
tosítékot az adózónak az iránt, ha a beszolgálta
tott összegek az adóhivatal pénztárában elvesznek, 
hogy ne legyen kénytelen a már befizetett össze
get ujolag megfizetni. A nem rég múlt időben 
átalános szabályul szolgált és tudtomra alkalmaz
tatott is, hogy ha az adóhivatal pénztárában hi
ányok merültek fel, a melyeket az adószedő és az 
ellenőr fedezni nem tudtak, a kirovott és megfize
tett adó az adózóktól ujolag követeltetett, s da
czára annak, hogy a bukott adószedők nyugtája 
által kimutatták ki az illetők, hogy megtörtént 
a befizetés, rajtok mégis megvétetett. Midőn te
hát a törvény az államnak e részben tökéletes 
biztosítékot nyújt, igazságos- és méltányosnak tar
tom, hogy akkor az adózó abban is feltalálja biz
tositékát, mi őt az ily szintoly káros mint igaz
ságtalan zaklatástól megóvja. Ennélfogva bátor 
vagyok a következő hozzátételt javasolni és a t. 
ház figyelmébe ajánlani. A vég szavak után: „ma
ga a község" igtattassék : „Az adóhivatal pénztá
rába már beszolgáltatott összegekre nézve kár 
esetében a felelősség a pénztári hivatalnokokat il
letvén, azoknak helyrepótlásával sem az adózók, 
sem a községek nem tartoznak." 

E l n ö k : Három módositvány van beadva: 
jó lesz figyelemmel hallgatni, mert tán mind a 
háromban lesz olyan, mi elfogadtatik. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa Vállyi 
János^Olgi/ayLajos és Ghíjczy Ignácz módositványait.J 

Lónyay Menyhért pénzügyér: A beadott 
módositványok ugyanazon értelmet akarják ki
fejezni, mely értelem a 26. szakaszban már ben* 
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foglaltatik. Azonban elismerem, hogy ezt határo
zottabban is ki lehet fejezni, és a beadott módosit-
ványok közöl én Olgyay képviselő úréban látom 
azt legszabatosabban kifejezve. 

A mit Vállyi képviselő úr indítványozott, 
azt szintén igen helyesnek tartom, azt t. i. hogy 
azon esetben, ha az illető adószedőknél hiány mu
tatkoznék, legelőször is azonnal ellenök irányoz-
tassék a végrehajtás; azonban, miután Olgyay 
úr szerkezete azt mondja, hogy legelsőben az 
előljárák felelősek, ebből nyíltan következik, hogy 
az első eljárás ellenök intézendő. Én tehát a szer
kezetet illetőleg a 23. szakaszt óhajtom oly módon 
megállapítani, mint azt Olgyay úr indítványozá. 

A mi illeti Ghyczy Ignácz úr indítványát, 
azt tartom, az felesleges, mert kevesebbet mond, 
mint a törvény maga. Az adózók érdekében ke
vesebbet tartalmaz. Ugy méltóztassék t. i. felven
ni, hogy az eddigi eljárás az voit, hogy ha az 
adószedőknél bizonyos összeg fel nem volt ta-
álható, azaz ha be nem szolgáltatott az illető adó

pénztárakba a befizetett adó , mindamellett, hogy 
az illető adózónak adókönyvecskéjében a községi 
adószedő az adói nyugtatványozta, az tőle ujab
ban követeltethetett; holott a törvényjavaslat ezen 
méltánytalanságot megszünteti, miután mihelyt az 
adózó igazolni tudja azt, hogy annak kezébe, ki
nek a törvény értelme szerint köteles, az összeget 
lefizette, és arról nyugtatványa van, ő tőle ugyan
azon összeget ujabban követelni nem lehet. Mi
után pedig az , mi az adó beszedésével megbizott 
községi közegekre nézve áll, annál nagyobb mérv
ben állani kell magyar államadószedő hivatalno
kairól : ez oly világos, hogy ez iránt a törvényben 
külön intézkedni nem szükséges. 

Egyébiránt nem fogadhatom el az indítványt 
azért sem, mert a jelenlegi eljárás is, amint tudom, 
hasonló értelemben van rendszeresítve, s ha tör
téntek egyes oly esetek, midőn az ekkép befizetett 
és nyugtatott összegek a múlt időkben ujabban kö
veteltettek, az szabályellenesen történt, mert a 
szabályok azt tartják, hogy minden adófizetőre 
nézve az adófizetésről szóló nyugta, mely az illető 
adóhivatal pénztárnokától és az ellenőrtől nyug
tatva van, tökéletes biztositékul szolgál arra, hogy 
az adót másodszor megfizetni nem köteleztethetik. 
A mostani törvény tovább megy, és azt mondja, 
hogy ha attól van az adófizetőnek nyugtája, ki az 
adóbeszedéssel a jelen törvény értelme szerint 
meg van bizva, azon adó rajta többé meg nem vé
tethetik. 

Ennélfogva Ghyczy Ignácz úr módosítását 
el nem fogadhatom, hanem járulok Olgyay kép
viselőtársam módositványához. {Helyeslés.) 

V á l l y i J á n o s : Megbocsássanak, ha még egy 
pár szót szólok. {Halljuk!) 

Nem yagyok annyira elfogult módositvá-
nyom iránt, hogy szívesen hozzá ne járuljak egy 
más módositványhoz, ha azon eszme, mely abban 
le van téve, szabatosabban és helyesebben fejezte
tik k i ; de abban egy oly eszme van, mely, ha hal
lásom nem csal, az Olgyay képviselőtársam által 
beadott módositványban nem foglaltatik. Azon 
eszme az, melyre legfőbb súlyt kívántam és óhaj
tottam fektetni, mert ebben látom az egyes adófi
zetők legerősebb védvét. Ezen eszme jelesen ez. 
Tudjuk, t. ház, hogy az adófizetések és bejegyzé
sek mikép történnek. Az egyes adózónak kis köny
vecskéjébe beirják a napot, a számot és az összeget, 
a melyet fizetett. Ugyanazzal össze kell, hogy 
egyezzék azon napló, melyet az egyes adószedők, le
gyenek azok bírák, elöljárók vagy adószedők, vezet
nek. Van ezenkívül még °gy úgynevezett B könyv, 
melybe minden egyes adózónak teljesített fizetési 
részlete és adótartozása van bejegyezve. Ha mind 
ezek teljesen össze nem vágnak, akkor az adófize
tés nem tekintetik megtörténtnek; holott pedig az 
illető adófizető a legnagyobb jóhiszeműséggel van 
az iránt, hogy állampolgári ebbeli kötelességét 
lerótta, mert megfizette adóját. De ha a napló a 
B. könyv és az adószedők által vezetett napló
könyv össze nem találkoznak, nem tekintetik az 
adó befizetettnek. És akkor mi történt ? Rendesen 
a végrehajtás intéztetett az illető adófizetésre köte
lezettek ellen, híjába volt a fizetés. 

Én ugy veszem észre, hogy az Olgyay 
képviselőtársam által beadott javaslatban el van 
ugyan számlálva, hogy első sorban ezek meg 
ezek mind felelősek • de nem mondja ki azon el
vet, melyet én kifejezni kívántam. Én azt mondom : 
midőn az adófizetés a kis könyvecskébe be van 
jegyezve, mely az illető adófizetőnek nyugtául 
szolgál, a többi már a kezelésbe vágó dolog, s 
egyes hivatalok felügyeletére van bizva,melyre néz
ve nem mindig van az illető egyéniségeknek alkal
ma és köre, hogy megtekinthessék. Ha, mondom, ez 
nincs kifejezve, akkor az államcomputus szerint 
megtörténhetik, hogy a pontos fizető fog zaklattatni. 

A másik pedig, a miben szintén rést lá
tok, az, hogy a következés sincs kifejtve , mert 
ezen 23-ik szakasz kimondja ugyan átalánosság-
ban a felelősséget : de én határozottan akarnám 
azt kifejteni akként, hogy befizetés esetében a fele
lősség az, hogy ő. már t. i. az adót felvevő, de azt 
az illető adóhivatalba be nem szolgáltató lesz első 
alkalommal executióval sújtandó. 

Hogy e két eszme bentfoglaltatnék a szerke
zetben, ezt nem látom; s azért hozzá nem járul
hatok. 

Csiky Sándor : Én azon nézetben vagyok 
j hogy senki más hibájáért nem bünhödhetik ; senki 
' más vétkeért nem vonathatik felelősségre oly pénz-
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ért, a melynek kezelésébe nem folyt be, és a mely 
pénzt neki kezelni jogában sem állt, az felelősséggel 
sem tartozbatik. Miután pedig e felelősség terhe 
más hibájáért egy harmadikra nem hárulhat, en
nélfogva Olgyay képviselőtársam módositványát 
elfogadnám, mert abban ki van iejezve az is, amit 
kifejezhetni világosan óhajtok, és a mit képviselő
társam a fizetésre vonatkozólag megemlített. 

Hanem van az ő módositványában egy pont, 
a melyet el nem fogadhatok, azon elvnél fogva, 
melyet már kifejteni szerencsém volt: jelesen az. 
hogy az összegért az elöljáróságot akarja tenni 
felelőssé azon esetben, ha a beszedett pénzek a jegy
ző és biró által, a kik azt beszedték, vagy akár 
melyik pénzügyi közeg kezéhez került legyen is, 
és a mely ekként a lakosoktól beszedett pénze
ket elköltötte. Ezen indítványt én igazságosnak 
nem találom, sőt a természetes joggal összeegyez
tetni sem tudom, és épen ezért el nem is fogadha
tom, mert ezen esetben azon össszegért, melyet a 
biró, jegyző, vagy pénzügyi hivatalnok költöttének 
el, a község tétetnék felelőssé. Ezen intézkedés,mon
dom, nem lenne igazságos, hogy más hibájáért egy 
harmadik bűnhődjék. Ez akkor volna indokolható, 
ha közvetlen és egyenes ellenőrség léteznék a köz
ség részéről. Ez esetben a hozandó törvény ind
okát érteném, s az ezzel járó felelőseéget is el
fogadnám ; de a fenforgó tényleges esetben, a 
midőn ezen ellenőrséget a község mint ilyen nem 
gyakorolja, s mégis valamely beszedett pénz 
elsikkasztásáért legyen felelős, azt nem értem : és 
igy azt, hogy a község egyes tagjai másod Íz
ben is fizessék a már egyszer általok kifizetett, de 
a hűtlen hivatalnokok által elharácsolt adót, azt 
méltányosnak nem tartom. 

Nyáry P á l : Ha fölszólalás nem történt vol
na, miután ugy veszem észre, hogy az egész ház 
tetszésével találkozott az indítvány, hogy t. i fe
lelősek legyenek azok, kik választják a kezelőt, ha, 
mondom, felszólalás nem történt volna, én sem fá
rasztottam volna a t. ház becses türelmét; de 
azok fölvilágositására. kik talán abban némi ne
hézséget látnak, hogy a község tétessék felelőssé, 
szükségesnek tartom először hivatkozni a termé
szetes logikára. Miért tétetik ugyanis felelőssé a 
község ? Azért, mert a község választja. Másodszor 
szükségesnek tartom egy, az előbbi időben Magyar
országban iiRgyobb mérvben volt gyakorlatra hi
vatkozni, t. i. volt egy, idő. mikor a nemes urak 
választották a tisztviselőket, tehát a péuztárnokot 
is, és ha a pénztárban hiány volt, a nemes urak a 
magok szűz vállaira vetették ki azt, s nincs egyet
len eset, a mikor annak fizetését megtagadták vol
na. A ki ezeken kételkedik, menjen el Pestmegye 
levéltárába, ott meggyőződhetik, hogy a nemes 
urak szűz vállaira 38,000 frtnál több rovatott. 

Én ezt szükségesnek tartottam felhozni, sátalában 
pártolom Olgyay indítványát. 

Zeyk K á r o l y : T. ház ! Egy felvilágosítás
sal tartozam s csak is azért szólalok föl. En Olgyay 
képviselőtársamnak indítványát pártolom egy kis 
kivétellel. Azt méltóztatott mondani, hogy Erdély
ben kineveztetnek a falusi jegyzők. Roszul van 
értesülve, t. barátom, mert Erdélyben is választják 
a jegyzőket. Azáltal, ha itt bele tennők e szót: „ki
nevezés", törvényesitőnek a némely helyt törvény 
ellen létező eljárást, mely szerint a szolgabíró ne
vezi ki a jegyzőt; de ez törvényellenes , s én ugy 
tudom, hogy átalánosan mindenütt választás utján 
töltetnek be hasonló állomások. 

Tisza L á s z l ó : Igen bajos ezen kérdésben 
olyan egyén ellen szólalnom fel, a ki ezen viszo
nyokat nálam régebben ismeri; igen bajos az el
len szólalnom fel, kinek ugy szólván az erdélyi 
administratió szálai ma is kezében vaunak ; mind
amellett bátor vagyok azon megjegyzést tenni, 
hogy ha nem vonom is kétségbe, hogy Kolozs és 
Alsó-Fehér megyében épen igy történik a dolog, 
de a régi kormány alatt az átalános erdélyi szo
kásokra hivatkozhatom, hogy mindenütt a tisztvi
selők nevezték ki a helységi jegyzőket; de hivat
kozhatom a mai állapotra is, mert hiszen épen az 
én lakásom helyén egy pár hónappal ezelőtt volt 
erre eset, és én mondhatom, hogy a jegyzőt — mint 
már szerencsés voltam másutt is kifejezni — minden 
esetre a törvénynyel ellenkezőleg, de tényleg több 
helyen, Torda és, mint tudom, Hunyad megyében 
is, a szolgabirák nevezik ki. Igen helyes tehát az 
én felfogásom szerint az, ha mindjárt per abusum 
történik is valahol az, hogy a községekre octroyál-
tatik a jegyző, miután a szegényebb községek sem 
szellemileg, sem anyagilag nem képesek magokat 
az ilyen járás ellen megvédelmezni, hogy ne a vá
lasztásban részt nem vett község legyen felelős, 
hanem legyen felelős azon tisztviselő, ki annak 
törvénytelenül nyakára neveztetett. 

Csengery I m r e : Ha a Vállyi János és Ol
gyay képviselő urak által 1 Jiódositványo-
kat össze lehet egyeztetni, az által, ugy hiszem, 
legjobban kifejezzük azt, a mit akarunk: én tehá 
megkisérlettem a kettőt összeegyeztetni. (Halljuk !) 
Olgyay és Vállyi egyesitett inódosítványa: (Ol
vassa :) „A községi elöljárók által behajtott adók
nak az adóhivatalhoz beszolgáltatásaért felelősek 
első sorban az adóbeszedéssel és beszolgáltatással 
megbízott községi közegek, és az ezek által bevett 
és adóköttelezeteknél lévő adókönyvecskékkel iga
zolt, de az adóhivatalhoz be nem szolgáltatott ösz-
szegekre nézve a végrehajtás közvetlenül ezek ellen 
intéztetik; második sorban az összes elöljárók, 
azután pedig maga a község, vagy azok, kik a 
pénzkezelőket választják, illetőleg kinevezik." 
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E l n ö k : Ha a t. ház beleegyezik, akkor e sze- I 
rint szerkesztetik a 23-ik szakasz. (Atalános he
lyeslés.) 

PaiSS Andor j e g y z ő (olvassa a 24-ik sza
kaszt.) 

Kethelyi József előadó: A központi bi
zottságnak nincs észrevétele. 

SomOSSy IgnáCZ : Ghyczy Ignácz képviselő 
úr módositványára még nem történt szavazás. 

E l n ö k : Feledékenységből történt. Jegyző 
iir fel fogja olvasni a módositványt. 

Bujanov ic s Sándor j e g y z ő (olvassa Ghy
czy Ignácz módositványát. Felkiáltások: Marad a 
szerkezet!) 

E l n ö k : A kik a módositványt elfogadják, 
méltóztassanak felállani. (Megtörténik.) Marad a 
szerkezet. 

BÓníS S á m u e l : T. ház! A 22-dik szakasz 
szól az adófizetés módjáról, a 23-ik a felelősségről, 
kik tartoznak a már befizetett adó iránt felelősség
gel ; a 24-ik szól azon rendkívüli esetről, midőn az 
adófizetés nem a rendes módon történik. Én nem sze
retném, ha ezen 24-ik szakaszban valaki értelem
zavarból oda értené a rendes fizetés módjára szabott 
felelősséget; ennélfogva óhajtom, hogy a 24-ik 
szakasz végére tétessék ez: „ily esetre a törvény 
23-ik szakaszának a felelősségről szóló rendelete 
nem értetvén." (Helyeslés.) 

Csengery Imre jegyző (olvassa az így mó
dosított 24-ik szakaszt. Elfogadjuk!) 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni? (Elfogad
juk!) Következik a 25-ik szakasz. 

PaiSS Andor j e g y z ő (olvassa a 25-ik sza
kaszt.) 

K e t h e l y i J ó z s e f e lőadó : A központi bi
zottságnak e szakaszra nincsen észrevétele. 

Somossy Ignácz : T. ház! A 25-ik szakasz 
végéhez bátor vagyok pótlékot ajánlani. A pótlék 
tartalma az lenne: „A 100 forinton felüli összeget 
azonban idő közben is elfogadni az adóhivatal kö-
teles." Oka az, mert tudjuk, hogy igen számos 
helységek vannak, hol a községi épületek ki
válttetemes összegre nézve nem nyújtanak biztosíté
kot és a befizetett pénz hosszabb ideig veszélylyel 
tartatik, és e tekintetben óhajtok könnyiteni az elöl
járók felelőssége terhén. Miért ajánlom a 100 fo
rintot? Azért, mert kisebb összegeknél bajos volna 
a szállítási költséggel, melylyel az utazás já r , a 
községet terhelni. 100 forintot épen azért ajánlok, 
mert az előbbi szakaszban egyeseknek megenged
tetik, hogy az adóhivatalhoz hasonló összeget vi
hessenek. (Helyeslés.) 

Csengery Imre jegyző (olvassa Somossy 
Ignácz módositványát.) 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni e módosítást? 
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(Elfogadjuk!) A kik elfogadják, méltóztassanak 
fölkelni. (Megtörténik.) A többség elfogadja. 

PaiSS Andor j e g y z ő (olvassál a 26-ik sza
kaszt.) * 

Kethelyi József előadó. A központi bizott
ságnak semmi észrevétele nincs. 

Tisza Lász ló : Én ezen 26-ik szakaszt kö
vetkezőleg óhajtanám a mindjárt felveendő indo
kokból szerkesztetni: „A pénzügyi bizottság minden 
évnegyedben a másik hó utolsó napjáig átteszi az 
alispánhoz a községi adóhátralékokról szóló ki
mutatásokat és ez azokat azonnal megküldi az illető 
szolgabíróhoz." 

Kétféle tekintet vezetett e módositványom 
tételében, t ház. 

Az első az, a melynélfogva a szakaszban fog
lalt adóhivatalok helyett pénzügyi bizottságokat 
óhajtok tétetni; és azt hiszem, a törvényható
ságoknak állása és az adóhivatalok és pénzügyi 
bizottságok állása is követeli azt, hogy a megye 
hatóságával nem az úgyszólván járásonkint fel
állított adóhivatalok, hanem a pénzügyi igazgató
ságok tegyék magokat érintkezésbe. 

Legkevésbbé czélom, t. ház, nehezíteni a me
gyetisztviselőknek az adó behajtása érdekében 
teendő eljárását; de azt tartom,magával a tárgya
lás alatt levő szakasz szellemével sem ellenkezem, 
mikor nem akarom, hogy a megyetisztviselő eljá
rása a maga rendes medréből, a maga rendes 
főnökének felügyelete alól elvonassék. Ugyanis 
maga a szakasz egyszersmind értesíttetni kívánja 
az alispánt, hogy az alispán egyidejűleg értesítendő 
akkor, mikor a restantiák kimutatása a szolgabi
ráknak megküldetik. Azt hiszem, hogy a finanezia-
lis közegeknek még munkakimélése szempontjából 
is helyesebb, ha azok a hátralékok kimutatását a 
szolgabíró főnökéhez megküldik, hogy az alispán 
küldje rögtön a szakasz szövegezése szerint a szol
gabíróhoz. Egy dologból nem csináltatik kettő, és 
végre elkerültetik azon eljárás, t. ház, a mit a me
gyék bizonyosan sérelemnek fognának tekinteni: 
hogy t. i. az alispán elkerülésével a megyei sub-
alternus tisztviselők úgyszólván alárendeltetnek 
a financz közegeknek. Ezen szempontból, miután 
sem munkaszaporitást, sem a szakasztól lényeges 
eltérést nem tartalmaz, ajánlom módositványomat 
a t. háznak figyelmébe. (Maradjon ') 

Csengery I m r e j e g y z ő (olvassa Tisza László 
módositványát.) 

Elnök : Mindenekelőtt a szerkezetre kell 
szavazni, azután a módositványra. Méltóztassanak 
azok, a kik a 26-dik szakaszt, ugy a mint szer
kesztve van, elfogadják, felállni. (Megtörténik?) A 
többség elfogadja a szerkezetet. 

Következik a 27-dik szakasz. 
9 
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Paiss Andor j e g y z ő (olvassa a 27-dik sza
kaszt.) 

Kethelyi József előadó: E szakaszra uézve 
a központi bizottságnak nincs észrevétele. 

Szaplonczay Józse f : T. ház! Ezen sza
kaszhoz nem szólanék, mert ellene észrevételem 
nincs, ha nem következnék utána mindjárt a 28-dik 
szakasz. Mivel a 28-dik szakaszra azon észrevéte
lem van, hogy óhajtanám kihagyni és az eló'bbi 
27-dik szakaszhoz egy toldalékot kívánnék csatol
tatni : azért szólalok fel, mielőtt a 27-dik szakasz 
megszavaztatnék. A 28-dik szakaszban ez monda
tik : „A szolgabirák kötelesek személyes meggyő
ződést szerezni arról, vajon a megintés valóban 
megtörtént-e, s minő sikerrel." A 27-dik szakasz 
szól a megintésről, t. i. hogy mikép kell a 
szolgabírónak eszközölni ezen megintést; a 28-dik 
pedig arról, hogy a szolgabirák személyes meg
győződést szerezzenek a megintésről. Megvallom, e 
szót: „személyes meggyőződés" lehet is értelmez
ni, nem is: mert hogy személyesen meggyőződ
hessék a szolgabiró arról, hogy megtörtént-e ezen 
megintés, annyit tehet, hogy személyesen járjon el 
a községben abban, hogy a megintés valóban meg
történt-e ; de lehet értelmezni ugy is, hogy a szolga
biró az elöljárók által értesíttessék arról, hogy 
valósággal megtörtént-e a megintés. Én ekkép 
óhajtanám értelmezni. Ugyanazért a 28-dik sza
kaszt kihagyatni és a 27-dik szakasz végéhez, t. i. 
a „felszólítsák" szó után kívánom tétetni még ezen 
szavakat: „s erről a szolgabiráknak záros határidő 
alatt jelentést tegyenek", t. i. a községi elöljárók. 
Én ezen módositást ajánlanám. (Maradjon!) 

BujanOViCS Sándor j e g y z ő (olvassa Szap
lonczay József módositv anyát.) 

E l n ö k : Kérem azon t. képviselő urakat, kik 
a szerkezetet elfogadják, méltóztassanak felkelni. 
(Megtörténik.) A többséget nem tudom kivenni; 
ennélfogva kérem azon képviselő urakat, kik a 
módositványt óhajtják elfogadni, felállani. (Meg-
történik.) A többség a szerkezetet óhajtja elfogadni. 

PaiSS Andor j e g y z ő (olvassa a 28. szakaszt.) 
Tisza K á l m á n : T. ház! Ha méltóztatnak 

az előbbi módositványt elvetni, én azt gondolom, 
legalább ezen szakaszban ne tegyünk olyasmit, a 
mi teljes lehetetlenség: mert teljes lehetetlenség, 
hogy egy szolgabiró személyes meggyőződést sze
rezzen magának mindenről, mert egy szolgabíró
nak lehetetlen — némelyiknek 50 — 60 község 
levén szakaszában — a községek mindenikében 
minden alkalommal személyesen megjelenni, és 
mindennek személyesen végére já rn i ; ez lehetet
len: annálfogva ajánlom, hogy a „személyes" szót 
méltóztassanak kihagyni. (Elfogadjuk') 

Lónyay Menyhért pénzügyér : Én is azt 
hiszem, t. ház! hogy a „személyes" szót ki lehet 

hagyni, mert meggyőződést lehet másként is sze
rezni. Azonban az előttem szólott Szaplonczay 
képviselő úr módositványához azért nem járulha
tok, mert ő egyedül írásbeli értesítésre szorítkozik. 
A szolgabiró a maga kötelességének fogja ismerni, 
ha épen személyesen meg nem győződhetik, más
ként is meggyőződést szerezni magának: ennél-
fgva a „személyes" szó kihagyását elfogadom. 
oelyeslés) 

Elnök: E szerint a „személyes" szó a 28-dik 
szakaszból kimarad. 

PaiSS Andor j e g y z ő (olvassa a 29-dik sza
kaszt, mely észrevétel nélkül elfogadtatik. Olvassa a 
30-dikat.) 

SomOSSy IgnáCZ : E szakaszban kétértel
műség forog fen, t. ház! a hol az mondatik : „ki-
küldendő tisztviselő." Hogy azon kétértelműség 
mellőztessék, kérem azon szót : „pénzügyi" a 
„tisztviselő" elé tenni. (Helyeslés.) 

Elnök : Elfogadja a t. ház azon módositást, 
hogy a második sorban ezen szó után : „kiküldendő" 
a „pénzügyi" szó tétessék be? (Elfogadjuk!) 

PaiSS Andor j e g y z ő (olvassa a 31-dik sza
kaszt, mely észrevétel nélkül elfogadtatik. Olvassa a 
32-diket.J 

Kethelyi József előadó : Ezen szakasz 
utolsó sorában a központi bizottság véleménye 
szerint ezen szavak : „de a szolgabiró felelősségé
re" kihagyandók, és e helyett hozzá lennének 
teendők ezen szavak : „ki megjelenni tartozik." 
(Helyeslés.) 

E l n ö k : A központi bizottság véleménye sze
rint a szolgabiró megjelenni tartozik, de nem az ő 
felelősségére történik az eljárás. Méltóztatnak ezen 
szakaszt a központi bizottság módositásával elfo
gadni ? (Elfogadjuk !) Elfogadtatott, 

Paiss Andor jegyző (oh ássa a 33-dik sza
kaszt.) 

K e t h e l y i Józse f e l ő a d ó : A központi bi
zottság véleménye szertnt az első sorban e szó 
után : „tisztviselőnek" oda teendő : „illetőleg köz
ségi elöljárónak." 

Tisza K á l m á n : Nem szándékozom ezen sza
kaszt átalánosságban megtámadni, sőt épen ezen 
szakaszban látok még leginkább oly intézkedése
ket, melyek nézeteimnek megfelelnek, a mennyiben 
alkalmat adnak legalább más tisztviselőnek, esnem 
csak pénzügyi tisztviselőnek, beleszólhatni az adó
zók érdekeibe ezen kérdéseknél. Azonban ezen sza
kasz utolsó sorában az van , hogy addig marad 
függőben a fizetésemig az ügyet az illető adóhiva
tal el nem dönti. En, t. ház, miként a múlt alka
lommal is már nyilvánítottam, egyátalában nem 
tartom azt helyes eljárásnak, midőn a kormány
zottak és a kormány közti kérdésekben ismét csak 
a kormány itél. Azonban ezen elvet a i ház akkor 
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nem méltóztatott elfogadni; de mindamellett is azt 
gondolom, hogy azt még sem fogja a t. ház több
sége is akarni, hogy ne csak a kormány legyen bí
ró, hanem a kormánynak épen azon közege legyen 
a bíró, a melyeknek eljárása sérelmes; pedig, a 
mint ezen szakaszban van, igy állana a dolog. Mert a 
mely adóhivatalnak eljárása ellen a félnek panasza 
van, a mely adóhivatalnak kivetése ellen felfüg
gesztési joga van a megyei tisztviselőnek, ugyan
azon adóhivatal fogná megítélni azt is, hogy neki, 
az adóhivatalnak igazsága van-e vagy nincs? Én 
azt hiszem, ezt maga a t. ház sem fogja akarni, és 
azért, miután már a múlt napokban keletkezett 
megállapodás folytán kérésemmel tovább nem me
hetek, legalább azt kérem, méltóztassék annyira 
megváltoztatni ezen szakaszt, hogy ne maga azon 
hivatal, a mely elkövette a sérelmet, határozzon e 
felett, hanem a felette levő pénzügyi igazgatóság. 
{Helyeslés.) Módosításom tehát az, hogy ezen szó 
helyett : „adóhivatal" ez tétessék : „pénzügyi 
igazgatóság." {Helyeslés.) I 

Lónyay Menyhért pénzügy ér: Én magam 
részéről elfogadom Tisza Kálmán képviselő úr mó-
dositványát, hogy t. i. ezen szó helyett : „adóhi
vatal" tétessék : „pénzügyi igazgatóság" ; elfoga
dom pedig annál inkább, mivel a pénzügyi igaz
gatóságok kötelessége minden visszaéléseket el
lenőrizni. {Helyeslés.) 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni ezen szakaszt 
a központi bizottság és Tisza Kálmán képviselő úr 
módosításával? (Elfogadjuk!) Ennélfogva elfogad
tatott. 

PaiSS Andor j e g y z ő {olvassa a 34., 35. és 
36-dik szakaszokat, melyek ellen kifogás nem tétetvén, 
elfogadtatnak.) 

E l n ö k : Több bizottságnak ülése levén, b á t o r 

vagyok a mai ülést bezárni, kérve a pénzügyi 
bizottság tagjait, hogy délutáni 5 órakor szíves
kedjenek megjelenni. 

Az ülés végződik d. u. 2 órakor. 

CCLXII. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1868. július 14 éa 

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. A közadók kivetése, befizetése, biztosítása, behajtása és pénzügyi törvényszékek felálli-
iránti törvényjavaslat részletes tárgyalása foly. Tisza Kálmán modositvanya a törvényhatósági felelősségről. 

A kormány részéről jelen vannak: Lónyay 
Menyhért, Wenckheim Béla b. 

Az ülés kezdődik d. e. IO ' / I órakor. 

E l n ö k : Az ülést megnyitom. A mai ülés jegy
zőkönyvét Bujanovies Sándor úr fogja vezetni; a 
szólani kívánók neveit Csengery Imre jegyző xir 
jegyzi-

A múlt ülés jegyzőkönyve fog hitelesíttetni. 
Bujanovies Sándor jegyző {olvassa a jú

lius 13-án tartott ülés jegyzökönyvét.) 
E l n ö k ; Nincs észrevétel a jegyzőköiry v el

len? (Szünet.) Ha nincs, a jegyzőkönyv hitelesit-
ve van. 

A most felolvasott jegyzőkönyv határozata 
folytán, kérem a központi bizottság azon tagjait, 

kik az illeték- és bélyegadó iránt oda voltak meg
választva, legyenek szivesek ma 6 órakor az el
nöki szobában megjelenni, és a tegnap bemutatott, 
most hitelesített szakaszokat a törvénybe beillesz
teni és jelentésöket beadni. 

Bemutatom az idő közben beérkezett iromá
nyokat. 

Csongrád megye közönsége Hajdu-Dorog 
városa felterjesztését az ó-hitü magyarok részére 
felállítandó püspökség és a magyar nyelv oltári 
nyelvvé emelése tárgyában pártoltatni kéri. 

Eperjes szabad királyi város közönsége szin
tén egy ó-hitü magyar püspökség felállítását kéri. 

Ugyanaz aTemesvár városa közönsége által az 
állami ut- és hidvámoknak az egész magyar király
ság területén megszüntetése iránt a képviselőház
hoz beadott felterjesztést pártoltatni kéri. 
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Liptó megye közönsége a szabad egyesülési l 
és társulási jogot törvényhozásilag biztosíttatni kéri. 

Krassó megye közönsége a kincstári faszál-
litás káros bérbe adatását megszüntetni kérő Te
mesvár városa felterjesztését pártoltatni kéri. 

Bihar megye sárréti járása néhány községe-
beli jegyzők a közkormányzatban annyira nélkü-
lözhetlen községjegyzők állásának erkölcsi biz
tosítását a megyei és községi szervezet alkotása 
alkalmával törvény által biztosíttatni kérik. 

A szepesi XVI város közönsége a jász-kun 
kerületi közönség felterjesztését az általok a né
met lovagrendnek visszaváltási dij fejében fizetett 
515 ezer forint megtérittetése iránt pártoltatni kéri. 

Morzsányi Sándor pesti lakos a keleti marha
vész elleni óv- és gyógykezelési javaslatát figye
lembe vétetni s a kormány által közhasználatba 
hozatni kéri. 

Purján Mózses m. k. postatiszt a posta főbb 
kezelése közül több éven át elkövetett törvény
telen üzleteket és visszaélésekes megszüntetni kéri. 

Ozv. Piacsek Zsuzsána, torontálmegyei iván-
dai lakos, egyetlen fogadott fiát, Domenik Györ
gyöt a katonáskodástól felmentetni és elbocsát
tatni kéri. 

Nógrád megyébe kebelezett Losonez város 
elöljárói a katonai laktanyáknak országos költ
ségen leendő felépítését és a város kebelében el
szállásolt katonaság máshová áthelyeztetését elren
delni kérik. 

Mindezen kérvények a kérvényi bizottsághoz 
utasittatnak. 

Babes Vincze : T. ház! Minap történt, hogy 
egy panasz, illetőleg- kérvény úgy adatott át a 
kérvényi bizottságnak, hogy azt előzőleg tárgyalja 
és hozza a t. ház elé azon oknál fogva, mert, mint 
ismeretes és a hírlapok utján már úgyis tárgyalta
tott, mint némileg a minisztérium eljárása elleni 
panasz, t. i. Újvidék városának panasza. Ugyan
ez áll Temesvár városának most bemutatott pa
naszára i s : ezen eset is volt már egyszer interpel-
latio és vitatkozás tárgya, s ugy hiszem, magának 
a minisztériumnak érdekében van, hogy ezen ügy 
minél elébb tisztába hozassák; bátor volnék ennél
fogva azon indítványt tenni, hogy e kérvény is 
ugyanazon megbízással tétessék át a kérvényi bi
zottsághoz. 

E l n ö k : Azt hiszem, ha már az első kérvényre 
nézve előzetes tárgyalás van kimondva, e kérvényt 
is ugy fogja tárgyalni a bizottság. 

Ha a képviselő uraknak nincs egyéb előadá
suk, a napirenden levő tárgyra áttérve, a közadók 
kivetéséről és behajtásáról szóló törvényjavaslat 
részletes tárgyalása fog folytattatok 

A mai jegyzőkönyvet vezeti Bujanovics Sándor, 
a szólni kívánók neveit jegyzi DimetrievicsMilos. 

i Bujanovics Sándor j e g y z ő (olvassa a köz
adók kivetéséről, behajtásáról stb. szóló törvényjavas
lat 37-ik szakaszát'1). 

K e t h e l y i Józse f e l ő a d ó : A központi bi
zottságnak e szakaszra nézve semmi észrevéte
le sincs. 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni a 37. sza
kaszt? (Elfogadjuk!) 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a 38-ik 
szakaszt.) 

K e t h e l y i Józse f e l ő a d ó : A központi bizott
ságnak e szakaszra sincs észrevétele. 

T o k o d y Á g o s t o n : T. ház ! Az imént felol
vasott s már elfogadott 37-ik szakaszra nincsen 
észrevételem ; én abban a tulajdonnak jog-fogalmát 
megóva lenni találom: mert annak, hogy az adó
kötelezettnek készpénzjövedelmei, vagy kisebb 
királyi haszonvételekből eredő illetményei foglal
tassanak le a kincstár részére adóért, nincs, nem 
lehet más értelme, hanem az, hogy azon készpénz
belijövedelmei s királyi kisebb haszonvételekből fo
lyó illetményei foglaltathatnak le érvényesen, me
lyekkel az adókötelezett a foglalás idejekor 
valósággal bír: mert ha azokat a foglalást előző 
időben már másnak eladta, avagy pedig azok tőle 
valamely más követelés miatt, törvényesen s bí
róilag végrehajtás utján lefoglaltattak, hogy 
a kincstár részére oly hatáíylyal, miszerint azok 
okvetlenül a kincstárba folyjanak be , többé le 
nem foglalhatók, önmagától értetik: mert másként 
a kincstár ily előnye a tulajdon használatának 
korlátozása, s mások előbb szerzett jogainak sér
tése lenne. De azért lefoglalhatok: mert majd a 
polgári bíró igényper utján itélendi meg az előbb-
vevőnek igényét, s ha nyer, akkor a kincstár ké
sőbbi foglalása felett a jövedelem megvevőjét ille-
tendi a jövedelem , s kisebb királyi haszonvéte
lekből folyó illetmény, vagy pedig, ha ezek birói 
végrehajtással, már a kincstár foglalása előtt, 
másnak részére fogialvák le, hogy akkor a kincs
tárba csak az folyhat be, mi az előbb végrehajtató 
követelésének kielégítése után maradand , ugy 
hiszem, minden jogfogalmak szerint eléggé világos. 
I ly értelemmel tehát a 37-ik szakasznak még azon 
rendelkezése is helyes, hogy a lefoglalt össze
gekért a bérlők felelősek: mert ez a felelősség 
abban határoztatik meg, hogy ha igényper utján 
már megnyerte, vagy előbb már bíróilag más 
részére lefoglaltattak, tehát a bérlők az összegeket 
vagy a nyerőnek , vagy az előbb végrehajtó 
bírónak kiszolgáltatják a törvény utján, s ennél a 
bérlők felelősségének értelme nem mehet tovább. 
A 38-ik szakasz értelme azonban megrendítő, 

) Láad az Irományok 251, számának V. mellékletét. 
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a jogfogalmakat renditi meg: mert azt rendeli, ha 
hogy a bérlő a bért nem a betiltó kincstárnak, 
hanem „bár ki másnak" adná ki, ez esetben a 
kényszer-végrehajtás közvetlenül a bérlő ellen 
alkalmazandó a letiltott összeg erejéig. Tehát e 
szakasz szerint, a kincstár végrehajtását előzőleg, 
más részére végrehajtásilag foglaló birónak sem 
adhatná ki ? Ez az, a mi nem történhetik: mert a 
polgári biró által magánosok részére végrehajtá
silag előbb teljesített foglalás a kincstár részére 
későbben tett foglalást a kielégítésnél joggal előzi 
meg hatályában, s még is azt rendelni, mint a 
38-ik szakaszban irva áll, hogy bár ki másnak 
mint a betiltó kincstárnak a bérlő a bért nem ad
hatja ki, s ha kiadná, ő ellene a letiltott összeg 
erejéig kényszer-végrehajtás alkalmazandó: oly 
rendelkezése volna a törvénynek, mely az igaz
ságtalanság szinét hordja magán. Annálfogva bátor 
vagyok a t. ház elé e 38-ik szakaszra vonatko
zólag azon módositványt terjeszteni elő, hogy a 
38-ik szakasz harmadik sorában ezen szó u tán : 
„hanem" tétessék: „a kincstárt megelőzött más 
bírói foglalás esetén kivül", s ezt elfogadtatás 
végett ajánlom. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa To-
kody Ágoston módositványát): „A 38-ik szakasz 
3-ik sorában ezen szó u tán: „hanem" tétessék: „a 
kincstárt megelőzött más bírói foglalás esetén 
kívül." 

Édes A l b e r t : T. ház! Hol sok a törvény, 
megszaporodik a bün. Véleményem szerint nem 
kellene az adóbehajtási törvénynek az eshetőségek 
legkisebb részletéig kiterjeszkedni: mert az oly 
országban, mint hazánk, hol a gyűlöletes törvény
telen erőszakos kormány alatt a törvénytelenül 
ránk rótt adóteher alóli kibujhatást vagy a befize
tést késleltető kifogások ezerféle fortélyait a nép 
18 esztendő alatt oly szorgalmatosan és oly buz
gón tanulmányozta , az olyan törvények, melyek 
a Bach-rendszer alatti 18 éves behajtási modort 
és rendszert mintegy megörökiteni látszanak, 
gyűlöletessé teszik a törvényeket, melyek ezen 
rendszert megörökítik. A túlságosan kiterjeszkedő 
törvények megörökítik a népben egyszersmind a 
leleményes eszűek furfangosságát, s a mi ennél 
sokkal veszedelmesebb, a fizetés elleni makacssá
got. Azt mondja Cicero a törvényről irott köny
vében : „Legis est persvadere omnia, sed non vi 
cogere." A törvény legyen meggyőző, rábeszélő, 
ne pedig mindent erőszakkal, fenyegetéssel vé
dendő. 

Mig közelebbi felszólalásommal a 14-dik 
és 16-ik szakaszra azt mondottam, hogy bölcs 
törvényjavaslat, és a 14-ik szakaszt csak is egy 
hozzá kötött függelékért, azon függelékért, hogy 
„ saját hibája nélkül" kívántam kihagyandónak, 

mert a tapasztalás bizonyítja, bizonyította marsok 
szór, hogy a saját hibája nélküliség, bár mely eset
ben mindenkor védelmére lett volna a be nem fizetni 
akaróknak, mert minden esetet hiba nélkülivé tet
tek volna : a bérlőkre vonatkozó 37. és 38. szakaszt 
egészen kihagyandóknak vélem: mert elég teher 
van a bérlőkön, ha a tulajdonosok terheit nya
kukra nem rójuk is ; elég teher, hogy ők azon 
jószágtól, melyért a tulajdonos már az adót meg
fizette, és a mely jószágot ha a tulajdonos bérbe 
nem ád, azon felül a tulajdonos más adót nem 
fizet, a bérlő még külön adót is fizessen. Ugyan
azért a bérlők a tulajdonosokkal vállvetve fognak 
munkálni azon, hogy a törvény kényszerítő ere
jét kijátszhassak. Ne adjunk a törvényben erre 
alkalmat se a bérlőnek, se a tulajdonosnak. 

Én szeretném megkísérteni, ha csak egy év 
alatt is, a 14. és 16 ik szakaszok megtartása mel
lett minden másféle kényszerítő szakaszok helyére 
csak azon egyet alkalmazni: {Halljuk!) „Megvárja 
a haza minden becsületes honpolgártól, hogy adó
ját késedelem nélkül ós idejében befízetendi; meg
várja ezt a haza a haza jólléteért, melylyel egyesek 
jólléte összefüggésben van, Ha pedig be nem 
fizeti, mint folyó és világos adósság, törvényke
zési utón épen u g y , mint más adósság, fog 
rajta felvétetni." Erre kellene a népet a lelkészek 
és tanítók által hirdetendő meggyőző ige által 
vezérelni; e végre mindenek előtt szükséges volna, 
hogy az egyházak lelkészei és tanítói megelége
dést nyerjenek; és ha ez megtörténik, be fog haj
tatni, vagyis be fog adatni az adó kényszerűség 
nélkül, ós nem lesz szükség ily 96 polyp-karman-
tyu-féle törvényjavaslat alkotására. 

E l n ö k : Felírva senki sem levén az indítvány 
mellett, bátor vagyok kérdeni, hogy a módosit-
vány mellőzésével a 38-ik szakaszt, ugy a mint a 
központi bizottság is javasolja, elfogadja-e a t. 
ház ? A kik elfogadják, méltóztassanak felállani. 
{Megtörténik.) A többség elfogadja. 

Paiss Andor jegyző (olva ssa a 39-dik sza
kaszt.) 

K e t h e l y i Józse f e l ő a d ó : A központi bizott
ságnak e szakaszra semmi észrevétele nincs. 

Tisza L á s z l ó : T. ház! A 39. szakaszra in
kább csak stylarisnak nevezhető módositványt 
vagyok bátor ajánlani, miután maga a szakasz
nak jellege az, hogy az adófizetők a végrehajtás 
esetén lehetőleg kimehessenek. Nem is egyebet, 
mint e kímélésnek legkönnyebb, az én felfogásom 
szerint, legbiztosabb módját vagyok bátor aján
lani, midőn ajánlom azt, hogy a lezárolás alá ke
rülő ingó tárgyakat a tulajdonos maga jelölhesse 
ki. Miután a szakasz kívánsága az, hogy e tekin
tetben a tulajdonos mentül inkább kiméltessék 
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meg, mentül kevesebb terheltetéssel tétessék elég 
a kincstár kívánságának : nem hiszem, hogy e te
kintetben méltóbb bird lehessen bár ki is, mint 
maga a tulajdonos. Ezen szakasz ezélzatának elé
résére nem akarok az ingó érték különböző ter
mészetére hosszasan kiterjeszkedni; egyszerűen 
csak a pretium affectionis esetére utalok, a melyet 
csakugyan senki más megbirálni nem képes, 
mint maga a tulajdonos, kire nézve lehet, hogy 
egy jelentéktelen tárgynak, mely a kincstárra 
nézve értéktelen, sokkal nagyobb becse van, mint 
más sokkal több belértékkel biró drága porté
kának. 

Ebből a nézetből kiindulva, ajánlom a 39. 
szakaszba a következő szerkezetet. Ezen szakasz 
12. sorából az „adózó* szó után kimaradna ez a 
két szó: „legkönnyebben nélkülözhet", és helyébe 
jönne: „maga jelöl k i" ; folytattatván az eredeti 
szöveg szerint: „föltéve, hogy e tárgyak egyszers
mind könnyen el is adhatók" ; a mely fönhagyást, 
a kincstár érdekében magam is helyesnek és szük
ségesnek látok, mert eladhatatlan tárgynak ki
jelölésére én sem szeretném az illető tulajdonost 
felhatalmaztatni. {Helyeslés.) 

Bujanov ics Sándor j e g y z ő (olvassa a Ti
sza László által beadott modositványt.) 

Lónyay Menyhért pénzügyér : Miután 
ezen pontban ki van az fejezve, hogy az eljárás a 
legkíméletesebb legyen, ezen kiméletesség felté
telezi, hogy azon tárgyak körül, melyek könnyen 
eladhatók, legelőször azok vétessenek végrehajtás 
alá, melyeket a végrehajtást szenvedő kijelöl: en
nélfogva a tett módosítás [elfogadása ellen nekem 
semmi észrevételem sem lehet. (Helyes! Elfogad
juk !) 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház Tisza László kép
viselő úr módosítását? (Atalános fölkiáltás: Elfo
gadjuk !) Ennélfogva így fog kijavíttatni. 

PaiSS Andor j egyző (olvassa a törvényjavas
lat 40-dik szakaszát.) 

Kethelyi József előadó: A központi 
bizottság a zálogolás alól kivétetni kívánná 
még a napszámosok munkájára nélkülözhetlen 
műszereket is. Ennélfogva a következő hozzáadást 
bátorkodik ajánlani : Az f) betű alatt „az adózó
nak iparűzésére" után tétessék még bele: „vagy a 
napszámosok munkájára nélkülözhetlen műszerek"; 
(Helyeslés) végre a h) betli alatt : „a végrehajtást 
követő 15 napra szükséges élelem." (Helyeslés.) 

E l n ö k : Méltóztatik a t. ház ezen módosítást 
elfogadni? (Elfogadjuk!) A tisztelt ház a központi 
bizottság e módositványát elfogadja. 

PaiSS Andor j e g y z ő (olvassa a 41-dik sza
kaszt.)' 

Kethelyi József előadó.- E szakaszra a 
központi bizottságnak semmi észrevétele nincs. 

E l n ö k : Méltóztatik a t. ház e szakaszt elfo
gadni ? (Elfogadjuki) A tisztelt ház a szerkezetet el
fogadja. 

PaiSS Andor j e g y z ő (olvassa a 42. szakaszt.) 
Kethelyi József előadó : A központi bi

zottságnak e szakaszra nincs észrevétele. 
Halász B o l d i z s á r : T. képviselőház! Nekem 

van e szakaszra észrevételem. 
Én átalában csak azon törvényt tartom töké

letesnek, mely könnyen megérthető és félre nem 
érthető. 

Itt a törvényjavaslat végén az van : „mint 
melyek a rendes bírósági eljárással lefoglalt javak 
elidegenítése esetére vannak kiszabva" t. i. a bün
tetés. 

Még csak azon törvény sincs itt idézve, mely 
ezen büntetést megszabja; tehát a földmivelő em
ber, ha meg akarja tudni, micsoda büntetés fog 
rá rovatni akkor, ha a nála bírói zárlat alatt ha
gyott tárgyhoz hozzányúl ? akkor a bíróhoz kell 
menni, hogy az megmagyarázza, micsoda büntetés 
éri őt ? és meglehet, az sem fogja tudni neki meg
mondani ; holott, ha ki volna jelölve a törvény, a 
jegyző azt kikeresné és neki elolvasná. 

Idézni kell itt az 1840.XV-dik tö rvényc ikk 
153-ik szakaszát, az 1840. VI. cz. 17. szakazzát, hol 
világos szavakban van kifejezve az, hogy ily ese
tekben a legsúlyosabb beszámitásu tolvajság bün
tetése éri az illetőket. 

Méltóztassék, t. képviselőház, azon esetet fel
tenni , a mi nem épen lehetetlen, hogy p. o. egy 
földmivelőnél e g y néhány zsák gabona birói zár
lat alá vétetett. 0 nem tudja annak súlyos követ
kezményeit, ha ő véletlenül a maga szükségére, 
mert nincs kenyere, egy véka búzát megőrlet, azt 
gondolva, hogy árát majd megfizeti, s nem tudja, 
micsoda szomorú következés terhe érheti őt. Ez 
megtörténhetik, s épen azért, t. képviselőház, ezen 
modositványt bátorkodom ajánlani : „A lezálogolt 
javaknak a zárlat föloldása előtti elidegenítése, 
vagy elsikkasztása — tehát eddig marad az ere
deti szerkezet — az 1840-diki XV-ik törvényczikk 
2-ik részének 153-ik és az 1844-dik Vl-dik czikk 
17-dik szakaszai értelmében a legsúlyosabb beszá
mitásu tolvajság büntetésével fenyittetik." 

Ezt lehetetlen meg nem érteni annak, a ki 
ezt megolvassa. Ajánlom a tisztelt ház figyelmébe. 
(Helyeslés) 

Babes Vincze : Tisztelt ház! Én megvallom, 
kénytelen vagyok ezen indítvány, vagyis javaslat 
ellen szavazni, azon oknál fogva, mert épen az 
előadott esetnél fogva az nekem kegyetlennek lát
szik ; de kénytelen vagyok ellene szavazni azért is, 
mert nem is kellőleg jeleztetik általa a bűntény, 
mert ily esetben az én csekély belátásom szerint 
nem lopás, hanem csalási tény forog fen A lopás 
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eszméje egészen más valamit foglal magában, t. i. 
elidegenítését a más tulajdonának, nem pedig saját 
lezálogolt tulajdonának. Ez, mondom, csakis kis 
csalás, és igen nagy visszaélésre adhatna alkalmat 
az illető bírónak, olyannyira, hogy egy csekélység 
miatt a legsúlyosabb tolvajlási büntetéssel illesse 
a bűnöst. Annálfogva . minthogy büntető törvény
könyvünk még nincs — de azt alkotni fogunk — én 
addig, mig az ott, hol helye van , megszabva nem 
lesz, mindaddig, mondom, minden esetre az eddigi 
ősi szokás szerint a bíró bölcs belátására hagynám 
a büntetés megszabását. Azért az eredeti szöveg 
mellett szavazok. (Közbeszólások : Maradjon !) 

E l n ö k : Senki szólásra nem levén följegyezve, 
a kérdés az . . . (Halljuk!) 

HaláSZ Bodizsár : Ha nem kivan szólani 
senki, méltóztassanak megengedni, hadd magya
rázzam meg indítványom indokait. {Halljuk!) 

T. ház ! Nem arról van szó , hogy csekély-e, 
nagy-e a büntetés? hanem nézetem szerint arról, 
hogy ezen 42-dik szakasz által , melyre nézve 
sokan azt mondják, hogy maradjon, mit akarunk 
elérni? E szakaszban ugyanazon következmények 
vannak meghatározva, mint a melyek a rendes 
bírósági eljárással lefoglalt javak elidegenítése ese
tére vannak megszabva; tehát nézetem szerint 
nem arról van szó, hogy sulyos-e azon büntetés, 
mely az 1840. és 1844-diki törvényekben van meg
szabva? hanem, hogy azt akarta-e vele az illető', a 
ki ezen törvényjavaslatot beadta, értetni ? (Marad

jon! Zaj) 
Előre bocsátottam, hogy a törvénynek vilá

gosnak, félremagyarázhatlannak kell lenni. Ha a 
t. ház szigorúnak tartja — a mint hogy én is an
nak tartom — akkor méltóztassék világosan kimon
dani, milyen eljárást akar követni; de ne így „ibis, 
redibis"-formán mondani, hogy : „az eddigi eljárás 
szerint" : mert az eddigi eljárás az 1840 és 1844-ki 
törvények szerint az , hogy a lezálogolt javakat 
illetőleg, az elidegenítés a legsúlyosabb beszámitásu 
tolvaj ság büntetésével fenyíttetik. 

Ha tehát ezt sokalják, igen szívesen hozzájá
rulok, hogy azt méltóztassanak enyhíteni. Én mó-
dositványommal csak azt akartam elérni, hogy 
a törvény ily érthetetlen ne legyen. 

Annálfogva azok, a kik azt mondják, hogy 
maradjon, ugyanazt akarják elérni, a mit én; de 
nem akarják világosan kimondani, hogy mit. 
(Maradjon!) 

E l n ö k : A módositvány már felolvastatván, 
nem szükség talán újra felolvasni. (Nem szükséges!) 
A kérdés tehát az. méltóztatnak-e elfogadni a 
szerkezetet? A kik elfogadják, méltóztassanak fel
állni. (Megtörténik.) A 42, szakasz változatlanul el 
Aan fogadva. I 

PaiSS Andor j e g y z ő (olvassa a 43-ik sza
kaszt.) 

K e t h e l y József e l ő a d ó : A központi bizott
ságnak ezen szakra nincs észrevétele. 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni a 43-ik sza
kaszt ? (Elfogadjuk !) A 43-ik szakasz változatlanul 
elfogadtatik. 

PaiSS Andor j e g y z ő (olvassa a 44-dik sza
kaszt.) 

K e t h e l y i Józse f e l ő a d ó : A központi bi
zottságnak ezen szakaszra nincs észrevétele. 

Halász Boldizsár: Csak azon megjegyzé
sem van. hogy a provisorium alatt használták a 
14 napot, Magyarországon pedig mindig 15 nap 
volt szokásban. (Helyeslés.) 

BabeS Y i n c z e : Ellenkezőleg, nem a provi
sorium idejében használtatott a 14 nap. 

BóniS S á m u e l : Bevallom, hogy magam 
sem tartom helyesnek, ha valaki a tanácskozás
ban visszamegy; de a 43 . szakasznak következő 
kitétele alkalmasint csak styláris hiba: „minden 
részről aláirt." E helyett talán azt kellene tenni: 
„a felek, a becslő és a biró részéről aláirt" : mert 
ezen kifejezés : „minden részről aláirt", nézetem 
szerint nem elég világos, (Helyeslés.) 

E l n ö k : Képviselő ú r , ugy hiszem, azt kí
vánja, hogy így tétessék: „az illető felek által 
aláirt." (Helyeslés.) Méltóztatnak tehát elfogadni 
ezen módositványt? (Elfogadjuk!) Továbbá a 44. 
szakaszba 14 nap helyébe jön 15 nap. (Helyeslés.) 

Paiss Andor jegyző (olvassa a 45, 4G és 
47-dik szakaszokat, melyek észrevétel nélkül elfogad
tatnak. Olvassa a 48-dikat.) 

SomOSSy I g n á c Z : A 48. szakasz d) pontjára 
van észrevételem. Az 50 frtnyi értéket bizonyosan 
azért ajánlotta a pénzügyminiszter úr, mert kímél
ni kivánta a második árverés költségeitől a kisebb 
tárgyak birtokosait. Azonban, a mint Tisza László 
képviselőtársam is megemlité, lehetnek oly tár
gyak, melyeknek nincs anyagi értékök a becsüsök 
előtt, melyek azonban az illető tulajdonos előtt 
oly benső értékkel bírnak, melynélfogva szívesen 
koczkáztatja a második árverés költségeit. Ennél
fogva bátorkodom ajánlani, méltóztassanak azon 
hozzátételt elfogadni, hogy a ki az ily 50 frton 
aluli tárgyak irányában zálogolás alkalmával til
takozik az ellen, hogy 5/4 becsértéken alul eladas
sanak, azon tárgyak, melyekre nézve ez történik, 
tartassanak fel a második árverésre. Ennek foly
tán bátor vagyok a d) alatti szakasz változtatását 
ajánlani, miután ez által az államnak semmi kár 
nem okoztatik. Módositványom a következő: a 
d) pont helyett ez állana : „azon feltételt, hogy 
az első árverésnél a becsérték % részénél olcsóbb 
áron csak az 50 frtnál kisebb értékű tárgyak, s 
ezek közül is csak azok adassanak el, melyeknek 
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*/4 áron eladatása ellen a végrehajtást szenvedő 
nem tiltakozott." [Helyeslés.) 

Bujanovics Sándor jegyző {olvassa Somossy 
Ignácz módositványát.) 

L ó n y a y Menyhért p é n z ü g y é r : Ezen in
tézkedés igen hosszadalmassá tenne minden eljá
rást, (Épen nem! bal felöl) mert mindenki ezen 
joggal könnyen visszaélhetvén, a legcsekélyebb 
tárgyat is a második árverésre halasztaná és ez 
által egyrészt a költséget szaporítaná, másrészt az 
eljárást hosszadalmassá tenné, sőt sok esetben ma
gát a végrehajtást egészen megakasztaná. Én 
azt hiszem, azon intézkedés, miszerint az 50 frtot 
megérő tárgyak csak értékök %-én felül adhatók 
el első árverés alkalmával, elég biztosíték az ille
tőkre nézve. Ha egyébiránt a tárgy reá nézve be
csesebb, mint érte kapni remélhetne, mindenkinek 
módjában van azt a becslési áron már az első ár
verés alkalmával is megvásárolni, vagy más által 
megvásároltatni. Én tehát óhajtanám, hogy e sza
kaszban maradjon meg a szerkezet. (Maradjon! 
jobbról.) 

BÓniS S á m u e l : T. ház! Én azt tartom, a 
kincstárnak kár ezen módositvány által nem téte
tik : mert a zálogolás által már a biztosítás meg
történt. Miután a második árverésnek igen rövid 
határidő alatt meg kell történni, bizonytalan időre 
nem vonatnék az elárverezés. Azonkívül fel sem 
lehet tenni, kogy^ valaki a maga költségeit szapo
rítani kívánja. Én ezt igen méltányosnak és el
fogadhatónak tartom. {Maradjon!) 

SomOSSy I g n á c z : Bátor vagyok még egy 
pár szót e tárgyra nézve mondani. Javaslatom 
folytán az államnak kára nem történik; de miután 
különbség van felállítva a nagyobb és kisebb va
gyon között, s miután a nagyobb vagyon elárve-
relésénél megengedtetik, hogy az állam irányá
ban késedelem történjék a második árverelés be
várása által: nem érthetem, miért ne történhessék 
e késedelem a kisebb értékű vagyonok árverelé-
sére nézve is, miután a költségeket az illető viseli ? 
Mert vannak tárgyak, melyek, p. o. szüleiről ma
radt emlékek, oly becscsel birnak az illető előtt, 
melyet más nem képes megfizetni. Ajánlom azért 
inditványomat ujolag a t. ház figyelmébe. 

E l n ö k : Szólásra felirva senki nincs. Kér
dem a t. házat: méltóztatnak-e a szerkezetet ugy 
elfogadni, a mint van, vagy pedig a módosítással ? 
A kik a szerkezetet pártolják, méltóztassanak fel-
állani. (Megtörténik.) A többség elfogadja a szer
kezetet. 

Paiss Andor jegyző (olvas sa a 49-dik 
szakaszt.) 

Szaplonczay József: T. ház! Miután a 
jelen szakasz azt kívánja elérni, hogy olyan ese
tekben, hol 50 forintot meghaladott összeg irányá

ban vitetik véghez a végrehajtás, ez köztudomásra 
jusson legalább azon kerületben, a hol a végrehaj
tás történik: hogy az valósággal véghez vitessék, 
nehogy inter acta maradjon a szolgabírónál ezen 
megkeresés : jónak látnám a szakaszhoz folytatólag 
következőképen beigtatni: ,,és az erről szóló bi
zonylatot az illető végrehajtónak az árverés ha
tárnapja előtt megküldeni", hogy t. i. igazolva 
legyen, hogy a kihirdetés valósággal megtörtént. 

BujanoviCS Sándor j e g y z ő (olvassa Szap
lonczay József módositványát.) 

Lónyay Menyhért pénzügyér: Nekem 
a módositvány ellen semmi észrevételem' csak 
azt akarom megjegyezni, hogy az ily rendszabály 
inkább a szabályok közé való: mert a törvény 
nem lehet oly kimerítő, hogy minden eshetőségekre 
részletes intézkedést foglaljon magában. A 49-ik sza
kasznak azon értelme, hogy a szolgabíró az árve
rés határidejét az egész járás területén köteles 
közhirré tenni, feltételezi, hogy ezen törvénynek 
életbe lépése után a szabályokba bejőjön az, hogy 
a szolgabíró az árverés vezetőjét tudósítani tarto
zik arról, hogy ezen hirdetés megtörtént-e vagy 
nem. Az indítványozott intézkedés oly részletes 
rendszabályt tartalmaz, mely ha a törvénybe jön
ne, akkor még igen sok mást is kellene abba 
felvenni. Egyébiránt a módositvány ellen nincs 
észrevételem. 

Vadnay Lajos : Ha már csakugyan elfo-
gadtatik ezen módositvány, nekem nincs egyéb 
észrevételem, mint hogy ha már törvénybe jön, 
„bizonylat" helyett ,,bizonyítványt'' tegyünk, 
mert bizonylat mást tesz. 

E l n ö k : A szerkezetben ugy van: ,,a végre
hajtónak megküldetik." Ezt méltóztatik érteni, 
vagy a „végrehajtást szenvedőnek?" (Végrehaj
tónak!) Tehát ezen módositvány a törvényezikk 
e szakaszának végére fog igtattatni. 

Csengeryjlmre jegyző (olvassa a módosított 
szakaszt.) 

PaiSS Andor j e g y z ő (olvassa az 50-dik 
szakaszt.) 

K e t h e l y i Józse f e l ő a d ó : A központi bi
zottságnak nincs észrevétele. 

Tokody Ágoston : T. ház ! Az épen most 
fölolvasott 50-dik szakasz elrendeli, hogy az ár
verésnél a községi elöljáróság két küldőttje, vagy 
pedig két fölveendő tanú legyen jelen. Meg va
gyok győződve, hogy ezen szakasznak értelme az 
akar lenni, miszerint azon községi elöljáróság két 
küldöttje legyen jelen, mely községnek területén az 
árverés tartatik; de e szakasz ezen értelmet nem 
fejezi ki szabatosan; miután pedig az előbbi szaka
szokból nyiltan kitűnik, hogy ily árverés alkal-
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mával nem csak egy községben lefoglalt, hanem 
több községben , s több adó-kötelezettől le
foglalt ingó tárgyak árvereztetnek, és pedig ár-
vereztetnek a lefoglalás helyétől külön helyen, a 
kerületben vásári joggal biró valamely község
ben : szükségesnek látom tehát azt e szakaszban 
— minden kétség kikerülése tekintetéből — tüze
tesen és világosan megjelölni, hogy az árverés
nek azon községi elöljáróság két küldöttjének 
közbe jötte értetik, mely községhez az árverési 
hely tartozik ; annálfogva az 50-dik szakasz har
madik sorában, hol ez ál l : ,,a községi elöljáróság" 
e módositványt kivánom tenni: ,,azon községi 
elöljáróság, melyhez az árverési hely tartozik." 

Továbbá e szakasz megrendeli, hogy az adó
hivatali kiküldött az árverést meginditandja, s mig 
ezen s az árverés iránti következő szakaszokban 
a mélyen tisztelt pénzügyminiszter úr minden mó
dokról, melyek a kincstár előnyére szolgálnak, a 
legnagyobb ügyességgel gondoskodott egy oldal
ról, addig más oldalról az adó-kötelezettek érde
keit az árverés közül egy-két helyen nem vette 
— nézetem szerint — eléggé kellő figyelembe; 
következőleg minket, a nép képviselőit, illet meg a 
kötelesség az adó-kötelezettek érdekeiről, jogairól 
gondoskodni, s azokat, a hol csak tehetjük, előtérbe 
állitani. 

A polgári törvénykönyv a magánosok kö
zötti peres ügyekben oly jogokat enged és bizto
sit az árverés alá került félnek, melyeket én ezen
nel a t. ház emlékezetébe hozni és figyelmébe 
ajánlani bátor vagyok. 

Az 1840 : XV. törvényczikk II-dik része 181. 
szakasza által, mely előbb csak a váltóügyekre 
szólott, de később minden más polgári ügyekre 
is kitérj esz tetett. biztosítva van az árverés alá 
került félnek azon joga, hogy maga jelölje ki 
azon sorrendet, melyben lefoglalt ingóságai egy
más után árverésre kitétessenek; továbbá meg
engedi, hogy ha valamely, az összeirásban foglalt 
tárgyat, talán épen oly természetűt, minőnek 
az első árverésen, a foglalás alatti adó-kötelezett 
ellenzése indokából, el nem árusithatására vonat
kozó módositványt az imént, a 48-dik szakasznál 
Somossy Ignáez képviselőtársam itt a t. ház előtt 
koczkáztatott, mely tárgy különben talán nem 
nagy értékű, hanem csak az illetőre nézve van an
nak nagy jelentősége — lehet kéj-becsára, de 
valódi értéke kevés — különösen meg kivánna az 
eladástól menteni, azt megtehesse olyképen, hogy 
helyette más oly ingókat, melyekről szabadon 
rendelkezhetik, bocsásson árverés alá. 

E törvényjavaslat nem jelöli meg szabatosan 
ama határ t : meddig vitessék az árverés? Az 
árverésnek ugyan is csak addig lehet folytattatnia, 
mig a kincstár követelése járulékival együtt kike-
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rült, s mihelyt ez kitelt, az árverés azonnal meg
szüntetendő, és a lefoglalt többi tárgyak a zárlat 
alól feloldozandók. {Zaj. Felkiáltások a jobb oldalról: 
Hiszen ez az eljárásra tartozik!) Épen azért mon
dom, hisz az eljárás az, mi most szabályoztatik 1 

Ezen okoknál fogva bátor vagyok következő 
módositványt terjeszteni a t. ház elé. Méltóztassék 
ezt akár az 50-dik szakaszba beszövetni, akár külön, 
uj szakasz gyanánt, az 50-dik szakasz után beszö-
vegeltetni. (Olvassa:) 

„A végrehajtást szenvedő félnek szabadságá
ban áll kijelölni azon sort, melyben összeirt s birói 
zár alá vett ingó javai egymás után árverésnek 
kitétessenek, sőt ha valamely, az összeirásban fog
lalt tárgyat különösen meg kivánna az eladástól 
menteni, helyette más oly ingó javakat ereszthet 
árverés alá, melyekről szabadon rendelkezhetik, ha 
bár azok még összeírva nem voltak is, csak hogy 
a követelt tartozási hátralék járulékaival együtt 
teljesen kikerüljön. Midőn pedig a végrehajtást 
szenvedő ezen jogával élni nem akar, az eladás az 
összeirás sora szerint történik. Önmagától értetik, 
hogy mihelyt az árverésen a követelt tartozási 
hátralék járulékaival együtt befolyt, az árverés 
azonnal megszüntetendő, s a még netán foglalás 
alatti tárgyak végrehajtás alól feloldandók." 

Bujanovics|Sándor jegyző (olvassa Tokody 
Ágoston módositványait): ,,Szabatosabb értelem te
kintetéből az 50:dik szakasz 3-dik sorában e sza
vak helyett : ,,a községi elöljáróság" igtatandók e 
szavak: „azon községi elöljáróság, melyhez az ár
verési hely tartozik.1' 

„Tekintettel arra, hogy midőn a kincstár rö
vidséget különben sem szenved, a honpolgárok 
vagyonaikban elfogadható ok nélkül meg ne rö
vidíttessenek ; 

„tekintettel arra, hogy e joggal a honpolgárok, 
az 1840. XV. törvényczikk II-dik része 181. sza
kasza szerint a peres ügyekbeni árveréseknél már 
különben is bírnak; 

„tekintettel arra, hogy a magasabb jogfogal
mak szerint a honpolgárok senkinek másnak 
rövidségére nem szolgáló jogai szűkebb határok 
közé nem szoríttathatnak: annálfogva az 50-dik 
szakasz után ezen uj szakasz lenne beszövendő: 

„A végrehajtást szenvedő félnek szabadságá
ban áll kijelölni azon sort, melyben összeirt s birói 
zár alá vett ingó javai egymás után árverezésnek 
kitétessenek, sőt ha valamely, az összeirásban fog
lalt tárgyat különösen meg kivánna az eladástól 
menteni, helyette más oly ingó javakat ereszthet 
árverés alá, melyekről szabadon rendelkezhetik, ha 
bár azok még összeírva nem voltak is, csak hogy 
a követelt tartozási hátralék járulékaival együtt 
teljesen kikerüljön. Midőn pedig' a végrehajtást 
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szenvedő ezen jogával élni nem akar, az eladás az 
összeirás sora szerint történik. 

,.Önmagától értetik, hogy mihelyt az árve
résen a követelt tartozási hátralék járulékaival 
együtt befolyt, az árverés azonnal megszüntetendő 
s a még netán foglalás alatti tárgyak a végrehajtás 
alól föloldandók." 

Csengery I m r e : Ezen uj módositványt ré
szint czélszerütlennek, részint fölöslegesnek tar
tom. 

Ugyanis fölösleges ujabb szakaszban kimon
dani, hogy azon sorrend szerint vétessenek árve
rés alá a lefoglalt ingóságok, melyben az illető 
végrehajtást szenvedett fél kívánja: mert már egy 
korábbi szakaszban épen a mai napon beigtattatni 
rendeltetett, hogy azon tárgyak foglaltassanak 
le, mezeke t az adózó maga kijelöl. Ha tehát ez 
már előzőleg kimondatott, igen fölöslegesnek tar
tom, hogy itt e sorrendre nézve ismételve intéz
kedjünk. {Helyeslés) 

De czélszerütlennek is tartom : mert árverés 
alá nem kerülhetnek más tárgyak, mint azok, me
lyek előre lefoglalva és kihirdetve voltak. Csak a 
kihirdetett tárgyakra nézve történhetik az árve
rés, és ezekre nézve jelentkeznek a vevők, és ha 
ezek helyébe más tárgyak kívántatnának elárve
reztetni, könnyen meglehet, hogy ezek olyanok 
lesznek, melyekre nézve a jelentkezők között vevő 
nem találtatik. 

Fölösleges tehát ezen indítvány és, czélszerüt-
len is. 

A mi pedig első észrevételét illeti, hogy a 
községi elöljáró helyett valami más szó tétessék 
be : azt szintén fölöslegesnek találom : mert e sza
kaszban világosan kimondatik, hogy az árverési 
határidő elérkeztével az adóhivatali kiküldött az 
árverés színhelyén megjelenvén, a községi elöljá
róság két kiküldöttjének közbejöttével az árverést 
meginditandja. Világosan ben van tehát, hogy 
más községi előljáró nem is alkalmaztathatik. 

Ennélfogva részemről a szerkezet megtartá
sát ajánlom. {Helyeslés) 

Ormós Sándor: T. ház! E zen szakaszra egy 
megjegyzést vagyok bátor tenni. Miután a gya
korlat azt tanúsítja, hogy az ilyen árverések ugy 
szoktak történni, hogy bizonyos helyen öszponto-
sittatnak az árverezendő tárgyak, mert kisebb he
lyen nem is lehetne azokat eladni, de nem is ta
nácsos : azon véleményben vagyok tehát, hogy 
azon községek bírái, hol a lefoglalás történt, le
gyenek jelen az árverésnél, annyival inkább, miu
tán az ily lezálogolt vagyon közvetlenül úgyis a 
községi elöljárók felügyelete alatt vitetik az árve
rés helyére, ugyanazért két község elöljáróinak 
közbenjárása vétetnék az árverésnél igénybe, t. i. 
azon község elöljárójáé, hol a lefoglalás történt, 

és azon község elöljárójáé, hol az árverés meg-
tartatik. E két község elöljáróinak közbenjárása 
vétetik tehát igénybe, mi időveszteség. Azért azt 
kívánnám kimondatni, hogy azon község elöljárói 
alkalmaztassanak, hol a zálogolás történt. 

Kethelyi József előadó: A t. képviselő 
úr aggodalmát megszünteti a 32. szakasz, hol meg 
van mondva, hogy ha a szolgabíró meg nem je
lenhetik is, de a községi elöljáróság okvetlen kell 
hogy megjelenjék. Ez épen tegnap igtattatott be 
az emiitett szakaszba, s ennél fogva fölösleges vol
na ujabban intézkedni. 

Tisza K á l m á n : T. képviselőház ! Én épen 
azt látom, hogy egy képviselő urnák ujabban fel
merült nézete és az arra nézve a központi bizottság 
tisztelt előadója által nyújtott íelvilágositás igazolja 
azt, hogy szükséges bele tenni, hogy a helybeli 
előljáró tartozik az árverésnél jelen lenni. És én 
igen szeretném is látni, minő időkímélés lenne 
az által eszközölhető, ha azt mondanók, hogy azon 
községbeli elöljárók tartoznak jelen lenni, a mely 
községekből az árverezendő tárgyak behozatnak. 
Akkor mi lenne az eredmény ? Az, hogy kitüze-
tik bizonyos centralis helyre a licitatió napja s 
akkor 10, 15 községbeli elöljáróknak kellene ott 
a hely színén megjelenni. Azt gondolom tehát, 
hogy ez kivihetetlen ; de miután meggyőzhetett 
bennünket mind ezen előadott indítvány, mind 
különösen a központi bizottság előadójának felvi
lágosítása, hogy lehetne ugy is érteni, hogy azon 
községbeliek jelenjenek meg, melyből az árvere-
lendő tárgyak behozatnak, tétessék ki tisztán és 
határozottan, mint a módosításban van, hogy azon 
községbeliek értetnek, a hol az árverés történik. 

Tokody ÁgOStOn: T. ház! Mily kikerülhet-
lenül szükséges a törvényben világos értelmű 
szavakkal kifejezni azt, hogy az árverésnél azon 
község elöljáróságának két küldöttje közben jöt
te értetik, mely községhez az árverelési hely tar
tozik, ha eddig kétséges volt volna is, kétségtelen
né válta jobb oldalról emelt ama szózat által, mely 
nem csak azon községek elöljáróit érti, hol a fog
lalás tétetett, hanem még annak szükséges voltát 
is vitatja, miszerint a foglalás helyéről való község-
elöljárók két küldöttjének kell az árverésnél jelen 
lenni, holott ezt a törvényjavaslat 50-dik szakasza 
sem nem értette, sem nem kívánhatja: hisz ok nél
küli eljárás volna tíz, tizenöt községből — mert 
ennyi községekben is töiténhettek a foglalások — 
bekivánni két-két előljárósági kiküldöttet az árve
réshez, holott igen jól tudjuk, hogy az elöljáró
ság közbe jötte csak is az árverési cselekmény 
hitelessége indokából kivántatik ; már pedig egyik 
község elöljárósága a másik fölött több hitelességgel 
nem bír, s igy a foglalás helyéről való község-
elöljáróknak az árverésnél közbe jöttét kivan-
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ni fölösleges és nagy költséggel járó volna. Ismé
telve ajánlom tehát az általam beterjesztett mó-
dositvány szabatos szerkezetét. 

De nem hagyhatom megjegyzés nélkül Csen-
gery Imre képviselőtársam ellenvetéseit sem, me
lyeket másik módositványom irányában fölho
zott. Hisz nem uj dolog az törvénykönyvünkben, 
sőt inkább olyan az, mely a magánosok közötti 
peres ügyekben törvény által megrendelve, s 
gyakorlatilag az árveréseknél használva van ; a 
honpolgárok e joga megírva találtatik a már em
iitettem 1840. XV. t. ez. 181-dik szakaszában; s 
megfoghatatlan előttem, hogy e jogot a kincstár ré
szére való árveréseknél a honpolgártól miért lehetne 
megvonni ? Hisz e jog a kincstári követelés rövid
ségére nincs: mert ha követelése különben ki nem 
telnék, csakugyan elárvereltetik a foglalás alatti 
fél minden összeirt ingósága; ha pedig a nélkül 
kitelik a követelés, akkor igaztalanság történik a 
honpolgárok oly ingósága elárverezése által, me
lyet ő megmenteni akart, s melynek elárverezése 
nélkül is kitelt volna a kincstár követelése járu-
lékival együtt, avagy ha oly ingója árvereltetett 
el, mely helyett más, szabad rendelkezése alatti 
hasonértekü tárgyat mutatott ki árverés alá. Ezen 
elvitázbatlan igazság, s a polgári törvényben már 
megalapított jog ellen nem szolgálhat érvül azon 
állítás, hogy az árverelni kívánó azért megy árve
résre, hogy azt vegye meg, a mi le van foglalva, s 
ha a lefoglalt tárgy helyett mást tesznek ki elébe 
árverésre, máskor nem leszen árverelő az ár
veréseken : mert e joga a végrehajtás alá került 
félnek eddig is megvolt az ingókra nézve, s még 
is volt árverelő mindig és lesz is ; ha pedig nem 
volna, annak oka másban, de semmi esetre sem 
abban, hogy a árverést szenvedő egyik-másik in
gója helyett más ingót jelölt árverés alá, lenne ta
lálható. Azt sem lehet okul tekinteni, hogy kije
lölési jog illeti az adókötelezettet a foglaláskor: 
mert ez más ügyekben is illeti az 1836. X V t. ez. 
2-dik szakasza szerint, s mégis bir a módositvá-
nyombeli jogokkal is, és méltán : mert a foglalás 
idejétől az árverés idejéig is szerezhetett oly ingót, 
melyet a megmenteni czélzott tárgy helyett árve
rés alá adhat, vagy egy részből is kitelnék a kö
vetelés. Mi jogon ejtetik tehát el az eladási sor ki
jelölésétől? Szóval: a mit a törvény a magánosok 
részére való árveréseknél igazságosnak talált, igaz
ságosnak kell annak lennie a kincstár részére való 
árveréseknél is. 

Ajánlom a t. háznak a már bemutatott uj 
szakaszt. 

E l n ö k : T. ház! A t. képviselő urnák két 
rendbeli indítványa van. 

Egyikre nézve értelmileg nincs vélemény
különbség, mert mind ugyanazt értjük alatta, a 
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mit ő kivan értetni. A kitételre van csak kérdés, 
szükség-e azt világosabban kitétetni vagy nem? 
(Szükséges!) Ha nem elég világos, akkor egy szó
val lehet segíteni, ha e szót méltóztatnak bele 
tenni: „ottani", t. i. az ottani elöljáróság. (He-
lyes!) Ez stylaris dolog. (Helybeli!) Helybeli nem 
lehet, mert ez vonatkozhatik a másikra is. 

A másik módositvány már lényeges, erre te
hát szavazni kell. Kérem tehát azon képviselő 
urakat, kik a szerkezetet, ugy a mint van, az 
„ottani" beigtatásával elfogadják, méltóztassanak 
felkelni. (Megtörténik.) Az „ottani4' szó beszúrásán 
kivül a többség a szerkezetet meghagyja. 

PaiSS Andor j e g y z ő (olvassa az 51-ik sza
kaszt.) 

Kethelyi József előadó: A központi bi
zottságnak nincs észrevétele. 

Halász B o l d i z s á r : Miután a magyar quin-
dénát már előbb elfogadni méltóztattak, méltóztas
sanak itt is elfogadni. (Helyeslés. Elfogadjuk!) 

E l n ö k : Az 51 . szakasz elfogadtatik, csak 
hogy 15 nap fog tétetni. 

PaiSS Andor j e g y z ő olvassa az 62-ik sza
kaszt.) ( 

Kethelyi József előadó: A központi bi
zottságnak nincs észrevétele. 

Tisza L á s z l ó : Az 52. szakaszra a követ
kező módositványt ajánlom, mely szerint ezen 
szakasz ily változáson menne át : 6-ik sorában „a 
pénzügyi" szó után jönne : „közegeknek, ha a zá-
logolás, becslés, vagy árverés nem hivataluk szék
helyén hajtatik végre ; " s folytattatnék az eredeti 
szöveg szerint: „napidij- és fuvarilletményeiből;, 
ugy a tárgyak szállítása költségeiből állanak." 

T. ház! Én azt hiszem, hogy szegénysé
günkben minden egyes garast, mely feleslegesen 
adatnék ki, a melyet azonban megkímélhetünk, 
annyival inkább kötelességünk megtakarítani, 
mert, fájdalom — mint azt többször a pénzügymi
niszter maga is kiemelte -— igen sok országos 
szükségünk, fontos szükségünk van, melyekre, fáj
dalom, garas nem jut . Ha menthető talán az, hogy 
a tisztviselők fuvarbérökön kivül még napidijt is 
kapjanak azon esetben, ha székhelyöktől messze 
teljesitik azon állam iránti kötelességöket, melytől 
különben is rendes fizetést húznak, s melynek 
elvitázhatlan joga van ezért egész munkaidejűket 
igénybe venni, semmi esetre sem látom menthető, 
nek azt, hogy a tisztviselő, rendes fizetésén kivül, 
rendkívüli fizetést, napidijt is húzzon akkor, midőn 
hivatalos kötelességét székhelyén teljesiti, ott, a 
hol fizetését is kapja, alig néhány ölnyire íróasz
talától. E tekintetből ajánlom a t. ház figyelmébe 
módositványomat, annyival is inkább, mert azt 
hiszem, hogy azon fillérek, melyeket az adózók 
érdekében igy megkimélünk, évenkint szépecske 
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összegre fognak menni. T. i. gyakorlatilag fogjuk 
fel a kérdést: ha a többi eljárás talán kevésbbé is, 
az árverés igen gyakran fog épen hivatalok szék
helyein történni, melyek legtöbb esetben a vidék 
kereskedelmi központját is képezik. Miután tehát 
igy a nélkül, hogy az állam hivatalnokot, s annyi
val kevésbbé az államot kárositanók, az adózók 
érdekében tetemes összeg kiméltetik meg, nem hi
szem, hogy ellenszenvre találjon azon indítvá
nyom, hogy ily esetekben a rendes fizetésen kivül 
a pénzügyi tisztviselők napidijt ne kapjanak. 
(Helyeslés.) 

L ó n y a y Menyhért p é n z ü g y é r : A t. kép
viselő urnák módositványa oly esetekre vonatkozik, 
melyek a jelenleg fenálló eljárási szabályok, sőt a 
dolog természete szerint is magától értendők, 
mert ott, a hol a tisztviselő hivatala helyén mű
ködik, sem napidijt, sem fuvarilletményt nem 
számithat fel, eddig sem számitott, s jövendőre 
sem fog számítani. Ennélfogva nekem a módosít-
vány értelme ellen semmi észrevételem sincs; 
azonban feleslegesnek tartom, mert a szabályok 
szerint ugy sem jár az idézett esetben napidíj; 
utazási költség pedig, utazás esete elő nem fordul
ván, semmikép se járhat. (Maradjon a szerkezet!) 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa Tisza 
László módositványát és ezután az egész módosisott 
52-ik szakaszt) : „A zálogolásért , becslésért és 
árverésért bélyeg- vagy dijilleték felszámításának 
nincs helye; a végrehajtási költségek tehát a be
csüsöknek és az árverésnél közreműködő községi 
elöljáróknak a megye^közönsége által megszabandó 
díjból, és a pénzügyi közegeknek, ha a zálogolás. 
becslés vagy árverés nem hivataluk székhelyén 
hajtatik végre, napidíj- és fuvarilletményeiből, ugy 
a tárgyak szállítása költségeiből állanak." 

E l n ö k : A különbség tehát az, ha a hivatal
nok székhelyén van az árverés, akkor napidíj 
nem jár. 

Csengery I m r e : A most felolvasott sza
kasz 2-dik sorára stylaris észrevételem van. 
Először is a 2-ik sorban „dijilleték" mondatik, 
mi a törvényben sehol sem használtatott, hanem 
csak egyszerűen „illeték;" kérem tehát a „dijille
ték" helyett csak „illeték"-et tenni. Utóbb pedig, 
hol ez van: „a megye közönsége által megsza
bandó díjból," ezt kellene tenni: „dijaiból." (Ol
vassa a módosított szerkezetet.) 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni? (Elfogad
juk !) Ennélfogva az 52. szakasz a tett módositvá-
nyokkal el van fogadva. 

PaiSS Andor j e g y z ő (olvassa az 53-ik sza
kasztó) 

K e t h e l y i J ó z s e f e l ő a d ó : A központi bi
zottság azon nézetből indulva ki, hogy igazságo
sabb volna, ha a végrehajtási költségeket a hát

ralékosok nem egyenlő részben, hanem hátralé
kaik arányában fizetnék, bátorkodik a következő 
módositványt ajánlani: „Az 53-ik szakasz máso
dik sorában : „egyenlő részben" kihagyandó, s 
helyébe teendő: „illető hátralékaik arányában.* 
(Helyeslés.) 

E l n ö k : Méltóztatnak a központi bizottság e 
módosítását elfogadni? (Elfogadjuk!) Ennélfogva 
e szakaszba ezen szavak tétetnek: „illető hátralé
kaik arányában." 

PaiSS Andor j e g y z ő (olvassa a törvényja
vaslat 54. szakaszát.) 

K e t h e l y i Józse f e l ő a d ó : A központi bi
zottságnak nincs e szakaszra vonatkozólag semmi 
észrevétele. 

S o m o g y i L á s z l ó : T. ház! Ha az 54. sza
kaszban elfogadtatik az, hogy az árverés színhe
lyén levő elöljárók vagy azok kiküldöttei tartozza
nak jelen lenni az árverésnél, mintán összevetve 
az 55. szakaszszaí a végrehajtást szenvedettnek a 
községekben adószedésre hivatott tisztviselő tar
tozik az árverési jegyzőkönyvet vagy annak má
solatát kézbesíteni: ez gyakorlatilag szerintem ki 
nem vihető máskép, ha csak az 54-ik szakasznak 
utolsóelőtti sora e helyett: „a községi elöljá
róságnál végleg leteendő," igy nem módosittatik: 
„a község elöljáróságának átadandó, illetőleg át-
küldendő." Mert az 54-ik szakaszban már a köz
ségben levő adószedésre hivatott közeg tartozik a 
kitörlesztéseket és az árverési jegyzőkönyvet át-
szolgáltatni, tehát ha a központban lenne az árve
rés és az elöljáróságnak egy kiküldötte van ott, az 
tartozzék az árverési jegyzőkönyvet az illető köz
ségekhez átküldeni. Ez gyakorlatilag máskép alig 
lenne teljesíthető. (Maradjon !) 

E l n ö k : Talán jó lenne, ha képviselő úr mó
dositványát Írásban adná be , annyival inkább, 
mivel, mint állítja, ezen szakasz nem vág össze az 
előbbivel. Erre figyelmet kellene fordítani, nehogy 
egyik szakasz ellenmondásba jőjön a másikkal. 
Én a módosítást ugy értettem, h o g y : „a község 
elöljáróságánál végleg leteendő" helyett tétessék: 
„a község elöljáróságának átadandó, illetőleg át-
küldendő." (Maradjon!) Méltóztatnak megtartani 
a szerkezetet ? (Maradjon a szerkezet!) Ennélfogva 
a t. ház az eredeti szerkezetet fogadta el. 

PaiSS Andor j e g y z ő (olvassa a törvényja
vaslat 55-ik szakaszát, mely észrevétel nélkül elfogad
tatik. Olvassa az 56-dikat.) 

K e t h e l y i Józse f e l ő a d ó : A központi bi
zottság ezen szakasznak utolsó sorába a „pénzügy
minisztériumhoz" kifejezést: „pénzügyminiszter
hez" kívánja kiigazittatni. 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni? (Elfogad
juk !) Tehát elfogadtatik e szakasz ugy, a mint a 
központi bizottság kiigazította. 
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PaiSS Andor j e g y z ő (olvassa az 57. és 
58-dik szakaszt, melyek észrevétel nélkül elfogadtatnak. 
Olvassa az 59-diket.) 

SomoSSy IgnáCZ : Bátor vagyok a t. házat 
kérni, hogy e szakasz utolsó előtti sorában „adó
elengedés ezéljából" szavak után tétessék: „alis
pán utján a pénzügyi igazgatósághoz átteendő," a 
mint már ez másutt is alkalmazva volt. Azt hi
szem , hogy mindaddig, mig a hatóságok ezen 
szerkezetben maradnak, a szerint kell hangzani a 
törvénynek is. 

E l n ö k : A különbség tehát az, hogy a szol
gabíró tegye-e át vagy az alispán? A kik a szer
kezetet megkívánják t a r t an i . . . 

Tisza K á l m á n : Bocsánatot kérek: én nem 
azt tartom különbségnek, hogy az alispán tegye-e 
át vagy a szolgabíró ? hanem azt, hogy a szolga
bíró által történvéu az eljárás , megtartassék-e 
annak rendes módja, t. i. hogy ö az alispán által 
érintkezzék a pénzügyi igazgatósággal, vagy ne tar
tassák meg ? Én részemről óhajtom, hogy ez meg
tartassák : mert egyátalában nem tartom helyes
nek, hogy mindenféle alsóbbrendű megyei tisztvi
selő egyenesen érintkezzék a pénzügyi igazgató
sággal ; mert utóvégre, ha ez állapot be fog 
hozatni, megtörténik, hogy a megyei tisztviselő 
vagy községi előljáró azt sem fogja tudni, kinek 
engedelmeskedjék. (Helyeslés balról.) 

Lónyay Menyhért pénzügyér: E szakasz 
értelme az, hogy a vagyontalanság esetének sárra 
alapított adóleirásnak eseteit, vagy az illető adó
közeg, vagy az érdekelt kérelmére, kideríteni a szol
gabíró fogja. A jegyzőkönyv kinek a felszólítására 
vétetik fel? Ha a szolgabíró tapasztalná, hogy a 
kívánság alapos, akkor a vizsgálatot megteszi, 
s egyszerűen oda teszi át, kinek felszólítására tette 
a vizsgálatot: ha az adóhivatal kívánta tétetni, an
nak, ha az érdekelt fél, a félnek adja át, ki további 
tárgyalás végett az adóhivatalnak adja, s ez küldi 
a pénzügyi igazgatóhoz. A jegyzőkönyvet tehát 
nem szükséges az alispánhoz küldeni, kit a tárgy 
nem érdekel. Száz meg száz eset adja magát elő, 
melyekben ily vizsgálat szükséges lesz. Ezen vizs
gálat mindig a kevésbbé vagyonos adózóknál és 
kisebb tételeknél fordul elő. Kerülni kell ép ezek 
érdekében minden hosszadalmas és felesleges el
járást : annálfogva a szerkezetet kívánom meg
tartani. 

SomoSSy IgnáCZ: Bátor vagyok megje
gyezni , hogy akkor a jelenleg fenállő törvé
nyek szerkezetén s a megyéken nagy rés üt
tetik. (Ellenmondás jobbról.) Igenis módjában 
lesz a törvényhozásnak a megyéket jövőre nézve 
szervezni; de addig, mig fenállnak, rajtok változ
tatni nem lehet. 

V a d n a y LajOS: Igen sajnálom, hogy nem 

i lehetek egy véleményben igen t. Somossy Ignácz 
képviselőtársammal, (Nem szólhat! Már be van fe
jezve!) mert hogy ez által rés üttetnék a megye
rendszeren, az teljességgel nem áll. Már én az adó
behajtásnál semmiféle görbe és tekervényes utat 
nem pártolok. Kívánom az egyenes uta t ; már pe
dig ez az, hogy a szolgabíró tegye meg a jelentést: 
más részről pedig túltettük már ezen magunkat 
a 27. szakaszban, melyben szintén azt mondottuk, 
hogy ugyanakkor a szolgabirák küldik ki a ki
mutatásokat. (Zaj.) Azt hiszem ennélfogva, a szer
kezetnek meg kell maradni. 

E l n ö k : A kik a szerkezetet, pártolják, mél
tóztassanak felállni. (Megtörténik.) Elfogadtatott. 

P a i s s Andor j e g y z ő (olvassa a 60-dik sza
kaszt.) 

K e t h e l y i József e l ő a d ó : A központi bizott
ságnak irályi észrevétele van, a 12-ik sorban t. i. 

| ehelyett,: „felvétetnek", ezt kivánja tétetni: „vétet
nek fel." 

Jendrass ik Miksa : T. ház! Az imént felol
vasott szakasznak két különböző természetű minő
ségű tárgya van. 

Egyik az, hogy az imént a föld- és házadó be
hajtására s biztosítására megállapított szabályok ki
terjesztessenek a fogyasztási adó és az illetékek be
hajtására is, mire nézve észrevétel fen nem forog. 

Másik az , mely az államot illető közvetett 
és közvetlen követelések miképeni beszedése mód
ját a múltra nézve bizonyos, e szakaszban csak áta-
lánosan emiitett, de ki nem jelölt másnemű ki vált -

! ságolt követelések beszedésére, jövó're pedig egy 
hazai intézetből, a magyar földhitelintézetből, egye
sek által nyerendő kölcsönök visszafizetésére is 
alkalmaztatni kivánja. 

Előre bocsátva, hogy a t. pénzügyminiszter 
úr a mag-a eredeti törvényjavaslatában ezen má
sod rendű tárgyra nem is terjesztette ki figyelmét — 
mert ő azon törvényjavaslatban csak a közadókról 
és az államot illető illetékekről intézkedett, de a 
pénzügyi bizottság kiterjesztette figyelmét ama
zokra is, a melyeket felemlíteni szerencsém volt — 
ezen külön természetű tárgynak csak az államot 
illető közadóbeli követelésekre szorítkozható tör
vényjavaslatba való foglaltatása a VH-ik osztály 
nézetével nem találkozik, elannyira, hogy eltérő 
nézetét külön véleményben fejezi ki, miszerint nem 
akarván ugyan egyúttal az elvnek vitatkozásába 
bocsátkozni, de tekintve az efféle kölcsönökből s 
szerződésekből eredhető hasznot, annak idején haj
landó is lehetend kivételesen némely intézeteknek 
ily kiváltságos álláspontot engedni, jelenleg mind
azonáltal azon szempontból indult ki, hogy min
den egyes törvénynek csak specificus tárgya 
lehet, nem pedig, hogy különféle nemű ügyek s 
tárgyak ugyanazon egy törvényben, eltérőleg annak 
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czimétől, összefoglaltassanak, hogy egy oly tör
vényben, mely az állam különnemű adókövetelé
sekről intézkedik, egyszersmind bár kinek követe
lései iránt is gondoskodva legyen, hogy közügyek 
magán ügyekkel vegyittessenek, hogy ugyanazon 
egy törvényben rendeltessék el bizonyos magán 
követeléseknek kincstári követelésekkel való egy
idejű s együttes beszedése. Ennélfogva azon in
dítványt teszi a VII. osztály, hogy a 60, szakasz
ból mind az, mi nem az államot illető fogyasztási 
adóra vonatkozik, tehát a 3-ik sorban előforduló 
„alkalmazandók" szó utáni egész szövege azon 
szakasznak mellőztessék: de hivassék fel a kor
mány arra, miszerint a másik tárgyat ex professo 
tüzetesen tárgyalja s az országgyűlés tárgyalását 
előkészitse. 

Ezenkívül e tárgyra nézve még egy más 
szemnontból is indult ki a VII. osztály. Azt hiszi 
ugyanis, hogy e tárgynak tüzetes megbirálásánál 
szükséges szemügyre venni azt, miszerint megha-
tároztassanak azon jogi személyek, a melyek e 
szakaszban csak generiee emlittetnek fel, a nél
kül, hogy valaki tudhatná, hogy tulajdonképen 
kicsoda azon fél, a kinek szerződése olyan termé
szetű , miszerint követelése a közadókra nézve 
kijelölt határozat alapjain azzal együtt egyúttal s 
egyidejűleg be legyen szedhető ; valamint továbbá 
szükséges azt is megbírálni, ha vajon megkívánja-e 
azt a haza érdeke, hogy egyetlen egy intézetnek 
kiváltságolása által más pénzintézetek versenyzése 
megnehezittessék ? mert a szőnyegen levő törvény
javaslat szakasza csakis a magyar földhitelintéze
tet említi fel olyannak, melyet kiváltságoltatni 
ajánl, r;em tulajdonítván jövőre ilyetén kiváltsá
gos állást más intézeteknek, legyenek azok akár 
belföldiek, akár külföldiek. Jelesen a belföldiekre 
nézve az tűnt fel a VII. osztálynak, miszerint igen 
is vannak e hazában, még pedig régibb intézetek 
is, melyek a pénzszükség idejében különben is 
rendesen működtek, s nem szorítkoznak többé 
csak váltóüzletekre, hanem hypothekára is adnak 
pénzt kölcsön, még pedig reális, valóságos érték
ben. Ezek oly fontos érdekek , melyek a VII . 
osztály véleménye szerint bővebb tanulmányozást, 
meghányást, bírálást igényelnek, semhogy igy 
per tangentem mellékesen egy nem is arra kiter
jeszthető törvényben elintéztessenek. 

Én tehát, hivatkozva a már beadott külön 
véleményre, azt a t. ház figyelmébe ajánlva, ké
rem azt újra felolvastatni. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a Vll-
dik osztály külön véleményét1). 

Tisza K á l m á n : Én épen ily értelmű módo
sít ványt akartam beadni, azaz oly módositványt, 

' ) Lásd az Irományok 274-dik számát. 

hogy ezen szakasznak többi része, a 2-ik sorban 
levő „alkalmazandók" szó után, hagyassék ki. Én 
nem tartom magam részéről sem szükségesnek, 
sem helyesnek, hogy mindazon tárgyak felett, 
melyek e szakasz többi részeiben elősorolvák, most 
itt mellesleg határozzunk, vagy azokra nézve 
csak véleményt is mondjunk. Szerintem elég 
indok az, hogy egy adótörvényben mind azok 
felsorolása nem való, és ha szükséges ily intézkedé
seket tenni, méltóztassék a miniszter úr törvényja
vaslatot letenni a ház asztaléira, midőn azok iránt 
majd határozni lehet. Én tehát e szerint módosit-
ványomat be nem adva, a VII. osztály külön vé
leményét pártolom. (Helyeslés a bal oldalon.) 

L ó n y a y Menyhért pénz i igyér : Én elis
merem, hogy a VH-dik osztály véleménye teljesen 
indokolt; magam is azt hiszem, hogy ezen intézke
dés, ajmelynek hasznosságát, ugy vélem, nem fogja 
senki tagadni, ezen törvénybe mint részlet nem 
egészen illik, sőt annyiban felesleges is, hogy az 
adótörvényekben felhatalmaztatik a miniszter, a 
létező szabályokat addig ,miga törvényhozás más
ként nem intézkedik, fentartatni, miután a jelen 
esetre is áll ez. Tehát észrevételem nincs az ellen, 
hogy azon szótól fogva: „alkalmazandók" a további 
szerkezet kimaradjon. 

Csak felvilágosításul kívánom megjegyezni, 
hogy nem annyira azon intézetek érdekében, mint 
az azon intézetektől kölcsön felvett adósoknak 
van érdekében ezen intézkedés további fentartása-
Ugyanis a földbirtoki hitel előmozdításának, még 
pedig oly módon, mint azt a magyar földhitelin
tézet eszközli, nagy jelentősége van épen a föld
birtokos osztály nagyobb részének érdekében. A 
tapasztalás azt bizonyitotta, hogy míg más, nye
részkedés végett alakított földhitelintézetek ugy 
nálunk, mint másutt csak nagyobb összegeket ad
nak kölcsön, pl. a bécsi bank földhitelosztálya leg
kisebb kölcsöne 5000 frt, addig a magyar földhi
telintézet kölcsönöz 1000 frtig, és csak is ily köl
csönök kamatainak behajtásánál fontos megkí
mélni az adósokat a költséges rendes bírósági el
járástól, miután az utóbbival, t. i. a törvényes 
költségek, bélyeg stb. két, három, sőt ötször oly 
nagy összegre mennek fel, mint a mennyit a kö
vetelés maga tesz. Tehát a fentartani kívánt intéz
kedés az illetőkre nézve nagy könnyítést foglal 
magában. 

Továbbá van egy más eset, mely ismét nem
zetgazdasági szempontból nagyfontosságú : ez a 
tiszaszabályozási társulatok kölcsön járulékainak 
behajtási esete. Midőn a Tisza-szabályozás létesíté
sére nagyobb kölcsön kötése tartatott szükséges
nek az illető érdekeltek által, akkor a bécsi bank 
földhitelosztályától azon föltétel mellett vették a köl
csönt, és arra kötelezték magokat az illetők, hogy a 
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mennyiben minden egyes birtoknak a kölcsön általi 
I megterhelése igen hosszadalmas, költséges, sőt miu

tán a járulék azonnal egyénenkint könnyen szét 
sem vethető, alig lenne czélszerüen kivihető, azt kí
vánták az érdekeltek, s ezt feltételül elfogadták, 
hogy a netaláni hátralékok az illetőknek adójával 
szedessenek be. Miután ezen kölesönnek felvétele 
leginkább a birtok javítására és értékének emelé
sére szolgál, a birtokosok ezen feltételében meg kell 
továbbra is az eddigi eljárást tartani. 

Leginkább ezen két eset forog fen, a mely
nél az ország és az illető birtokosok érdekében van, 
hogy az eddig gyakorlatban levő eljárás fentartas-
sék, mert ez által minden nevezetes törvénykezési 
és bélyegköltségektől megkíméltetnek, és két fon
tos nemzetgazdasági czél elérése könnyittetik. 

U g y hiszem, indokoltam azt, hogy ezen in
tézkedést czélszerü volna jövőre nézve fentartani. 

Egyébiránt, ha a kihagyást ezen szakaszból 
méltóztatnak azon értelemben venni, hogy addig, 
mig ez iránt a törvényhozás külön törvény 
által nem intézkedik, ezen intézkedés fentartandó: 
az esetben nincs semmi észrevételem az ellen, hogy 
azon szó után'„behajtásánal is alkalmazandók"a sza
kasznak többi része elmaradjon. Azon értelmezés 
mellett tehát, hogy addig, mig ez iránt külön tör
vény keletkezik, az eddigi gyakorlat fentartassék, 
szivesen hozzájárulok az indítványhoz. 

Nyáry P á l : T. ház! Én azt hiszem, hogy e 
szakasz e szótól: „alkalmazandók" nem maradhat 
meg: nem maradhat meg pedig azért, mert az egész 
törvényczikk adóbehajtásáról szólván, azon tisztvi
selőket, kiket az állam fizet, nem lehet alkalmazni 
magán követelések behajtására. Az adóbehajtás 
mindenütt, de, azt hiszem, nálunk sem lehet más, 
mint drága: mert ha nem tudom is most előre 
megmondani, mennyire fog az kiütni, de ha te
kintetbe veszem, hogy az ausztriai birodalmi ta
nács által megállapított budgetben 1865-dik év
ben az adóbehajtás költségei százhét millió 
forintot tettek akkor, midőn az egész budget 
ötszáztizenegy milliót tett: körülbelül az jön ki, 
hogy minden 4 forint után egy forintot fizet az 
adózó azért, hogy tőle azon 4 forint beszedessék. 
Ez igen nagy teher. Ezen terhet ha a kérdéses 
privilegiált követelésekre is kiterjesztené miniszter 
úr, minek nyomát nem látom , nem látnék benne 
nagy ellenvetésre okot; de miután ugy hiszem, 
miniszter űr ezen ellenvetésre sem el nem készült, 
sem el nem készülhetett: tisztán és egyenesen 
kijelentem, hogy magán követelések behajtására 
az állam által adókép kivetett költségeket íorditni 
akarni merő képtelenség. Annálfogva, ha e rész
ben miniszter úr nem gondoskodott: azon esetben 
nem marad egyéb hátra, mint a Vll-dik osztály 
véleményét elfogadni,és erre vonatkozólag miniszter 

urnák még ezen ülés folyama alatt törvényjavas
latot terjeszteni elő, mely törvényjavaslatban bi
zonyosan miniszter úr arról is fog gondoskodni, 
hogy azon költség, melybe ezen követelések be
hajtása kerül, ugyanazok által viseltessék, kiknek 
javára történik a behajtás. (Helyeslés) 

Bezerédj László: Ámbár én is átlátom 
nagy jótékonyságát az ily közintézetek áltai adott 
kölcsönöknek, mégis megvallom, nem tudnám azt 
egy kategóriába helyezni a tartozó adóval, melylyel 
az egyes polgárok az egész állam irányában kö
teles ; és azért én is részemről elfogadom a Vll-dik 
osztály külön véleményét, és egyátalán itt be
csúsztatni nem akarnám az adóbehajtásáról szóló 
törvényczikkben a magán követelések behajtását. 
{Helyeslés.) 

Babes V i n c z e : T. ház! A mint én tudom és 
tapasztaltam is, az ok, hogy miért vonakodtak bi
zonyos intézetek a magyar birtokosoknak kölcsönt 
adni bizonyos privilegiált előnyök nélkül, az volt, 
mert azon intézetek nem bíztak, nem tudtak bizni 
a magyar törvénykezési eljárásban, mert ez ren
dezve nem volt. {Most sincs rendezve!) Az igaz, 
hogy most sincs rendezve; de azt tartom, hogy 
épen ennek szüksége azt indokolni, hogy a tör
vénykezés mielőbb rendeztessék, és akkor vélemé
nyem szerint elesik a felemiitett aggodalom és 
annak szüksége, hogy erre nézve különös feltéte
lek állapíttassanak meg, mi minden esetre anomália 
lenne az eljárásban és végrehajtásban. Azt nem 
lehet állítani, és gondolom, nem is fogja senki állí
tani, hogy az ilyen eljárás iránti intézkedések az 
adó behajtásáról szóló törvénybe valók, és épen 
azért én is ennek kihagyása mellett szavazok; de 
nem vagyok azon véleményben, hogy erre nézve 
külön törvény alkottassék, mert ez egyenesen a 
polgári törvénykezési eljárás keretébe tartozik, s 
meg vagyok győződve, hogy ha egyszer hazánk
ban a törvénykezési eljárás kellőleg rendezve lesz, 
elesik majd ily törvényalkotás szüksége. Ennél
fogva inkább azt óhajtom, hogy a törvénykezési 
eljárás mielőbb rendeztessék, a helyett, hogy erre 
nézve külön törvény alkottassék. 

Halász B o l d i z s á r : T. képviselőház! Én ] 
szintén elfogadom a VII- osztály véleményét; j 
hogyazonban a minisztérium utasittassék uj tör
vényjavaslatnak e tekintetben bemutatására, azt 
feleslegesnek és szükségtelennek is tartom. Ez elvi 
kérdés, t. képviselőház. Ha arról volna szó, hogy 
van egy nemzeti bank és ennek követelései 
behajtását mi egyenlővé teszszük az adó behajtá
sával, azt érteném. (Ennek sem volna értelme!) Meg
engedem ; de ezt mégis érteném, a mennyiben az 
állam érdeke ugy hozhatja magával; de hogy ma
gán nyerészkedő vállalatok (Zajos ellenmondás) 
követeléseinek behajtása iránt e ház, az ország in-
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tézkedjék, azt én kiváltságnak tartanám, a kivált
ságok ideje pedig már lejárt. Igaz, hogy az 1848. 
törvények alapján még mindig osztogatják a ne
mesi leveleket — ám örüljenek ennek azok, kik 
ilyeneket megszerezni még most is szükségesnek 
és üdvösnek tartják — de hogy jövőre és még 
elvben fentartsuk ezt, hogy a törvény utján intéz
kedjünk ily kiváltságok fentartása i ránt : ezt nem 
értem; és akkor nem is tudom, hogy miért is te-
Bzünk megkülönböztetést a földhitelbank és a ta
karékpénztárak és más hasonló, minden esetre 
szükséges és hasznos vállalatok közt. De nincs is 
azon intézeteknek ilyesmire szükségök, mert hiszen 
azon vállalatoknak alkalmok és módjok van arra. 
hogy saját követeléseiket biztosítsák s a törvény 
rendes utján behajtsák. Én ennélfogva azon indít
ván )Tt nem pártolom, hogy a minisztérium e tekin
tetben bizonyos törvényjavaslat bemutatására uta
síttassák ; nem pártolom elvből sem. 

Lónyay Menyhért pénzügyér •. Ha nincs 
már felirva senki, szabadságot veszek magamnak 
e tárgy iránt még egyszer felszólalni, és néhány 
szóval indokolni azt, hogy a mennyiben magam 
részéről is szívesen hozzájárulok, sőt a dolog ter
mészetével megegyezőnek látom, hogy ezen sza
kaszból ezen értelem kihagyassék, ugy más rész
ről óhajtom. ha a mai ülés jegyzőkönyvébe igtat-
tatnék az , hogy ezen tárgyban a minisztérium 
terjeszszen elő minél előbb, még ez ülésszak alatt, 
törvényjavaslatot, és addig a jelenlegi eljárás 
meghagyassék. (Helyes!) 

Ezen alkalommal nem mulaszthatom el Nyáry 
Pál t. képviselőtársam előadására pár szóval néhány 
megjegyzést tenni. 

A múlt napokban azt tapasztaltuk. hogy t. 
barátom statistikai adatok ismeretében ritka jár
tasságot tanúsított; hanem a mai napon, különö
sen a magyarországi adóbehajtás iránt felhozott 
adataira bátor vagyok némely ellenészrevételeket 
tenni. Azt mondotta a t. képviselő úr, hogy a biro
dalom másik felében az adóbehajtás költségei oly 
terhesek és olyan nagy összegekre mennek, hogy 
minden 4 írttól egy frt adóbehajtási költségekre 
esik, s ezt oly módon jelezé, mintha hasonló rend
szer állana nálunk is. Erre nézve megjegyzem és 
hivatkozom az általam előterjesztett államköltség
vetési előszámitásra: hogy az összes pénzügyi 
igazgatás és kezelés költsége minden egyenes és 
közvetett adók behajtási költségeivel együtt nem 
megy többre, mint 7 millió néhány százezer frtra; 
miután pedig az összes bevétel közel száz millió frtot 
tesz, ennélfogva 7%-nél alig tesz valamivel többet 
azon összeg,mely nem esak az adóbehajtásra, hanem 
az összes pénzügyi kezelésre, ide értve a pénzügy
minisztérium saját kiadásait is, fordittatik ; tehát 
nálunk nem minden 4-dik, hanem minden 14-dik 

frtra esik körülbelül 1 forint pénzügyi igazgatás 
fejében. 

Ez az első megjegyzésem. 
A másik megjegyzésem, melyet bátor vagyok 

tenni, vonatkozik azon több oldalról hallott állí
tásra, mintha ezen kedvezmény bizonyos kiváltsá
gos intézetek érdekében kívántatnék fentartatni. 
Én azt tartom, hogy ezen állítás nem alapos, mert 
ezen kedvezmény épen azok érdekében történik, 
kik ezen intézetek jótékonyságát felhasználják. 
(Ugy van!) 

A mi azon költségeket illeti, a melyekre 
Nyáry Pál t. barátom hivatkozott; erre nézve meg
jegyzem, hogy azon költségeket azok fizetik , kik 
kötelességüknek eleget nem tesznek, és kik ellen a 
végrehajtás alkalmaztatik, tehát ez esetben az ál
lam nem terheltetik ujabb költséggel. 

Egyébiránt még azon esetben is, ha az állam 
saját költségén teljesítené a behajtást, igen fontos 
nemzetgazdasági okok szólanak a mellett, hogy 
ezen csekély áldozatot hozza meg. Mert mi czélt 
mozdit ez által elő ? 

A Tisza-szabályozó társulatnak czélja hazánk 
| leggazdagabb, legdúsabb részén több mint 200 D 
! mértföldnyi területnek használhatóvá tétele. Ez 
j tehát ugy nemzetgazdasági, átalános vagyonosodási 

és így adóképességi, mint közegészségi és köz-
l lekedési szempontból oly fontos vállalat, hogy igen 
I méltányos volna még az i s , ha az állam azon cse

kély segélyt, melylyel az évjáradék behajtása 
I jár, maga viselné. 

A mi illeti a másik tárgyat, t. i. a magyar 
földhitelintézetet : arra nézve csak azt jegyzem 
meg, hogy minden jól rendezett államban, különö-

I sen oly államban, hol a vagyon nagy része föld
birtokból áll, és hol a csekélyebb birtokosok száma 

: oly nagy, mint Magyarországban, nagyfontosságú 
érdek követeli, hogy a kisebb birtokosoknak hitele 
előmozdittassék, s e tekintetben vajmi csekély 
kedvezés az, hogy azon esetben, midőn kölcsön 
következtében a kis birtokosok ellen végrehajtás 
intéztetik, azok rendkívüli költségekkel ne terhel
tessenek. A földhitelintézet nem nyerészkedő 
társulat, mert nem azért alakult, hogy oszta
lékot adjon, hanem azért,hogy akölcsönvevőknek 
mentül jutányosabb kölcsönt szerezzen, s az által 
a földbirtok hitelét, tehát közvetve hazánk közhi
telét és a közjóllétet is emelje. 

Miután ily fontos okok szólnak a mellett, 
hogy ez iránt a törvényhozás legközelebb intéz
kedjék, addig pedig a jelen eljárás tartassék fen : 
részemről is szivesen hozzájárulok ahhoz, hogy ezen 
szakasz ide vonatkozó része kihagyassék, azon fel
tétellel, hogy a mai nap tanácskozási jegyzőköny
vébe beigtattassék az , hogy a minisztérium meg-
bizatik ezen tárgy iránti törvényjavaslatnak még 
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ez ülésszak alatt előterjesztésére, addig pedig a 
jelenben fen álló szabályok fentartandók. {Atalános 
helyeslés.) 

Madarász József : A költségvetés és átalá-
ban az állam által megajánlott adók költségveté
sében valóban meglepő volt reám nézve a pénz
ügyi törvényjavaslatnak bizonyos, habár jótékony 
magán intézeteknél is, az adóbehajtás közegeire 
való bizása ezen tartozásoknak. Én azonban oszt
va a VH-ik osztály által beadott külön véleményét, 
tisztán pénzügyminiszter urnák némely észrevéte
leire vagyok bátor némely megjegyzéseimet meg
tenni. Megismerem, hogy az államnak kötelessége 
az állam és magánosok érdekében is bizonyos 
intézkedéseket tenni az állam egyeseinek hitelé
nek előmozditása és megnyerése tekintetében. De 
nem fogja senki állithatni, hogy ezen intézkedé
seknek egyúttal az adóbehajtási törvényekben 
kell benne foglaltatniuk; és igy elfogadván a VII. 
osztály véleményét, megjegyzem azt, hogy mikép 
egyeseknek jótéteményül szolgálhatnak és némi rész
ben szolgálnak is a fenjelölt intézetek, nem tekintve 
a magyar földhitelintézetet, ugy egyúttal nem le
het állítani azt sem, hogy ott a részvényesek illető 
része ezen jótékonyság mellett ki ne járjon. Én te
hát tisztán a pénzügyminiszter úr azon megjegy
zését nem fogadhatom el, hogy itt az adótörvények 
feletti vita alkalmával határozatilag a ház belee
gyezését adhatná ahhoz, hogy addig is, a míg elő
terjesztett törvényjavaslat által a hitelintézetek
nek és az állampolgároknak ügye nem biztosíttat
hatnék, a minisztériumot felhatalmazza a ház az 
eddig alkalmazott időközi szabályok tovább foly
tatására. Én azt hiszem, e tárgyat épen az adó kér
désénél megvitatni sem nem lehet, sem nem taná
csos. E részben azt hiszem , ha már kell valamit 
tenni, az átalánosan megnyert indemnity folytán 
a pénzügyminiszter megteheti inkább azt önmagá
tól, mintsem hogy a tárgy állásának megvitatása 
és elhatározása nélkül a ház adja megegyezését 
olyanokhoz, mikre igen helyesen jegyeztetett 
meg, hogy sem azt nem tudjuk, minő társulatok, sem 
azt, minő szabályzatuk van. {Mindnyájan tudjuk!) 
Hiszen néhányat tudunk , az való. Én tehát azt 
hiszem, pénzügyminiszter úr megnyughatnék ab
ban, hogy a háznak ily rendkívüli határozata 
nélkül az ő, a ház által nyert indemnityjénél fog
va intézkedjék ugy, a mint legjobbnak tartja; de 
a ház oly határozatot nem hozhat: én tehát a VII. 
osztály külön véleményét pártolom. 

N y á r y P á l : A ház engedelmével pár észre
vételt akarok tenni, miniszter urnák reám vonat
kozó megjegyzésére. Méltóztatnak emlékezni, hogy 
én nem csak nem állítottam mint már létezőt, sőt 
megkülönböztettem az adóbehajtási költséget, me
lyet mi fogunk megállapítani, attól, mely 1865. 

KÉPV. H. NAPLÓ. 1865/8. IX. 

Ausztriában létezett. A magunkét nem tudom, meny
nyire fog ütni; és a példa, melyet felhoztam a 
múltból, mely szerint minden 4 forint behajtása 
1 frtba kerül, nem vonatkozik a mi budgetünkre, 
mely felett még nem is tanácskoztunk. 

S i m o n y i E r n ő : T. ház ! Ezen törvényjavas
latnak nem csak czime, hanem már elfogadott 9-ik 
szakasza is egyenesen tiltja, hogy az adóban sem
mi más természetű követelésnek beszámíttatni nem 
lehet. Ha tehát elfogadnók a 60-dik szakaszt ugy, 
mint az terveztetik, ellenmondásba jönnénk nem 
csak a czimmel, hanem a már megvitatott és elfo
gadott 10-dik szakaszszal is. A mit ezen szakasz
nak megtartására nézve hallottam a t. pénzügymi
niszter úrtól, megvallom, engem meg nem győzött 
annak szükségéről; ellenben káros volta egész 
hitelünkre nézve legvilágosabb. Ha hitelünket 
növelni akarjuk, ha egyes hitelitézeteinket támo
gatni akarjuk, s átalában a hitelintézeteket, akkor 
ne adjunk kiváltságot egyes hitelintézeteknek sem, 
mert ez azon esetre, ha« kiváltsággal b i r . ki fogja 
zárni a többi hitelintézet versenyét, és azon álla
potban leszünk, ha pénzre van szükségünk, hogy 
kénytelenek leszünk azon egyetlenegy hitelintézet
hez fordulni, vagy szorulni, mely talán 15 —16 
frtot kölcsönöz egy hold földre ott, hol a külföldi 
kapitalista 80 vagy több frtot is kölcsönzött volna. 
{Jobbról ellenmondás.) Annyi bizonyos, hogy ha a 
számok, melyeket mondok, nem tökéletesen álla
nak is, annyi minden esetre bizonyos, hogy messze 
nem esnek; annyi bizonyos, hogy ha egy hitel
intézetnek adunk kiváltságot, hogy ha egy hitel
intézetet képesítünk arra , hogy ez az ó' kapitálisát 
és kamatját kevesebb költséggel hajtsa be , mint a 
többi hitelintézet, a melyek pedig szintén hajlan
dók volnának oly föltételek alatt pénzt kölcsön 
adni, bizonyos, hogy ha a többit nyomjuk 
i r amában , hogy a kiváltsággal biró kedvezőbb 
állapotba van helyezve , mint a kiváltsággal 
nem biró. Ezen tekintetnél fogva kívánom, hogy 
ezen intézkedés a szakaszból a VII-dik osztály 
véleménye szerint kihagyassék, és kívánom azon 
tekintetnél fogva is, hogy ezen hitelintézetben 
sokan a képviselőház tagjai közöl, de különösen a 
miniszter úr is személyesen érdekelve van. , . .{Fel-
Máltások jobbról ; Ez személyeskedés !) Engedelmet 
kérek, ez nem személyeskedés ,. . E tekintetnél 
fogva is fölkérem a miniszter urat, álljon el ezen 
kívánságától. {Zaj.) 

BÓnis S á m u e l : Én ugy látom, abban az 
egész ház egy értelemben van, hogy a hitelinté
zetekről rendelkezni nem ezen törvény szövegében 
szükséges. Vajon kell-e másképen rendelkezni? 
Én azt tartom , arról tanácskozni, vitatkozni most 
fölösleges; majd midőn a törvényjavaslat elénk 
terjesztetik, akkor e tárgyat megvitathatjuk. Én 
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tehát Madarász képviselőtársamnak a formára 
nézve igazat ad, án, azt tartom, mondja ki a ház, 
hogy addig, mig a minisztérium a ház elé törvény
javaslatot terjeszt, fölhatalmaztatik a miniszter az 
eddigi szabályoknak megtartására : ez az indem-
nity. [Közhelyeslés.) 

PulSZky FerenCZ : En tökéletesen osztozom 
előttem szólott Bónis Sámuel képviselő urnák véle
ményében ; azt azonban megjegyzés nélkül nem 
hagyhatom, s miután ugy hiszem, a miniszternek 
méltósága alatt van, hogy személyesen védelmezze 
magát oly vád ellen, (Ellenmondás, nagy zaj bal 
felöl) mely őt semmiképen sem illetheti, legyen 
szabad a képviselő urat figyelmeztetnem — mert 
most jött hazánkba s így nem ismeri a viszonyo
kat — hogy a magyar földhitelintézet nem nye
részkedő vállalat; hogy ott nem nyer senki, hogy 
ott csak az nyer, a ki kölcsön vesz ; s ha jobban 
áll, csak jobb dolga van annak, a ki kölcsön 
vesz ; és . hogy elnöke nem nyer belőle semmit. 
[Élénk helyeslés.) Mi, a kik.már régebben vagyunk 
itthon, vagy azok. a kik nem voltak kün, tudjuk 
ezt; és én ismerve a követ úr loyalitását, ezt 
am.ak tulajdonítom, hogy nem ismerte a körül
ményeket. [Elénk helyeslés.) 

SimOnyi E r n ő : T. ház! [Nincs személyes 
kérdés! Nem szólhat!) 

E l n ö k : Simonyi Ernő képviselő úr a szabá
lyokra hivatkozva, kivan szólani. 

S i m o n y i E r n ő : T. ház! Távol volt tőlem 
gyanúsítani valakit. (Zaj. Felkiáltások: Nincs sze
mélyes kérdés!) Az nem bün, ha valaki oly intéze
tet hozott létre, (Hanem érdem igenis!) és ezt nem 
is emiitettem én mint szemrehányást . . . (El
lenmondás.) 

P a t a y I s tván: No ez gyönyörű tanács
kozás ! 

S i m o n y i Ernő : . . . hanem előrebocsátván, 
hogy nem emeljük a hitelt az által, ha egy inté
zetnek adunk előnyöket a többiek felett. [Tessék 
még egyei állítani!) azt mondottam, hogy miután 
ezen háznak sok tagja és különösen a miniszter úr 
annak létrehozásában sok fáradságot vett magá
nak . . . [Nagy zaj, ellenmondások. Nem igy mon
dotta!) Bocsánatot kérek, én igy értettem azt, a 
mit mondottam ; ha másként méltóztatnak értel
mezni: ám tessék. (Zaj.) 

L ó n y a y Menyhért p é n z ü g y é r : A t . képvi
selő urnák személyemre vonatkozó állításaira 
nézve, ugy hiszem, felesleges válaszolnom, miután 
utóbbi felszólalásában szives volt az első alkalom
mal mondottakat kielégítőleg magyarázni, s azon 
álláspontot elismerni, melyet nem csak én, de 
mindazok, kik hazánk földbirtoki hitele érdeké
ben ezen intézetet létrehozták, elfoglaltunk. [He
lyeslés.) 

ÉS. (Július 14. 1868.) 

A mi azonban azon állítását illeti, hogy ez 
által a magyar földhitelintézetnek más földhitel
intézetek felett előny adatik: erre nézve felvilágo
sításul megjegyezem , hogy Magyarországban 
minden más birodalomban, sőt külföldön alakított 
földhitelintézet épen oly szabadon működhetik, 
mint a magyar földhitelintézet. Egyébiránt nem 
csak a tekintetben van nagy különbség a magyar 
földhitelintézet és hazánkban működő más idegen 
hitelintézetek közt, hogy a magyar földhitelinté
zet nem nyerészkedés végett, de a birtokosok 
földkiteli érdekei előmozdítására földbirtokosokból 
alakult intézet, mely ennélfogva csak is annyi ka
matot követel az adóstól, mennyit maga fizet a 
kibocsátott záloglevelek után, s minden üzleti nye
reményt a közös jótállási és tartalékalap növelé
sére fordit, holott a többi intézetek, melyek nye
remény és osztalék végett alakultak, rendesen 1 % 
kamattal kivannak évenkint többet, mint magok 
a záloglevelek után fizetnek. 

Ez az egyik különbség. 
A másik különbség az, hogy a magyar föld

hitelintézet, ámbár a kis kölcsönök kezelés tekin
tetében nagy fáradságot s aránylag nagyobb 
költséget igényelnek, kis kölcsönöket kis volt 
úrbéri birtokosoknak is ad : holott más intézetek 
rendesen 5000 forinton alul nem kölcsönöznek: 
tehát a behajtási kedvezés, mely 1 — 2 ezer frtnyi 
kölcsönökre kívántatik, ezekre ki sem terjedhet. 
[Helyeslés.) 

Csiky Sándor: T. ház! (Eláll!) Azon indo
koknál fogva, melyeket itt a külön véleménynek 
elfogadására vonatkozólag már elősoroltatni hal
lottam, nem akarva a t. ház türelmét fárasztani, 
[Zajos éljenzés jobbról) egyszerűen csak oda nyi
latkozom, miszerint én azt egész terjedelmében 
elfogadom. 

Egyébként azon kérdést illetőleg, miszerint 
a magyar földhitelintézet ezen, az adó kivetése és 
behajtása módjáról rendelkező törvénybe foglal-
tassék-e és itt annak külön kiváltságot adni czéí-
szerü-e vagy nem'? — az én felfogásom szerint 
nem — arról szólni nem akarok; de annak kivált
ságot adni már csak azért sem kívánok, mivel én 
nem ugy tudom, hogy a magyar földhitelintézet 
jótékonysági egylet volna kizárólag, [De igenis az!) 
mert az szintén oly haszonnal jár, szintén oly 
nyerészkedő intézet, mint a takarékpénztárak. 
(Atalános zajos ellenmondás és nevetés.) Én, t. ház, 
újra azt mondom , hogy nyerészkedő : mert mig 
azon intézetnek részvényei kezdetben 300 és né
hány forinton állottak, most két annyin , sőt még 
magasabban is állanak, [Zajos nevetés. Számos képvi
selő összecsapja kezét. Zaj.) és azon felül még 
osztaléka is van, csak ugy mint a takarékpénztá
raknak. (Folytonos zaj és nevetés.) Én annálfogva 
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ezen intézetet külön kiváltsággal felruházni nem 
óhajtanám. (Hosszai zaj.) 

Tisza K á l m á n : T . ház! (Halljuk!) Uj in
dítvány tétetvén arra nézve, hogy jegyzőkönyv
ben is külön határozat mondassák ki, mint oly 
tárgyhoz, melyhez még nem szólottam, ezen in
dítványhoz nekem is jogom levén szólani, röviden 
csak azt akarom megjegyezni, hogy én egészben 
pártolom azt, a mit Bónis képviselő úr indítvá
nyozott, hogy annak elvi megvitatásától, helyes-e 
vagy nem? és mely intézetnek helyes ily, igy ne
vezhető előjogot adni ? elállván most, hagyjuk ezt 
akkorra, midőn a ház által kimondandó határo
zathoz képest a miniszter úr be fogja terjeszteni 
az illető törvényjavaslatot. (Atalános helyeslés.) 

Nem is akarok e részben egyátalában véle
ményt mondani; azonban azt kellvén hinnem, 
hogy ha a t. képviselő úr, ki előttem szólott, lehet 
oly helyzetben, hogy a magyar földhitelintézetnek 
helyzetét egyátalában nem ismeri, lehetnek az 
országban azon helyzetben többen is, és nem 
tartván helyesnek és czélszerünek, hogy ezen 
intézetről tévtanok hirdettessenek : (Élénk helyeslés) 
annyit bátorkodom megjegyezni, hogy a magyar 
földhitelintézetnek részvényei nem is voltak és 
nincsenek is, (Élénk helyeslés minden oldalról) és 
igy meg sem háromszorosodhattak. 

Másodszor annyit bátorkodom megjegyezni, 1 
hogy azok, kik a földhitelintézetet alapították, 
befizetett összegeik után nem kaptak az első perez-
től fogva, és nem is fognak soha többet kapni 
5 % mái, hanem van vállukon tíz akkora felelősség 
azon esetre, ha az intézet megbukik. (Élénk helyes
lés minden oldalról.) Ha tehát ez nyerészkedő in
tézet, akkor nem tudom, melyik nem az. 

E l n ö k : T. ház! A vitatkozás alatt annyira 
megtisztultak az eszmék, hogy alkalmasint a ház
nak legnagyobb része azt kívánja, hogy ezen sza
kasz két első sora maradjon, t. i. hogy ezsn sza
bályok a fogyasztási adótartozásokra és az illetékek 
behajtására alkalmazandók, a többi pedig maradjon 
k i ; azonban a jegyzőkönyvbe, mint Bónis képvi
selő lír előadá, belejön, hogy az eddig gyakor
latban levő szabályok alkalmaztassanak ezentúl is 
a földhitelintézetre, és hogy pénzügyminiszter úr 
ezen tárgyra nézve minél előbb törvényjavaslatot 
terjeszszen a ház elé. Ha ez belejön a jegyző
könyvbe, akkor, ugy hiszem, meg lesz nyugtatva 
a t. ház. A kik ezt elfogadják, méltóztassanak fel 
állani. (Megtörténik) Elfogadtatott. 

PaiSS Andor j e g y z ő (olvassa a 61-ki sza
kaszt.) 

Deáky LajOS: Ezen szakaszban az 5-ik sor
ban ezen szó helyett: „melyeket" kívánnám tétetni: 
„kiket," mert itt hivatalos személyekre van hivat
kozás. (Olvassa a szakaszt.) 

P a t a y I s tván : A ki magyarul tud, annak 
| el kell fogadni ezen módositványt, mert nem mar-
! bárói, hanem emberről van szó. (Nevetés.) 

E l n ö k t Deáky Lajos képviselő úr észrevétele, 
ugy látszik, helyes. Méltóztatnak elfogadni ? (El
fogadjuk !) Elfogadtatatt. 

PaiSS AndOr j e g y z ő (olvassa a Q2—67-dik 
szekaszokat, melyekre nem történik észrevétel. Olvassa 
a 68-dikat.) 

Kethelyi József előadó: A központi bi
zottságnak e szakaszra következő módosítása van: 
Az első sorban az „illetőleg" szó kihagyandó 
lenne, azonban a 3 ik sorban a „tisztviselői" után 
hozzá adandó lenne : „által." 

Tisza K á l m á n : T. ház ! Miután e szakaszok 
a 68-tól a 79-ig igen szoros összefüggésben van
nak, s valósággal egy elvi megbirálás alá eshet
nek : kérném a t. házat, méltóztassék, mint ez 
máskor is történt, mindazon szakaszokat felolvas
tatni, hogy azután együtt lehessen tárgyalás alá 
venni. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni ? (Elfo
gadjuk !) 

PaiSS Andor j e g y z ő (olvassa a 68 — 79-dik 
szakaszokat.) 

Kethelyi József előadó : A felolvasott 
szakaszok közöl a központi bizottságnak csak is a 
77-ikre van észrevétele. A 77-ik szakasz negyedik 
sorában a „78" után „73"-mat javasol teendőnek. 
(Helyeslés-) 

Tisza K á l m á n : T. ház! Én ezen most fel
olvasott szakaszok által ugy találom, hogy mel
lesleg, a nélkül, hogy a kérdés egész nagyságában 
és fontosságában megvitatható volna, a törvény
hatósági életnek életgyökerei metszetnek el. 

Ugyanis még inkább, mint már ugyan e 
törvény egy pár szakaszában, a megyei tisztvise
lők és a megye közönsége közti viszony megza
vartatik. mert a pénzügyi hivataloknak egyenesen 
és közvetlenül rendeltetik alá a községi elöljárótól 
kezdve minden tisztviselő a helyett, hogy, mint 
ennek történnie kellene, ha a közigazgatás egyik 
ágazatának a másik általkeli valamit végrehajtat
nia, maga az, ki azon tisztviselőnek és községi 
elöljárónak törvény és gyakorlat szerint feje, ke
restetnék meg a további intézkedések megtétele 
végett. De ezen kívül a 77, 78. 79-ik szakaszok 
által oly intézkedés czéloztatik itt a pénzügy
miniszter és a pénzügyi közegek minden rendele
teire nézve behozatni, mely által a megyéknek 
legfontosabb joga, a felirati jog majdnem illuso-
riussá tétetik. 

Ugyanis azt gondolnám, hogy sem maga az 
igen t. pénzügyminiszter úr, sem soha sehol a 
világon egyetlen egy pénzügyminiszter is, sem a 
múltban, sem a jövőben, annál kevésbbé egyes 

11* 



84 CCLXn. OKSZAGOS ÜLÉS. (Július 14. 1868.) 

pénzügyi hivatalnokok csalhatatlanságot magok- J 
nak nem követelnek. Tehát épen u g y , mint ! 
minden más miniszter, csalódhatik a pénzügymi
niszter is. 

Miben áll szerintem a törvényhatóságoknak 
egyik legnagyobb értéke ? Áll abban, hogy ha a 
kormány tagjain megtörténik, hogy akaratjek 
ellen téves vagy talán törvénybe ütköző rendeletet 
adnak ki : mielőtt még bárkin e miatt sérelem 
elkövettetett volna, ezen hatóságok a kormányt 
figyelmeztethetik, és a nélkül, hogy abból kellemet
lenebb összeütközések vagy zavarok támadnának, 
a törvénytelenség elkövetését meggátolhatják. 
Azonban, mondom, ezen szakaszok szerint már 
majdnem lehetetlenné van ez téve. 

Nem szeretek mellékesen szólni oly fontos 
tárgyról, mint a törvényhatóságok rendezése; de 
miután ezen törvény, mint mondom, a törvényha
tósági életnek gyökereire vág, lehetetlen azt telje
sen elkerülnöm : és itt meg kell emlitenem, hogy 
igen is tudom én azt, hogy a felírási joggal is le
het visszaélni; igen is tudom én azt, hogy történt 
ez a múltban és történhetik a jövőben is ; és épen 
azért, miután én a felelősségnek mindenütt barátja 
vagyok: nem vagyok ellensége annak, sőt egy 
időben a nyilvánosság előtt ezen eszmét meg is 
pendítettem, hogy meggátlásául a lehető vissza
éléseknek, a törvényhatóságokra is alkalmaztas-
sék, még pedig alkalmaztassák a megyei bizottsá
gok egyes tagjaira nézve is a személyes felelősség; 
de nem fogadhatom azt el igy mellékesen be
hozva ; nem fogadhatom azt el ugy, hogy az 
egyszerű felszólamlást meggátolhassa, és nem fo
gadhatom azt el továbbá ugy, hogy oly törvény
székek Ítéljenek azután, melyeknek átalában véve 
nincs meg azon magas helyheztétésök, minő hely-
heztetésben kell lennie azon birónak, ki ily dol
gokban ítélhet. Mert ily dolgokban szerintem, 
melyekben a kormány és a törvényhatóságok közt 
van szó, csak oly bíró ítéletére lehetne az ügyet 
bocsátani, kinek többé nincs mit várnia a kor
mánytól, és nem olyanéra, kinek más esetben is 
előmenetele a kormány kezében van; nem külö
nösen oly bíróéra, a milyenek a kerületi és kirá
lyi táblák mostani bírái, a kiknek, mint épen teg
nap tanultuk meg a t. igazságügyminiszter úrtól, 
még csak hivatalbeli állandóságuk sincs és nem is 
lehet a jelen időben biztosítva. Ily bíróságokra 
bízni a hatóságok elj árasa feletti itélethozást, azt 
gondolom, egyátalán helytelen és méltánytalan. 
(Helyeslés a hal oldalon.) 

Midőn az adó behajtásáról van szó kapcsolat
ban a törvényhatóságokkal, két szempontot óhaj
tok szem előtt tartani: az egyik szempont az, hogy 
az államkincstár ne károsittassék , a másik szem
pont, hogy a törvényhatóságok jogköre ne csor-

bittassék; és én részemről azt gondolom, hogy 
a nélkül, hogy ilyen, egészen a megyék életébe 
vágó intézkedések tétessenek, mindkét czélt el le
het érni. 

Az adónak és egyátalán az adó minden nemei
nek behajtása, végrehajtása, kezelése körül van 
két eset, melyben tudom, hogy felírás által a végre
hajtást halasztani nem lehet, mert a halasztás által 
a végrehajtás lehetetlenné tétetnék. Ily eset az, 
midőn dugáruk lefoglalásáról van szó; ily eset az, 
midó'n biztosítani kell a kincstár követeléseit. De 
minden egyéb esetre nézve azt hiszem, hogy 
azon egy pár heti időhaladék, mely a megye fel
szólalása által okoztatik. az államkincstár érdekeit 
egyátalán nem veszélyezteti. 

Én tehát azon két szempontnál fogva ott, 
hol, és azon határig, meddig a dugáruk lefoglalása 
és a biztosítás terjed, a rendeleteket végrehajtan
dóknak tartom, és a törvénybe óhajtom ígtattatni, 
hogy nem a pénzügyminisztérium, de minden tör
vényhatóság e törvény kihirdetése után előre már 
utasítsa saját tisztviselőit, hogy azok a dugáruk 
lefoglalása és a biztosítás szüksége esetében hala
déktalanul és személyes felelősségök mellett in
tézkedjenek, arról a törvényhatóságoknak jelen
tést tevén ; de egyebekben egyátalában nem kí
vánnám ezen eljárást, és azt hiszem, hogy ha ez 
követtetik , midőn egyfelől a kincstár érdekei 
megóvatnak, ugyan akkor megmarad a megyének 
azon hatásköre, hogy végleges, helyrehozhatlan 
sérelem elkövetését megakadályozhatja, mert a le
foglalás és biztosítás még nem oly neme e végre
hajtásnak, melyet azután többé orvosolni nem le
hetne, mert ha ez helytelenül történik is, a megye, 
felszólalása által, a helytelen eljárás orvosolhat-
lanná tételét akadályoztathatja. 

Ezen nézpontokból indulva ki, és nem ter
jeszkedve ki egyes szavakra, melyeket talán kicse
réltetni óhajtanék, miután különben is, ha szükség 
lenne, majd későbben is lehetend szerencsém mint 
indítványozónak azokat elmondani: következőleg 
kívánom e törvényjavaslatot a 68-dik szakasztól 
egész a 79-dik szakaszig szerkeszteni. Nevezetesen 
a 68-dik szakasz igy lenne szerkesztendő. (Olvassa:) 
„A megyék és kerületek közönségei oda utasi-
tandják tisztviselőiket" —tehát a megyék utasítják 
— „hogyfelügyeljenek arra,hogy a községekelői
járói mindazokat, mik a közadók kivetésére, be
szedésére, behajtására és ugy azoknak, mint a 
jövedékeknek és illetékek biztosítására nézve a 
törvény értelmében teendőikhez tartoznak, hatás
körük szerint teljesítsék." 

Tehát a különbség az, hogy a megye utasítsa, 
ne pedig ismét egyes pénzügyőrök utasíthassák 
az egyes községek elöljáróit: mert ez oly zavart 
idézne elő, hogy a községek elöljárói utoljára azt 
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sem tudnák, kinek engedelmeskedjenek. (Felkiáltá
sok jobbról: A törvénynek!) A törvény utasit minden
kit kötelessége teljesitésére: de azért mégis azt 
gondolom, hogy akár melyik igen t. miniszter úr 
furcsán venné, hogyha valamely törvényhatóság
nak eszébe jutna, a miniszteri fogalmazókat egye
nesen utasítani törvényes kötelességük teljesité
sére. A törvény utasit a kötelesség teljesít'sere; 
de a törvény határozza meg a fokozatokat is, me
lyek által kell az utasításnak történni. 

A 69-dik szakasz maradna ugy, a mint van; 
csak gondolatom szerint egy nyomtatási hiba 
igazitandó ki, mert abba az idézés nem az „első"' 
hanem az „előző" szakaszra volna alkalmazandó. 

Ezentúl a 69 dik szakasztól a 79-ig bezáró
lag a többi szakasz kihagyatván következő szer
kezet lenne megállapítandó. (Olvassa:) „A törvény
hatóságok kötelesek a törvény kihirdetése után 
azonnal ugy intézkedni, hogy tisztviselőik : 

„1-ször a fogyasztási adókra, a jövedékekre és 
illetékekre vonatkozó törvények ellen elkövetett 
kihágások eseteiben az illetékes pénzügyi hivatal 
vagy kiküldött megkeresésére a leletről a jegyző
könyvet felvegyék, a tényállást felderítsék s a 
tetteseknek kínyomozása végett a tiszti vizsgála
tot haladék nélkül végrehajtsák , a dugárunak, il
letőleg az áthágás tárgyalnak és eszközeinek le
foglalása és a kincstár követelésének a tetten érett
nél talált javakban, a mennyiben törvény vagy 
fenálló szabály rendeli, biztosítása iránt intézked
jenek ; 

„2-ora fogyasztási adóknál, hol az átalány al-
kalmaztatik, különösen a bor- és husfogyasztási 
adó iránt kötendő bérleti szerződések megkötésé
nél közbenjárólag közreműködjenek ; 

„3-szor a sószállitásnál közbejövő akadályok 
eseteiben és erre vonatkozólag, s itt megyékben a 
községi elöljárók is, a szállítmány vezetőjének vagy 
más arra hivatottnak felszólítására, a tényalladék 
felderítése, a közbejött akadályok elhárítása, a só 
széthordásának megakadályozása s átalában a 
kincstár megkárosodásának eltávolitása iránt azon
nal intézkedjenek, az általok e végre alkalmazan-
dóknak munkabérét és időveszteségét a kincstár 
utólag megtéríteni tartozván." 

Ebben csekély változtatással benne van, mi 
az eredeti szerkezetben, ugy hiszem, a 74-dik sza
kaszig elmondatik. 

Ez után uj szakasz jönne. (Olvassa:) „A 
törvényhatóságok mind azt, a mi, ide értve a 
pénzügyi hatóságok által a törvény értelmében 
kiszabott illetékek beszedését és a pénzügyi tör
vényszékek ítéleteinek végrehajtását is, a törvé
nyesenmegszavazott, és beszedetni rendelt adó ki
vetése, biztosítása és behajtása körül ezen törvény-
czikk és a közadók tárgyában hozott egyéb tör

vények által kötelességükké tétetik, teljesíteni, 
végrehajtani, illetőleg végrehajtatni felelősség mel
lett tartoznak." 

Jön ezután az utolsó szakasz szerintem. (Ol
vassa) : „Tartoznak továbbá az ezen törvényekkel 
egyezőleg kiadandó miniszteri rendeleteket végre
hajtani, s e törvény kihirdetése után azonnal ugy 
intézkedni, hogy tisztviselőik a dugáruk lefogla
lását és az államkincstár követeléseinek biztosítá
sát utólagos bejelentés mellett, a mulasztások mi
att bekövetkezhető netaláni károsodásokért! sze
mélyes felelőség terhe alatt, minden esetre haladék 
nélkül eszközöljék." 

Én azt hiszem, t. ház, hogy itt mindaz, a mi 
az államkincstár biztosítására szükséges, megvan, 
mert kimondatik, hogy mind az, a mi a biztosítás
hoz szükséges, a megye által utasított tisztviselők 
által föltétlenül végrehajtassék. Hogy a többiekre 
nézve mért kelljen a törvényhatósági intézményt, 
mely nem csak legősibb és legbecsesebb Intézmé
nye hazánknak, de mely, azt hiszem, hogy a jövő
ben is véghetetlen fontosággal bír , mellékesen 
mintegy megszorítani ? miért kelljen legszebb jo
gának gyakorlatában, nem a visszaélések ellen 
korlátozni, de lehetetlenségekkel körülsánczolni ? 
ezt én részemről át nem látom; s azért ajánlom 
módosításomat elfogadás végett. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa Tisza 
Kálmán módosítván, ait.) 

Nyáry P á l : Azok után, miket Tisza Kál
mán barátom az általa idézett szakaszokra elmon
dott, kevés mondani valóm van ; a mihez én e 
tárgyban szólani akarok, az elvi kérdés. (Halljuk!) 

Bátor vagyok kérdeni akár a pénzügyminisz
ter úrtól, akár a pénzügyi bizottságtól, mire volt 
kiküldve ? Arra volt kiküldve, hogy az adó ügyé
ben terjeszszen elő törvényt. Vajon ki volt-e arra 
küldve, hogy a megyei rendezés, a megyei ha
tóság iránt törvényjavaslatot, csak részletesen is 
készítsen? Gondolom, e kérdésre mindnyájan 
nemmel felelünk. Tudjuk, hogy ezen országgyűlés 
elé kitűzött fontos kérdések közt van a megye 
rendezése i s ; de ezt oly fontosnak tekintette a ma
gyar törvényhozás, hogy nem is minisztériumot 
utasította törvényjavaslat készítésére, hanem egy 
száz tagú bizottságot választott a maga kebeléből, 
s ettől várja a törvényjavaslat elkészítését. 

Én tehát azt gondolom, hogy már azon ok
nál fogva is, melyet előhoztam, a törvényjavaslat
nak azon része fölött, mely nem tartozik az adóra, 
az adó behajtására, hanem mellékesen a megyei 
hatóságok legérdekesebb részeibe avatkozik hatá
rozatot hozni, mielőtt a megye törvényhozásilag 
rendezve volna, ez alkalommal nem lehet; és azért 
e szakaszok innen egészen kihagyandók, és kihagy
hatok, t. ház, a nélkül, hogy azon czél, melyet ma-
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gának a pénzügyi bizottság kitűzött, meghiusit-
tatnék. 

Mert mit akart ezzel elérni a pénzügyi bi
zottság ? Semmi egyebet, mint azt, hogy azon 
tisztviselők, kik az adó behajtásával foglalkoznak, 
felelősek legyenek. 

Tehát azért meg kell változtatni magát a 
mostani rendszert ? Épen nem. Meglehet, hogy 
épen azon t. bizottsági tagok nem emlékeztek 
arra, hogy hasonló kérdés fordult elő az 1844-diki 
országgyűlésen, midőn arról volt szó, hogy ha ta
lán a tisztviselő hanyagsága által kár okoztatnék 
a váltóhitelezőknek, mi történjék. A törvényho- j 
zás akkor, a nélkül, hogy a megye szerkezetébe 
belevágott volna, egyszerűen elhatározta, hogy az 
illető tisztviselő' a biró előtt is felelős. És, uraim, 
ez ellen panasz nem tétetett soha, mert én magam , 
hivatkozom önmagámra, hogy midőn, nem ugyan , 
hanyagságból, hanem tévedésből, a törvényben ; 
kitűzött idő alatt nem utasítottam mint alispán az i 
illető tisztviselőt, engem megidéztek, és abban a ' 
kárban, a mit okoztam, el is marasztaltattam. | 
Szükséges-e tehát megváltoztatni a rendszert ? 
Nem szükséges, mert példánk van, hogy a hol a i 
felelősségről van szó, a felelősség elérethetik a 
nélkül, hogy az alkotmány megsértessék. 

Én tehát azt gondolom, t. ház, hogy azt a 
kitűzött czélt, mely előttem is szent, a nélkül, 
hogy az alkotmány megrontatnék, elérhetni az 
eddigi törvények szerint is, miután kimondjuk 
a törvényben, hogy minden egyes tisztviselők is 
felelősek a biró előtt. 

Én tehát Tisza Kálmán indítványát pártolom. 
Zichy Nándor gr . : T. ház ! Én nem kívá

nok jelenleg magához a kérdéshez szólani; csak 
azt az észrevétek teszem magára a tárgyalásra 
nézve, hogy ha bele akarunk a vitatkozásba 
menni, mely nélkül az ily fontos kérdést eldönteni 
vajmi nehéz volna, akkor kívánatos volna, hogy 
az előttünk fekvő javaslatot megfontolhassuk, mit 
egy hallásra tenni nem lehet. Én tehát kívánom, 
hogy nyomassák ki és csak ugy vétessék tárgya
lás alá. (Helyeslés.) 

Elnök: Szólásra senki sincs felírva. 
Lónyay Menyhért pénzügyminiszter: 

A tanácskozás rendjére nézve nekem is van észre
vételem. Az átalános vita ezen kérdés felett a ta
nácskozás kezdetén berekesztetett. Azután követ
kezett a részletes tárgyalás, mely, ugy mint eddig, 
mindig szakaszonkint ment végbe. Most az indít
ványozó úr számos szakaszt egybefoglalván, a köz
ponti bizottság szerkezetét kihagyatni kívánja és 
indítványa felett átalános vitát akar kezdetni. 
Azt hiszem, sokkal egyszerűbben lehetne ezen 
kérdésen átesni és sokkal világosabban állana 
előttünk az egész, ha a szakaszonkinti tárgyalást 

folytatnók, a mely esetben a t. képviselő úr min
den egyes szakaszra megtehetné észrevételeit, és az 
első észrevételnél, mely elvi kérdést foglal magá
ban, a ház az egész indítvány felett fogna hatá
rozni. Megvallom, az általa kívánt eljárást, mely 
által a jövőre praecedens felállítására adatnék al
kalom, nem tartanám czélszerűnek : mert az ily 
elvi kérdések az átalános vitához tartozván, ha 
ennek berekesztése után a részletes tárgyalás al
kalmával oda ismét visszamennénk, ez ellenkez
nék a rendes tanácskozás folyamával. Azt hiszem, 
a tanácskozás rendje azt kívánja, és a szabályok
kal is az egyezik meg, hogy a központi bizottság 
javaslata felett, mely a jelenlegi tanácskozás tár
gyát képezi, folytassuk a szakaszonkinti tárgya
lást, mi azonban koránsem zárja ki azt, hogy a 
t. képviselő úr minden egyes szakasznál módosí
tásait beadhassa, melyek felett azután a t. ház ha-
tározand. 

Tisza K á l m á n : A házszabályokhoz, vala
mint igen t. képviselőtársunk Zichy Nándor által 
tett külön indítványhoz szabad-e szólanom ? 
(Halljuk!) 

Én részemről Zichy Nándor gr. indítványát 
i igen szívesen elfogadom, mert a dolog minden 
i esetre lényeges, a melyről szó van, és természetes-
i nek tartom minden képviselőtársam óhajtását, 
i hogy az általam beadott módositványt jobban 
I megrostálhassa és bonczkés alá vehesse, mint azt 
; egyszeri hallás után lehet. 

Hanem a mi az igen t. miniszter úr előadását 
: illeti, hogy a házszabályok tiltják azon eljárást, 
í melyet a t. ház az én kérelmem folytán már elfo-
| gadni méltóztatott: bocsánatot kérek, azt nem he-
I lyeselhetem. Méltóztassék megengedni, számtalan-
I szór volt azon eset, hogy több, egymással kapcso

latban levő szakaszok együtt vétettek elő. Ezt a 
szabályok egyátalában nem is tiltják; és ez nem 
is lehet máskép : mert sokszor az ember az egyik 

j szakaszhoz nem tudja, mit szóljon, ha nem tudja, 
1 hogy a következő szakaszokban mi foglaltatik. 

Egyébiránt, miután a t. ház méltóztatott e 
I tekintetben már határozni, azt hiszem, nem fogja 
: a t. ház ezen határozatot megváltoztatni, s most 

csak a fölött fog határozni, elfogadja-e Zichy 
Nándor gr. indítványát vagy nem? 

í E lnök : Bátor vagyok megjegyezni, hogy a 
\ ház elhatározta, hogy ezen szakaszok együtt véve 

olvastassanak fel, és hogy meghallgatja a t. kép
viselő úr észrevételeit; de miként fogunk felettök 
tanácskozni, szakaszonkint-e vagy egészben véve ? 
az még tökéletesen nyilt kérdés. 

BőniS Sámue l : T. ház! A ház elfogadta azt, 
hogy több szakaszra vonatkozó indítvány tanács
kozás alá jöjjön. Ha ez az elnökség által ki nem 
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mondatott is ; de hogy a ház elfogadta, megmu
tatta azzal, hogy a tárgyalásba beleereszkedett. 

E l n ö k : H a a t. képviselő urnák megjegyzése 
állana, akkor nem volna épen most arról kérdés, 
ki fogjuk-e nyomatni vagy nem ? Indítvány téte
tett az iránt, hogy nyomassék ki és osztassák szét; 
méltóztassanak már most a felett határozni, vajon 
kinyomassék-e az, vagy pedig a nélkül bocsát
kozzunk a tárgyalásba? 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter : 
A kinyornatás ellen sem én, sem. ugy hiszem, más 
nem tett észrevételt. Én csak a tanácskozás rend
jére nézve voltam bátor észrevételt tenni, és meg

egyezni, hogy miután az átalános tárgyaláson 
már tul vagyunk és a jelenlegi tanácskozás alap

ját a pénzügyi bizottság által előterjesztett javas
lat a központi bizottság módosításával képezi, más 
mód a tárgyalás folytatására a szabályok értelmé

ben nem is lehet, mint hogy e javaslat alapján a 
szakaszonkinti tárgyalást folytassuk, mely esetben 
indítványozó úr minden egyes szakasznál előad
hatja módosításait. 

Várady Gábor : Az én nézetem szerint egy 
még a képviselőház előtt nem levő javaslatra 
nézve nem lehet megállapítani, miként fog tár
gyaltaink Ha majd e javaslat kifog osztatni, ak
kor fogat, képviselőháza felett határozhatni, minő 
eljárást kivan e tekintetben követni. {Helyeslés.) 

E l n ö k : Az tehát, miként tárgyaljuk az in
dítványt, még nyílt kérdés. Egyelőre a t. ház a 
javaslat kinyomatását rendeli el. A kiosztás ma le
hetetlen ; hanem holnap 9 órakor a képviselő 
urak itt a háznál átvehetik. 

A pénzügyi bizottság tagjait kérem délután 
5 órakor teljes számmal megjelenni. 

Az ülés végződik d. u. 1V órakor. 

CCLXIII. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1868. július 15 én 

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

Tárgyai : Kérvények bemutatása. A központi bizottság jelentést tesz a bélyeg- és Illetékekről szóló törvényjavaslat mó
dosítása iránt. A közadók kivetése, befizetése stb. iránti törvényjavaslat részletes tárgyalása tovább foly s a Tisza Kálmán által beadott 
módositvány a törvényhatósági felelősség tárgyában tárgyalás alá vétetik. 

A kormány részéről jelen vannak : Eötvös József, 
by Gorove István, Lónyay Menyhért, Mikó Imre gr. • 
később Horvát Boldizsár, Wenckheim Béla h. 

Az ülés kezdődik d. e. 10í/i órakor. 

E l n ö k : Az ülést megnyitom. A mai ülés \ 
jegyzőkönyvét Bujanovics Sándor jegyző úr fogja 
vezetni: a szólani kívánók neveit Dimitrievics 
Milos jegyző úr jegyzi. 

A múlt ülés jegyzőkönyve fog hitelesíttetni. 
Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a 

július lé-kén tartott ülés jegyzökönyvét) 
L ó n y a y Menyhért p é n z ü g y é r : A jegyző

könyvre azon észrevételem van, hogy a tegnap 
hozott határozat által a pénzügyminiszter fölszó-
littatott, hogy ezen kiváltságok iránt a ház elé 
javaslatot terjeszszen, addig is a mostani gyakorlat 
tartatván fön; a jegyzőkönyvben pedig csupán 
a földhitelintézetről van szó. A mennyiben e kivált

ságok a tiszaszabályozási társulatra nézve is ér
vényben vannak, méltóztassék a hozott határozat
tal egyezőleg átalános kifejezést használni. {He
lyeslés.) 

Elnök: A jegyzőkönyv ezen értelemben fog 
kiigazittatni. Egyéb észrevétel nem levén, a jegyző
könyv hitelesíttetik. 

Pápa város iparos osztályának közönsége 
az iparügy rendezése iránt Szombathely városa 
iparosai által beadott felterjesztést pártoltatni kéri. 
A kérvényi bizottsághoz tétetik át. 

A központi bizottságnak van egy jelentése : 
kérem az előadó urat, méltóztassék azt felolvasni, 

Dapsy VilmOS e lőadó {olvassa a központi 
bizottság jelentését a bélyeg s illetékek iránti törvény
javaslat módosítása iránt 1). 

E l n ö k : Gondolom, sokkal fontosabb, sem-

L) Lásd az Irományok 286-dik számát. 
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hogy egy hallásra hozzá lehetne szólni. Ki fog 
nyomatni és napirendre kitüzetni. 

Napirenden van az adó behajtásáról szóló 
törvényjavaslat részletes tárgyalásának folytatása. 

Tegnap méltóztattak elhatározni, hogy Tisza 
Kálmán képviselő úr módositványa kinyomassák ; 
ez megtörtént, ma ki is osztatott, és igy ma napi
renden annak megvitatása lenne. Szükségesnek 
találnám tehát, hogy a 68. szakasztól kezdve a 
80-ig valamennyi szakasz felolvastassák, azután 
rá a módositvány, és igy a tanácskozás megkez
dessék. 

BujanOViCS Sándor j e g y z ő (olvassa a tör
vényjavaslat 68—79-dik szakaszait x). 

PaiSS Andor j e g y z ő (olvassa Tisza Kálmán 
módosításait 2). 

Tisza K á l m á n : Módositványomat as teg
napi ülésben indokoltam, ugy hogy fölöslegesnek 
tartom azt ma ujabban indokolni; föntartom azon
ban magamnak, hogy a reá előadandó megjegyzé
sekre válaszolhassak. 

Várady Gábor: T. ház! Elismerem, sőt 
állítom is, hogy a felelős kormányzati rendszer 
csak ugy és akkor verhet nálunk, vagy bárhol is 
erős gyökereket, hogy ha a felelősség a törvény
hatóságokra is kiterjesztetik, és ha azon felelősség 
súlya, mely a miniszter vállára nehezedik, bizo
nyos mérvben és arányban ugy az állam hivatal
nokait, mint a törvényhatóságok tisztviselőit is 
terhelni fogja. 

Elismerem, hogy az államkincstár jövedelmé
nek kellő biztosításával nem lehet várakoznunk 
mindaddig, mig a törvényhatóságok törvényho
zási utón rendezve lesznek. 

Ezen kettős elismerésből természetesen követ
kezik annak kijelentése, miszerint oly intézkedé
seknek tételét látom szükségeseknek, melyek által 
egy részről a felelősség eszméje az adott körülmé
nyek között is megtestesittessék; de más részről ne 
állapíttassanak meg általoks főleg igy mellékesen 
olyan elvek, melyek a törvényhatóságok rendezé
sével szoros kapcsolatban állanak. 

Az előttünk fekvő törvényjavaslattal, az én 
nézetem szerint, e kettős feladat nincs kellő siker
rel megoldva, mert egy részről a 68. és többi sza
kaszokból az tűnik ki, hogy a pénzügyi hivatalok 
és pénzügyi hivatolnokok ugy a törvényhatóságo
kat, mint a törvényhatóságok kormányzóit minden 
esetben mellőzhetik és a törvényhatóságok tiszt
viselőivel minden esetben rendelkezhetnek; más 
részről a törvénynyel és törvényes gyakorlattal 
nem indokolható módon, oly elv tétetik le a 78. 
és többi szakaszokban, a mely elv a törvényható-

' ) Lásd az Irományok 251-dik számának V-dik mellétletét. 
'z) Lásd az Irományok 285-dik azámát. 

ságok rendezésére vonatkozó törvény alkotásánál 
a megvitatandó elvek egyik legfontosabbika leend. 

Én, t. ház, veszélyes dolognak és a törvény
hozás természetével össze nem egyeztethetönek 
látom azt, midőn nagyfontosságú kérdések gyö
keres megoldása előtt — minő fontos kérdés péld. a 
törvényhatóságok rendezése—már eleve és csak ugy 
mellékesen olyan elvek ékeltetnek be, melyek bi
zonyos praecedenst képeznek és melyek ezen élet
be vágó kérdés gyökeres megoldásának gátul fog
nak szolgálhatni. 

A felelősség elve, t. ház, szigorúan alkalmazta
tott az 1840. XV. törvényczikkben, melyről igen 
t. barátom Nyáry Pál a tegnapi napon említést 
tett, és nekem semmi észrevételem arra nézve, ha 
a felelősségnek azon szigora, a melyet az 1840. 
XV. törvényczikk a váltóügyekben az alispánok,, 
szolgabirák, városi tanácsok ellen alkalmaz, az 
előttünk fekvő törvényjavaslatban foglalt mulasz
tások eseteiben ugyanazon tisztviselőkre is és ha
sonló mérvben kiterjesztetik; hanem csak az ellen 
van észrevételem, a mint már mondottam, hogy 
ily elv törvényeinknek és a törvényes gyakorlatnak 
meg nem felelő módon vétetik alkalmazásba, más 
részről ennek alkalmazásával a törvényhatóságok 
rendezésére vonatkozó törvényhozási intézkedés 
elé már most ily mellékesen gát gördittetik. 

Ezen kettős czél, t. ház, Tisza Kálmán bará
tom módositványával az adott körülmények kö
zött a lehetőségig el van érve: mert ezen javaslat
ban a felelősség elve a legszélesb mérvben és szi
gorral alkalmaztatik ugy a törvényhatóságokra, 
mintáz egyes tisztviselőkre a nélkül, hogy általa a 
törvényhatóságokrendezésénekpraejudicálvalenne. 

En, t. ház, nem vonom kétségbe, sőt tudom, 
hogy mostani kormányunk a törvényhatóságok ön
kormányzati jogának barátja; azt sem vonom két
ségbe, hogy a törvényhatóság rendezésére vonat
kozó törvényjavaslat készítésénél, a törvényható
ságok jogainak tiszteletben tartása, ezen jogoknak 
a felelős kormányzati rendszerrel öszhaugzásba 
hozatala fog a kormány szemei előtt lebegni. 

Azonban más oldalról látom, hogy az előttem 
fekvő és megoldásra váró nagyfontosságú kérdé
sek halmazában a törvényhatóságok rendezésére 
talán csak későn, de ezen évben bizonynyal nem fog 
sor kerülni. És ha ez igy van, t. ház — pedig 
meggyőződésem szerint igy van — ki fog nekünk 
jót állani arról, hogy nem jövend kormány, 
a mely a törvényhatóságok önkormányzati jogá
nak nem leend barátja, a mely kormány a centra-
lisatiónak leend hive, és a mely kormány a tör
vényhatóságok jelenlegi ideiglenes gépezetét 
már csak azért is fen kívánja és pedig talán hosz-
szas időn át tartani, hogy ezen gépezet az idő hosz-
szu folyama alatt lassankint maga magát lejárja ? 
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Nem mondom, hogy ezen eset igy van; de 
igy lehet holnap; és én őszintén bevallom, t. ház, 
hogy én nem akarnám olyan kormánynak, a 
mely az általam emiitett irányban Jkivánna eljárni, 
már most és az által is egyengetni útjait, hogy 
azon intézkedések vétessenek föl a törvénybe, a 
melyek által egyrészről a törvényhatóságok köte
lessége a kormány irányában megszabatik, más 
részről a törvényhatóságok jogairól semmi emlí
tés nem tétetik. 

Az ily praerogativáknak, t. ház, az életben ren
desen igen csábító hatásuk van. Ezen praeroga-
tivák is gondosan vannak mellőzve, meggyőződé
sem szerint, Tisza Kálmán módositványában, és 
már ezen oknál fogva is pártolnom kell azt. (He
lyeslés bal felől.) 

KiSS Mik lós ; T. ház! Az adóbehajtásról 
szóló és most tárgyalás alatt levő törvényczikk 
68-dik és azzal összefüggésben levő többi szaka
szai nézetem szerint tul mennek azon határon, a 
meddig menniök kellene, t. i. az adóbehajtáson, és 
egyszersmind a törvényhatóságoknak, ugy mint az 
adóbehajtásra feljogosított és kötelezett közegek
nek rendezésébe is belebocsátkoznak és arra is ki
terjeszkednek. Hogy a megyék mostani, a.nélkül 
is ideiglenes szerkezetökben hosszasan fen nem 
állhatnak, arról meg vagyok győződve; hogy 
azonban azok eddig fenálló önkormányzati jo
gaik mellett és azoknak fentartásával mennyire 
fognak beleilleni a parlamentalis kormányin
tézményre alapított jelenlegi alkotmány keretébe, 
vagy hogy ezen jogaikat mennyiben kell feláldoz
ni, s minő részben áldozatul hozni arra nézve. 
hogy a parlamentalis kormányformával össze
egyeztethetők legyenek ? erre nézve azon tekintet
ből nem tartom szükségesnek véleményt mondani 
ez alkalommal, mert nézetem szerint ily fontos 
és a jelenlegi alkotmányt lényegesen átalakitó kér
dést igy mellékesen eldönteni nem lehet, 

A t. képviselőház ezen kérdésben határozni 
fog; de ha a központi bizottság által előterjesz
tett szövegezést elfogadni méltóztatik, akkor né
zetem szerint ma megteendi azt, a mit tegnap 
megtenni nem tartott czélszerünek, t. i. a 60-dik 
szakasz tárgyalásakor, midőn az adó behajtásáról 
volt szó. méltóztatott a t. ház átlátni, hogy akkor, 
midőn az adóbehajtás szabályoztatik, nem lehet 
egyszersmind mellékesen azt is elhatározni, hogy 
a magyar földhitelintézet mi utón jusson könnyeb
ben követeléseihez. Ezt maga a pénzügyminiszter 
úr is elfogadta, és elfogadta azt is, hogy ez külön 
törvény által lesz szabályozandó. Jelenleg, a teg
napival egészen analóg esetben, a midőn szintén 
csak az adó behajtásáról van és lehet szó, nem le
het egyszersmind elhatározni azt is, hogy a me
gyék mennyiben állhatnak fen eddigi felter-
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jesztési joguk mellett, és nem lehet egyszersmind 
azoknak rendezésébe mellékesen bebocsátkozni, 
és ha ez csakugyan elkerülhetíen, ez szintén csak 
külön törvény utján leend eszközölhető. 

De nem akarván a t. ház becses figyelmét és 
az annyira drága időt hosszason igénybe venni, 
én az előadottaknál fogva a szövegezést, ugy a 
mint előterjesztve volt, élnem fogadhatom, hanem 
pártolom Tisza Kálmán képviselőtársam módosit-
ványát azon tekintetből, mert ugy vagvok meg
győződve, hogy az az adóbehajtást tökéletesen 
biztosítja és egyszersmind kimutatja azt is, hogy 
arra, hogy ez biztosítva legyen, nem szükséges a 
megyék, illetőleg a törvényhatóságok jogait, ha
bár csak részben is meacsorbitani. (Helyeslés bal 
felöl.) 

Halász Boldizsár: T. képviselőház! Meg 
vagyok győződve, hogy hazánk jelenlegi nyo
masztó helyzetének leginkább a kölcsönös biza
lom hiánya az oka, értvén ugy, hogy t. i. ő felsé
ge a koronás király tanácslói — neméhóztassék az 
igen t. magyar minisztérium ezt magára érteni — 
hanem az ő felségét a magasabb politikai kérdések 
iránt tanácsoló osztrák miniszterek nincsenek teljes 
bizalommal a magyar nemzet loyalitásához. Ezt 
előre bocsátva, igen sajnálnám, ha a magyar kor
mány a megyék irányában ugyanezen bizalmat
lansági politikát sajátította volna eb Hiszen a ma
gyar kormány törvényes kormány, az adó törvé
nyes adó. Ne méltóztassanak tehát a megyékről 
feltenni, hogy a mi például 1861-ben történt, az 
még megtörténhessék. Hiszen a római törvényekben 
azapagyilkoíás.ról még szó sem volt, mert átallot
ták törvénybe igtatni annak lehetőségét, hogy 
még oly ember is találkoznék, ki atyjának életet 
támadná meg, hanem azért büntetlenül csakugyan 
nem maradt. Én épen olyan helyén nem levőnek 
tartom, mellékesen legyen ez érintve, hogy a jö
vedelemadó iránti törvényjavaslatban benne van, 
hogy a koldusok adót nem fognak fizetni. Hiszen 
ez annyira magában értetik, hogy- ellene meg 
is fogom észrevételemet tenni, ha ezen pontra 
kerül a sor. 

A mi egyébiránt Tisza Kálmán indítványát il
leti, ebben elvek vannak letéve arra nézve, hogy a 
megyék önkormányzati jogai mellékes utón ne ren
deztessenek. Ezen okból például mindjárt a 68. sza
kasznál ki van törölve azon rész, mely a megyéket, 
illetőleg a megyei tisztviselőket egyenesen a pénz
ügyőrök, illetőleg a pénzügyi hivatal alá rendeli. 
No már méltóztassanak megbocsátani, az csak
ugyan az eddigi municipalis fogalmakba ütközik. 
Mert eddig magok a fő kormányszékek, illetőleg 
magok a hatóságok érintkeztek egymással, mert 
nem kielégítő az, ha a miniszter megküldi rende
leteit az adót illetőleg a megyének, és nem egy 
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finánczhivatalnok rendelkezik a megyével és annak 
hivatalnokaival. (Ellenmondás.) Engedelmet kérek, 
ben van a szövegben, majd felolvasom a 68. sza
kasz utolsósorait, melyekigy hangzanak: „A mik 
iránt az illetékes pénzügyi hivatal vagy annak 
kiküldött tagja által fel fognak szólittatni, hatáskö
rük szerint teljesítsék." Ez pedig igazolja fentebbi 
állításomat. 

Tehát, a mint mondom, ez az, a mit Tisza 
Kálmán igen helyesen és igen óvatosan kikötött. 

Továbbá, méltóztassanak megbocsátani, én 
csak azt a törvényt tartom jónak, a mely átalános 
elvekben mondja ki. a mit akar, s a casuistika te
rérenem megy. Hiszen ezen adótörvények % rész
ben oly utasításokat tartalmaz, melyeket alkal
masint maga a pénzügyminiszter adhatott volna 
ki alárendeltjeinek, s igy különösen a megyéket 
illetőleg annyira átmegy a casuistika terére, hogy 
azt is megszabja, hogy a megyék miként tanács
kozómnak, hogy az elnök mit csináljon, név sze
rinti szavazás mikor legyen. A mi épen olyan 
különös, mint ha például a képviselőháznak előre 
megszabnák, hogy ilyen vagy olyan esetben 
csak név szerinti szavazás utján határozhat. Ezt, 
azt hiszem , miután ez kizárólag a házirendre 
vagy házszabályokba tartozik. nem venné jó 
néven a képviselőház. Ha majd a megyék rende
zése lesz tanácskozás tárgya, minden egyébről 
igen, de azoknak tanácskozási rendjéről még ak
kor sem lenne jogos törvényt alkotni. Es most az 
adóbehajtási törvény tárgyalásánál a megyék ön
kormányzatátkorlátolni akarni , nem csak fölösle
ges, de boszantó is. 

Annálfogva, miután ezen elveket Tisza Kál
mán képviselőtársam módositványában feltalálom, 
igen kérem a t. képviselőházat, méltóztassék azt 
azon pontokra vonatkozólag, melyeket ő kijelölt. 
a részletes tárgyalás alapjául elfogadni, s ponton-
kint szavazni fölötte. 

J u s t h József : T. ház! Meg vagyok győ
ződve, hogy senki sem fog engem azzal gyanú
sítani , hogy a munieipiumoknak nem volnék 
barátja; már megőszültem tanácskozmányaiban, s 
ha valaki szerette a municipiumot, bizonyára én 
vagyok az. Azonban figyelemmel kell lennünk, 
hogy épen akkor, midőn a municipium védelmére 
kelünk, olyasmit ne tegyünk, a mi által a munici-
piumok volnának egyenesen veszélyeztetve. {He
lyeslés jobbról.) Mikor fogna ez történni, bátor le
szek későbben megfejteni. 

En is, épen ugy mint Várady Gábor t. bará
tom tévé, elismerem és ki akarom terjeszteni a 
felelősség elvét a municipiumokra; s azt is kívá
nom, hogy a kincstár jövedelme biztosítva legyen ; 
s midőn ezt kívánjuk, lehetetlenség, hogy olyan 
intézkedést léptessünk életbe , mely által ezen 

kettős czél épen nem volna elérve. Megvallom, t. 
ház, ha mi a régi megyéket össze akarjuk hason
lítani a mostaniakkal, akkor egészen más téren 
fogunk állani. Az előbbeni megyék egészen más 
elemekből voltak összealkotva, s méltóztassanak 
figyelemmel lenni arra, hogy a mostani megyék 
nem képviseltetnek ugy mint akkor, hanem a 
mostani megyék csak egy bizottság által képvisel
tetnek, mely az 1848-ki törvények szerint a meg
alkotandó közgyűlésnek leend felelős. 

Monda továbbá, hogy ne tétessenek olyan 
intézkedések, melyek által oly akadályok gördit-
tetnének, melyek folytán a megyék a független s 
felelős kormáirynyal nem volnának összeegyeztet
hetők. En megvallom, ez fő tekintet előttem; de 
ha mi azt kívánjuk, hogy a parlamentalis kor
mány felelős legyen mindenben, akkor természe
tes logikája ennek az, hogy felelős legyen min
denki, az első tisztviselőtől kezdve az utolsóig, és 
hazánkban ne működhessék oly testület, melyet 
felelősségre vonni absolute nem lehet, s mely ha 
vonatik is, mindig bizonyos sérelmet foglal maga 
ban, valljuk meg igazán, vagy a kormánybiztosnak, 
vagy a királyi biztosnak kiküldetése által. 

Mondatott, hogy a 78. szakasz foglal magá
ban oly intézkedést, mely ugy szólván praejudieál 
a jövő szervezésnek. Mit foglal magában e szakasz 
egyebet, mint a törvény sanctióját? A törvényes 
sanctiót eszközölni a törvényhozásnak lesz mindig 
kötelessége, ámbár még e sessióban fogja szervezni 
a törvényhatóságokat. Ha e tekintetben nincs 
provideálva, természetesen a törvényhozás fel van 
híva, miszerint ha érvényt akar szerezni saját 
törvényének és nem akarja függővé tenni a tör-
1 ényhatóságok sokszor külön felfogásától, kényte
len a sanctiót is követelni. 

Várady Gábor barátom hivatkozott az 1840-ki 
XV. törvényczikkre. Előttem is ismeretes ezen. 
szakasz; csak az a különbség, hogy a mire az vo
natkozik, az egészen különböző dologban külön
böző hatóságok által tétetik. I t t a megye nem 
fungál mint administrativ testület, hanem itt egye
nesen kötelessége mint birónak végrehajtani a 
hozzá küldöttt váítóbirósági ítéleteket. Ezt a 
közigazgatásra azért volna veszélyes áttenni, mert 
akkor a megyei tisztviselők, kiktől leginkább 
méltóztatnak félni, még a közigazgatási dolgokban 
sem volnának alávetve a megyéknek, hanem oly 
hatalomnak, mely egyenesen felettök rendelkeznék. 

Azt is hallottam említeni, hogy az által a 
megye praetereáltatnék, ha egyenesen a pénzügyi 
közegek által szólittatnék fel az illető tisztviselőség. 
Bátor vagyok ezeket az odiose kimondott pénzügyi 
közegeket illetőleg egy megjegyzést tenni. Azelőtt, 
midőn még nem volt alkotmány, mi csakugyan 
nem igen különös sympathiával viseltettünk a 
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pénzügyi közegek iránt. És ez természetes; de 
most őket ugy kell tekinteni, mint a többi alkot
mányos közegeket; én legalább nem vagyok ké
pes köztök és a többi hivatalnok közt különbséget 
tenni. (Élénk helyeslés jobbról.) Ha a megyék vagy 
azok tisztviselői egy városi felszólítás vagy 
szomszéd tisztviselő által történt felszólítások foly
tán intézkednek, mint sokszor, többször, százszor 
ezelőtt hozzájok intézett felszólitás folytán intéz
kedtek, és az sem derogált a megye autonómiá
jának : én nem tudom, miért derogálna ezen eset
ben V (Helyeslés jobb felöl.) 

Az volt mondva, hogy hiszen most nem lehet 
aggodalom, mert a mostani kormány barátja a 
munieipiumoknak, de jöhet utána oly kormány. 
mely centralista elvek által vezéreltetve, megbuk
tathatná a municipiumokat. En nem vizsgálom 
ezt, mert előttem a kormány felelős levén a képvi
selőháznak, felelős lesz minden intézkedéséről, és 
azt hiszem . hogy ha ezen felelősséget csakugyan 
komoiyan fogjuk venni, és a háznak ereje lesz 
a kormány ezen felelősségét mindig fentartani 
és gyakorlatilag érvényesíteni, ez utoljára nem 
kövtthet el oly sérelmet a törvényen, melytől 
félni lehetne. 

Hallottam összehasonlítani — a mi előttem 
feltűnt — hogy miután tegnap a földhitelintézet 
kérdése más törvénynek alkotása idejére utasítta
tott, ezt szintén utasítsuk oda, mert nem jó így per 
excerpta a megye rendezésébe bebocsátkozni. 
Megvallom, engem meglepett ezen összehasonlítás: 
mert a földhitelintézet és a municipium oly külön
böző két fogalom, mely semmi esetre ki nem állja 
az összehasonlítást. Itt arról van szó, vajon a me- j 
gye köteles-e végrehajtani a törvényes rendeletet I 
vagy nem'? E tekintetben köztünk elvi különbség 
nincs, mert mindenki elismeri, hogy a megye tar
tozik a törvényes rendeletet végrehajtani. Ez tisz
tán ki van fejezve a törvényjavaslatban. 

Tisza Kálmán képviselő úr javaslatában két 
oly eszme foglaltatik, melyet, én legalább, elfo
gadni képes nem vagyok: mert a törvénynek pon
tos végrehajtása feltételeztetik sok esetben attól, , 
hogy a nemes megyének fog-e tetszeni azt mon- j 
dani, hogy a tisztviselő hajtsa végre a rendeletet 
vagy nem? (Ugy van ! jobbról.) 

Másodszor föltételeztetik attól, hogy sok me- ! 
gye csak egy párszor vagy négyszer gyűl össze 
egy esztendőben , addig pedig minden elkobzandó 
vagy biztosítandó tárgyat a legnagyobb kénye
lemmel el lehet pusztítani vagy más helyre vinni. 
(Igaz! a jobb oldalon.) 

Szerintem nincs szükség arra, hogy a megye 
bizonyos felsőbb sanctiót gyakoroljon a törvényre. 
Ha a törvény ki van mondva itt, akár kimondja a 
megye, hogy a törvényt végre kell hajtani, akár J 
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iiem, az tökéletesen mindegy, mert a törvényt 
végre kell hajtani azért, mert a törvényes le-
gislatio hozta! (Ugy van!) 

A harmadik, mibe nem tudok beleegyezni, 
az, hogy csakugyan elismervén Tisza Kálmán kép
viselő úr is, mint mindnyájan, hogy ezen törvényt 
végre kell hajtani, és e tekintetben a megyék 
kötelesek és ezt tartoznak megtenni, kérdem : hátha 
a megyéknek ez nem tetszik'? A törvényhozónak 
szerintem egy kis előre látással is kell bírnia; 
főkép arra kell fordítania a törvényhozónak gond
ját, miszerint az általa hozott törvény valósággal 
végre is legyen hajtva. Már most tegyük fel, hogy 
a megye ezt nem teszi. Akkor véleményem szerint 
a kormánynak, ha rendelete — a mint nem aka
rom máskép feltenni — csakugyan törvényes volt, 
nem marad más eszköz kezében, mint kormánybiz
tost vagy királyi biztost kiküldeni: és addig mi 
történik? E'<ek mind oly dolgok, melyek sok 
tekintetben halasztást nem szenvednek ; míg pedig 
a biztos eljár, mig a felek disputálnak, itt is, a me
gyénél is, addig az elkobzandó tárgyak elvesznek, 
a biztosított javak szintén elpusztulnak. 

Azt mondják, hogy a megye felelős. Igenis; 
de ki lehet ám bújni minden törvény rendelete 
alól. A megye bizonyos ellenszenvvel indulván a 
feladat teljesítésére, kivált oly politikai világban, 
a milyen nálunk van, sokszor megtörténhetik, 
hogy valamely kedves ember ellen volna inté
zendő az eljárás, és a megye nem teljesíti a kor
mány rendeletét. 

Kérem, ne vigyük a dolgot oda, mert mi volna 
ennek logikai következése ? Az, hogy a mitől legin
kább akarjuk megóvni a megyéket, t. i. attól, hogy 
ne szűnjenek meg, bekövetkeznék, mert ha bebi
zonyulna minden nap, hogy a megyékkel kormá
nyoz ni nem lehet, ez sok emberben oly ellenszen
vet kelthetne, mely az országban eddig nem létezett. 

Végre még azt is mondhatnám, hogy miután 
az átalános vita be van fejezve, át kellett volna 
térni a részEtes tárgyalásra ; de épen azért, hogy 
mondjuk ki csakugyan felfogásainkat, és — ha 
lehetséges — ez által némely embernek megnyug
vást szerezzünk, pártolom a javaslatot és nem fo
gadom el a Tisza Kálmán á^tal benyújtott külön 
véleményt, (Elénk helyeslés a jobb oldalon.) 

SimOnyi E r n ő : Mindenekelőtt néhány-
szóval felelni kívánok az előttem szólott t. képvi
selő urnák, ki az , ellenzék részéről már felszólalt 
három vagy négy szónok után az első volt, ki 
nekünk a kormánypárti politikát (Ellenmondás) 
ez ügyre nézve megmagyarázta. Megvallom, kicsit 
későnek találom ezt, mert azt hittem volna, hogy 
midó'n az ellenzéknek egyik vezértagja ily fontos 
indítványt ad be, és az fontosságánál fogva a má
sik napra halasztatik, hogy a kormánypárt részé-
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ről valaki azonnal kötelességének tartandja a 
házzal tudatni, hogy miféle eljárást szándékozik a 
kormány vagy az ó'tet támogatók követni. (Ott a 
javaslata!) Ilyen a szokás, t. ház, legalább minden 
más parlamenteknél. 

Miután végre most a kormány részéről is 
felszólalt egy t. képviselő úr, (Zaj. Ellenmondás. 
Nem a kormány részéről! a jobb oldalon. De hiszen 
parlamentális kormány! balról. Elnök csenget) né
hány észrevételt kívánok tenni azokra, a miket 
most előadott. 

Azt mondotta, hogy ő is, mint Várady Gábor 
képviselő' úr, csak akkor fogja a kormány felelős
ségét biztosítva látni, mikor majd a felelősség a 
törvényhatóságokra is ki lesz terjesztve. Nekem e 
részben némileg eltérő nézetem van, mit azonnal 
meg fogok magyarázni a t. háznak. Azzal támo
gatta a t. képviselő úr nézetét, hogy előbb a me
gyék más alkatrészekből voltak összeállítva, mint 
most. Az igaz, akkor azoknak, kiket a törvény 
szerint egyedül ismertünk az alkotmány sánczai-
ban benlcvőknek, valamennyinek joga volt a me
gye tanácskozásaiban részt venni, most azonban 
csak bizottmány által képviseltetik a megye. 
Ez tökéletesen áll, áll pedig azon természetes kö
vetkezésnél fogva, hogy azelőtt néhány száz. 
vagy legfölebb néhány ezer emberből alhatott e 
megyei gyűlés, a mi, mint mindnyájan tudjuk, 
csak ritkán történt; most pedig némely megyében 
100 ezerből is állhatna. (Hol? Zaj. Állana!) Ar.t 
mondom: hogy állhatna, ha az egész népesség 
bemehetne a gyűlésekre. 

E g y SZÓ: Nem vagyunk zsidók. 
P a t a y I s tván: Kérem az elnökséget, a köz

beszólásokat eltiltani. 
S i m o n y i E r n ő : Ez tökéletesen áll, nemcsak 

a megyékre nézve, hanem áll magára az ország
gyűlésre nézve is. Tudjuk mindnyájan, hogy né
hány száz évvel ezelőtt ó'seiuk sok ezerén lóháton 
jöttek össze a Rákoson. 

Madarász József: Az volt a jó. (Nevetés.) 
S i m o n y i E r n ő : De az előbbre haladott kor 

igényei jelenleg azt kívánják, hog}T most már ne 
a Rákos mezején jelenjenek meg az ország lakosai, 
hanem egy nagy, kényelmes terembe küldjenek 
egy bizottságot, mely az ország dolgai felett ta
nácskozzék. Ha az országgyűlés ily módon ala
kulása kifogás alá nem eshetik, nem látómat, miért 
eshetnék kifogás alá a megyei bizottmányok ta-
nácskozmánya. (Zaj. Felkiáltások: A megyei bizott
mány nincs választva!) De választva van, (Ki ál
tal!?) legalább választva volt akkor, a midőn 
alakult. (Zaj.) Hogy most nincs egészen választva, 
az tökéletesen áll, ez következése annak, hogy az 
1848-ki törvény csak ideiglenazon egyeseire ren
delkezett , mert remélte, hogy békében élvezhet

vén és tovább fejleszthetvén az alkotmányt, az 
első országgyűlés rendelkezni fog a megyei rend
szernek átvizsgálásáról s maradandó megállapítá
sáról; de ezen várakozásában csalódott, és a 
közbejött idők olyan következményeket szültek, 
hogy lehetetlen volt a megyei bizottmányokat 
újra alakítani. Az áll, hogy a bizottságnak tagjai, 
különösen a mostani képviselők egy része válasz
tás utján jöttek be, és csak azok, kik 1848-ban, 
1861-ben választattak, képezik jelenleg is a megyei 
bizottmányok alapját és többségét. De ha külön
ben kifogás alá eshetnék is a megyei bizottmányok 
jelenlegi szerkezete — én legalább nem mondom, 
hogy minden kifogás nélküliek — ezek csak 
ideiglenesek, s az országgyűlésre vár azon feladat, 
hogy mindezeket a legczélszerübben elrendezze. 

Azt kérdi továbbá a t. képviselő úr, hogy ha 
azon eset áll elő, hogy akár a megye, akár a város 
nem engedelmeskedik a kormány rendeletének: 
mi történik akkor ? Kétségen kivül az történik, a 
mi történt akkor, (Egy szó jobbról: Mikor lóháton 
tanácskoztak!) mikor alkotmányos kormányforma 
alatt éltünk, hogy t. i. a kormány meghagyá a 
megyének, felderítvén a nehézségeket, melyeket a 
megye repraesentatiójában előadott, azt mondván : 
„Nincs alapos okotok ezen rendeletet törvénytelen
nek nyilvánítani, kívánom újra is, hogy azt végre
hajtsátok.0 (Többen: Hátha van ok?!)IL& akkor se 
hajtja végre, akkor a minisztérium kormánybiztost 
küld oda, és ha szükséges, rendeletét erővel is 
végrehajtja, ugy mint cselekedte azt a kanczellária 
és a helytartó-tanács ermekeló'tte. csak azon kü
lönbséggel . hogy most évenkint országgyűlés 
levén, a miniszter évenkint felelős az országgyű
lésnek , akkor pedig néha sok éven át országgyű
lések nem tartattak. Kormánybiztost küld, mon
dom, de nem királybiztost, mert parlamentális 
felelős kormánynak királyi biztosokat küldeni 

I nem is szabad. (Ohó! jobbról.) Tudjuk, hogy vol
tak idők, midőn királyi biztosok küldettek ki a 
vármegyékre, például 1823, midőn a törvénytelen 
adó és ujoncz behajtása végett küldettek, és bejár
ták a megyéket feltett kalpagokkal, ugy mint 
Rajner Pál úr Heves vármegyét, csonkítván a 
jegyzőkönyveket, sőt vasra veretvén a tisztvise
lőket, erőszakkal végrehajtották, nem az ország
gyűlésnek, hanem az önkényes kormány törvény
telen rendeleteit. (A dologra!) Én tehát, mint mon
dom, a felelős kormánynak nem engedem azon 
jogot, hogy királyi biztosokat küldhessen ki, ha
nem igenis, küldhessen kormánybiztosokat, kiknek 
eljárásaért felelős. 

Azt mondotta továbbá a tisztelt képviselő úr, 
hogy hiszen ha egy törvényhatóság a másik tör
vényhatóság , megye vagy város felszólítására 
intézkedhetik, miért ne intézkedhetnék a pénzügy-
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miniszter közegének felszólítására is ? Én nem f 
mondom, hogy ne intézkedjék, hanem azt mon- j 
dom, hogy oly módon intézkedjék,mint intézkedik ! 
a törvényhatóságok megkeresésére: ha t. i. egy 
törvényhatóság a másikat megkeresi, hogy intéz
kedjék, ez csak ugy fog valamely ügyében intéz
kedni, ha helyesnek és a törvénynyel egybevágó
nak találja a kívánságot; s ily módon nem kétlem, 
hogy egy megye sem fog ellenállni a miniszter 
vagy közegei megkeresésének sem; legalább az 
1848-ik előtti időkből egy esetet sem tudok, hogy 
a megyék törvényes rendeleteknek ellenszegültek 
volna. A kérdés mindig az volt, vajon a kormány 
rendelete törvényes-e vagy nem? Ha a megye 
törvényesnek ismerte a kormány rendeletét, soha 
sem volt eset, hogy végre ne hajtotta volna. (Fel
kiáltások: Ha!) Most azonban mi kívántatik a 
szerkezetben'? Az, hogy a megye név szerinti sza
vazattal felelősség alatt legyen köteles az adó 
behajtása iránt intézkedni. (Ugy van!) De ez oly 
rendszabály, mely sarkaiból kiforgatja a munici-
piumok autonómiáját, mert a munícipiumoknak 
Magyarországon épen az a fő támasza, hogy ha 
erkölcsileg igen is, de a megyében véleményeért 
személyesen senki sem felelős. 

En, t. ház, azt tartom, hogy minden alkot
mánynak van olyan sarkpontja, melyen az egész 
épület nyugszik. Ha ezt alóla kirántjuk, az egész 
épület le fog dőlni. Ilyen sarkpontja a magyar al
kotmánynak a megyei rendszer: ha mi ezen me
gyei szerkezetet akár egészen, akár ily részletes 
aláásások által megdöntjük, megrontjuk örökre 
Magyarország alkotmányát. (Igaz! a szélső balon.) 

Méltóztassék jól meggondolni, tisztelt ház, a 
magyar alkotmány ezen rendszer mellett nehéz 
körülmények közt századokon keresztül fennállott. 
Nem mondom, hogy a megyék ugy voltak ala-
kitva Sz. István idejében mint most; de az alapelv j 
ugyanaz volt, s azok lépést tartva a kor szellemé- j 
vei s a nemzet jellemével fejlődtek azzá, a mik I 
voltak 1848-ban és a mik most, még mindig ren- j 
dezetlen állapotukban. A mi megyei rendszerünk 
és alkotmányunk a többi európai alkotmányoktól 
különösen abban különbözik, hogy itt a végrehajtó 
hatalom nem a kormány kezében van, hanem a 
megyék által a nemzet kezében. 

Ha a kormány valamely rendeletet végre akar 
hajtatni, azt törvény szerint máskép végre nem 
hajtathatja , mint ha az illető törvényhatóságot 
megkeresi , hogy tisztviselőit utasítsa annak 
végrehajtására. De a törvényhatóságoknak ismét 
törvényben gyökerező joguk van uzt mondani a 
kormánynak: „Tisztelettel visszaküldjük a rendele
tet, és figyelmeztetjük a kormányt, hogy az tör
vénybe ütközik és mi nem teljesíthetjük kivá-
natát." 

Abban van azon nagy különbség, t. ház. 
Magyarország és a többi országok alkotmánya 
közt, hogy itt a törvényhozás meg van osztva a 
fejedelem és nemzet közt, a végrehajtás pedig va-
lódilag a nép kezében van, más országokban pedig 
a végrehajtó hatalom a kormány kezében van, 
(Felkiáltások: A dologra! A dologra !) 

Ha Magyarországon a birói hatalom ugy 
volna kifejtve, mint Angliában, akkor lemondanék 
még a megyék jogairól is, akár mennyire szere
tem is azokat; ha bizonyos vagyok arról, hogy ha 
rajtam akár a kormány, akár annak valamelyik 
közege, akár maga a fejedelem is törvényellenes 
sértést követ el, a biró igazságot fog szolgáltatni 
minden különbség, minden tekintet nélkül arra, ki 
ellen legyen az , szívesen megnyugszom abban, 
hogy az ilyen birói rendszer helyettesítse a megyei 
rendszert. - De az ily birói rendszert nem lehet 
törvény által alkotni vagy teremteni, az csak 
századok alatt a nemzet szokásaiból, jelleméből nő 
ki, mert Angolországnak birói rendszere sem volt 
mindig olyan, mint most. 

Nálunk a megyei és városi munícipiumoknak 
jutott feladatul biztosítani a magán ember jo
gait a kormány által szándékolt sértések ellen, 
mert nem engedi meg, hogy tisztviselői a kormány 
törvénytelen rendeletét végrehajtsák : és ezért én a 
megyéket valódikig annak tekintem, minek a 
törvény is mondja, t. i. az alkotmány védbás-
tyáinak. 

Én, t. ház, ha szükségesnek találná a képvi
selőház, hogy az adótörvények különös szigorral 
hajtassanak végre, azaz, hogy több biztosság le
gyen az adó behajtására nézve , mint van bármely 
más magán ember keresetére nézve, hajlandó vol
nék elfogadni azomeljárást, melyet már a váltó
törvények a váltótörvényszékeknél is behoztak. 
Ezek a megyékkel érintkezésbe nem jönnek, hanem 
jönnek az alispánnal és szolgabiróval, és ezeket 
teszik felelőssé minden mulasztásért. 

Ne méltóztassanak elfogadni oly eljárást, 
mely a bizottságot egyénenkint teszi felelőssé, 
mert el lehet gondolni, mennyi befolyással lesz a 
szavazókra nézve annak tudása, hogy ők nem csak 
morális, hanem személyes felelősséggel is tartoznak 
azért, a mit tesznek. Az helyesnek látszik , t. ház. 
s én is azt mondanám, hogy felelős legyen minden 
ember azért, a mit tesz, ha bizonyosak volnánk 
arról, hogy a törvények minden szigorúsággal 
fognak mindenki irányában végrehajtatni; de mert 
erről biztosítva nem vagyunk, ott találja mindenki 
alkotmányos jogai biztosítását a megyei és városi 
rendszerben, mely a végrehajtó hatalmat a népre 
bízza és a nép kezébe adja. 

Az előadott módosítvány egy szakasza engem 
egészen ki nem elégít. Mert a 71-ik szakaszban az 
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mondatik, hogy : „a türvényhatóságok mind azt,mi 
ezen törvényczikk és a közadók tárgyában hozott 
egyéb törvények által kötelességükké tetetik, tel
jesíteni, végrehajtani s illetőleg végrehajtatni fele
lősség mellett tartoznak. "Itt ezen„felelősség mellett" 
szavaknak vagy van értelmök vagy nincs : ha 
nincs, akkor igen egyszerűen kihagyandók; ha 
van , akkor megvallom, hogy a miniszter úr 
előterjesztését még helyesebbnek tartom : mert ha 
már nem morális, hanem személyes felelősséggel 
tartozik a vármegye azért, a mit határoz, akkor 
inkább tartozzanak felelősséggel azok, kik a hatá
rozatot hozzák, mintsem azok, kik az indítványt 
ellenezték vagy ott sem voltak. 

Nem azt akarom ezzel mondani, hogy a mi
niszter úr előadását elfogadom, hanem csak azt, 
hogy azt igazságossabbnak tartom a móclositvány-
ban kívánt felelősségnél. De én azt hiszen), hogy 
az adóbehajtás biztosítva lesz és a vármegye jogai 
sem fognak megcsorbittatni, ha ezen módosítást, 
nem mondom, hogy egészben a mint van, hanem a 
mondott két szó kihagyásával, a részletes tár
gyalás alapjául elfogadjuk. 

TÓth V i l m o s : T. ház! Xekem azok után, | 
mik Jnsth József képviselőtársam által elmondat- i 
tak, nincs egyéb megjegyzésem, mint az, hogy j 
igen természetesnek tartom, hogy midőn a pénz
ügyminiszter úr a közadók kivetéséről,biztosításá
ról és behajtásáról oly törvényjavaslatot terjeszt 
elő. melyben a megyei tisztviselőknek tekintélyes 
befolyást biztosit, mondom, én akkor természetes
nek tartom azt. miszerint oly intézkedésekről is 
kellett neki gondoskodnia, melyek szerint a me
gyei közönségnek és a törvényhatóságoknak fel
ügyelet adatik arra. hogy a tisztviselők törvény 
szabta kötelességeiknek meg is feleljenek ; másrészt 
természetesnek tartom azt, hogy gondoskodott 
arról, hogy ha valamely törvényhatóság vagy 
annak tisztviselője által mulasztás követtetnék el, 
ezen mulasztásnak nem az állam, hanem azok vall
ják kárát, kik annak okozói. (Helyeslés jobb felöl.) 
A 68. 77. egész 79-dik szakaszok különösen ezen 
tárgyak körül forognak. 

Es itt méltóztassanak megengedni, hogy né
hány megjegyzést tegyek azokra nézve, miket 
Debreczen városa általam mélyen t. képviselője 
ezen szakaszra nézve felhozott. 

0 ugyanis azt mondotta, hogy nem tartja 
helyesnek, hogy ily nagyfontosságú kérdés mel
lékesen, és a nélkül, hogy egész nagyságában 
megvitatható volna, tárgyal tassék. 

É n épen ugy, mint a t. képviselő úr, a me
gyék rendezésének kérdését, vagy — hogy az én 
álláspontom szerint, melyet a kérdéssel szemben 
elfoglalok, helyesebben fejezzem ki magamat — a 
törvényhatóságok jogainak a felelős kormányzati j 

rendszerrel mielőbbi összeegyeztethetését én épen 
ugy, mint ő, igen szükségesnek tartom. 

De, méltóztassanak megengedni, hogy én itt 
talán egy igen sajátságos nézetet fogok kifejteni. 
Elismerem, hogy azzal igen elszigetelve állok; de 
ez engem nem tartóztat, vissza annak kimondásától, 
hogy oly törvénynek, melynek az a czime,hogy: 
„törvényhatóságok rendezése", és aztán nem tu
dom, hány szakaszból áll, akár most, akár egy év 
múlva alkotását részemről határozottan ellenzem. 

Én, t. ház, a megyei életet Magyarországban 
sokkal régibbnek, a parlamentalis kormányfor
mát sokkal ujabbnak ismerem, semhogy egy 
rövid év vagy bár két év is elegendő volna annak 
tanulmányozásaira, hogy mi az, mit a megyei szer
vezetből kihagyni, mi az, a mit módosítani, s mi 
az, a mit megtartani lehetne. Ha valahol, kérem 
alásavi. ugy ezen kérdésnél a gyakorlat igen kigú
nyolja az elméletet; ha valahol, ugy ezen törvény
nél, szükséges az, hogy az életből magából merit-
tessék. Nincsen a közkormányzatnak oly ága, 
melyet vezetni lehetne a megyék kikerülésével, és 
épen azért oly megyerendezési törvénynek 
alkotását, mely minden irányban kielégítő legyen, 
én részemről, ha nem is rbsolut lehetetlenségnek, 
de igen nehéznek és sok tekintetben veszélyes 
kísérletnek tartom. 

En tehát határozottan kimondom azon néze
temet, hogy sokkal helyesebbnek tartom, ha vala
hányszor egyes speciális törvény alkotásának szük
sége áll elő. ezen törvény követelményeihez képest 
idomítsuk át a megyei szerkezetet. 

Egyébiránt van is erre praecedens. (Halljuk!) 
Senki sem tagadhatja, hogy a nemzetségi kérdés 
épen oly fontos, mint a megyék rendezésének kér
dése, és rnégis akkor, mikor a törvénvek kihirdeté-
séről hoztunk törvényt, a majdan hozandó nem
zetiségi kérdés egyik szakaszát elintéztük. 

Azt mondta Tisza Kálmán képviselő úr, hogy 
ezen törvény egy pár szakaszában a megyei tiszt
viselők és a megyeközönség jogi viszonya meg
zavartatik, mert a pénzügyi hivatalnak egyenesen 
és közvetlen rendeltetik alá minden tisztviselő. 
Megvallom, bármennyire vizsgáltam is ezen szaka
szokat, azt, hogy általok a megyei tisztviselők a 
pénzügyi hivataloknak alá lennének vetve, belőle 
kiolvasni sehol nem tudtam. 

A kérdés az, akarunk-e az államnak a megyei 
tisztviselővel szemben annyi jogot adni, a mennyi 
van egy magános embernek. Miről szólnak ezen 
szakaszok? Arról, hogy ha a kincstár egyik vagy 
másik jövedelmi ágában megcsonkittatik, legyen 
e neki joga a tisztviselőtől követelni annyit, mint 
egy magánzónak, p. o. engem meglop valaki, jo
gom van a szolgabírót felkérni arra, hogy pana
szomat meghallgassa, a bűntényt megvizsgálja és a 
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tettest megbüntesse ? Adhatunk-e mi az államnak 
magános embernél kevesebb jogot? Azt hiszem,nem. 

Mit kivan a törvényjavaslat? Tekintsük meg 
a 68-dik szakaszt, ez azt mondja: ,,A megyék és 
kerületek közönségei, illetőlegtisztviseloik felügyel
nek arra, hogy a községek elöljárói mind azokat, 
mik a közadók kivetésére, beszedésére, behajtására 
és ugy azoknak, mint a jövedékeknek és illetékek
nek biztosítására nézve teendőikhez tartoznak, s a 
mik iránt az illetékes pénzügyi hivatal, vagy an
nak kiküldött tagja által fel fognak szólittatni, ha
táskörük szerint teljesítsék." Azt hiszem, a tör
vényhatóságok jogai ez által épen nem csorbitvák, 
sőt ellenkezőleg. 

A 69-dik szakasz a szabad királyi városokról 
szól. 

A 70-dik szakasz szerint a fogyasztási adókra, 
jövedékekre vonatkozó törvények ellen elkövetett 
kihágások eseteiben a törvényhatósági tisztviselők 
kötelesek az illetékes pénzügyi hivatal vagy ki
küldött megkeresésére a leletről jegyzőkönyvet 
felvenni a tényállás földerítése, a tetteseknek ki-
nyomozása végett, és a tiszti vizsgálatot haladék 
nélkül végrehajtani. 

Ezt, kérem, minden magános ember kérésére 
meg tartozik tenni a szolgabiró, ha arra felszólit-
tatík. 

A fogyasztási adókról szóló törvényszakasz 
pedig egyenesen a községek érdekében van hozva, 
mert sokkal kellemesebb az, ha a szerződések meg
kötésénél azon tisztviselők is befolyással birnak, 
a kiknek választásához magok a községek lakói 
is hozzájárultak, mint ha az csak tisztán az állam
hivatalnokokra bizatik. 

Leginkább megtámadtatott a 77-dik 78. és 
79-dik szakasz. Én ezen szakaszokban egy nagy 
eszmét látok kifejtve : a felelősség eszméjét. Tisza 
Kálmán képviselő úr azt mondja, hogy ez által a 
megyéknek legfontosabb joga, a felírási jog, majd
nem illnsoriussá tétetik. Én ezt ezen szakaszokból 
nem tudom kiolvasni. Itt nincs az kimondva, hogy 
ha a kormány törvénytelen rendeletet küld, annak 
ellenében felirni ne lehetne ; de ki vau mondva igen 
is az, hogy valahányszor indítvány tétetik pénzügy
miniszteri rendeletnek a törvényesen megállapitott 
adók iránt a 68-dik szakasz értelmében végre nem 
hajtása vagy elhalasztása iránt, az elnök köteles 
név szerinti szavazást tűzni ki, és az indítványozó
nak, valamint az indítvány mellett szavazók nevei
nek jegyzőkönyvbe igtatását eszközölni. 

Én azt hiszem, ha nem intézkedünk, miszerint 
a megyék és tisztviselőik felelősek legyenek,skkor 
a minisztérium felelősségét teszszük illusoriussá; 
(Helyeslés a jobb oldalon.) 

És épen az által, ha a viszony a kormány és 
megyék között e kérdésnél definiáltaim fog, a Sirno-

nyi Ernő képviselő úr által igen perhorrescáít 
kormánybiztosok kiküldetést fogja ez által meg
előzni. 

Egyébiránt két eset állhat elő: vagy törvényes 
rendeletet küld ki a minisztérium, vagy törvény
ellenest. Ha törvényeset küld k i , akkor helyes
nek tartom , hogy a ki ezen törvényes rendelet 
felfüggesztését és halasztását indítványozza, az 
feleletre vonassák; ha pedig törvényellenest. ak
kor indítványozhatja azt minden szabad ember, és 
nem kell tartania a következésektől, mert összeüt
közés esetében a törvényhatóság és a kormány kö
zött a parlament lesz a biró. 

Miután tehát én,amint mondám, igen helyes
nek tartom azt. hogy minden egyes concret eset
ben hozzunk a megyék szervezetének módosítá
sára nézve törvényt: miután továbbá meg va
gyok győződve, hogy ezen törvény nélkül rend
szeres államháztartást vezetni nem lehet; miután 
meg vagyok győződve, hogy ezen szakaszok sze
rint a megyék autonómiája egyátalában meg nem 
csorbittatik: azok elfogadását ajánlom. (Mélyedés 
a jobb oldalon.) 

Berzenczey László (A szószékre! Halljuk!) 
Justh József képviselő urnák vagyok bátor egy 
pár szót mondani. [Halijuk!) Azt mondja, hogy 
a mostani megye nem oly megye, mint a minő 
volt a régi megye. Ez tökéletesen igaz; hanem ez 
nem azt teszi, hogyne legyenek soha oly megyék, 
a milyenek voltak a régi megyék, és nem is az 
ezélunk. (Zaj) Es a törvény alkotásában talán nem 
is czélzánk arra, hogy ne legyen soha ismét olyan 
a megye hatósága ,niint eredetben volt. Azt monda. 
ugy tetszik Tóth Vilmos képviselő úr, hogyő nem 
is voksol a megyeszervezési törvényre: én meg 
azt mondom, hogy erre nem is lesz szükség, mert 
ha igy per sundam bundám (Nevetés. Zaj) intéz
kedünk a megyerendezés iránt, akkor csak még 
néhány ilyen törvény, mint a mostani: és nem is 
marad mit rendezni. (Derültség.) Még csak arra 
vagyok bátor emlékeztetni, hogy micsoda nagy 
vita volt— az igaz, ennem voltam itthon —hogy , 
mondom, örökké folyta vita a fölött, és különösen 
Bécsben milyen erősseu vitatták, hogy ha valaha 
a fínanczia megszakadna és külön magyar fiuan-
czia lenne és külön osztatnék a fmanczia, akkor 
véo-e volna a birodalomnak : és most itt van financz-
miniszter úr, és nincs vége a birodalomnak és 
nincs vége Bécsnek. (Nevetés.) És kitűnt, hogy e] 
lehet oszlatni a flnancziát. És én nem tudom fel
fogni ezen aggodalmat, ezen kétségbeesett ragasz
kodást a múlt rendszerhez, mit ugy kárhoztattunk. 
Én nem tudom, hogy honnan vegyem ezt. Annyi 
bizonyos, hogy a mi megyéink quotájokat ép ugy 
be fogják fizetni a miniszternek, a mint a niinisz-
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terünk befizeti quotáját a közös minisztériumnak. 
(Többen jobbról: Nem értjük!) 

Azt hiszem, a házi kezelést kellene a jövőre 
behozni és a magyar alkotmány természete sze
rint kell eljárni. Örökké azt mondják nekünk, 
hogy könnyű a kormányt gánesolni; ám legyen, 
tessék megcsinálni, a kormányra van bizva, és a 
ki vele bajlódik, az bizonyosan legkönnyebben fog
ja elvégezni. Nálunk most van megyei politikai 
adminiEtratio, most elkülönittetik a birói hivatal, 
azután elkülönittetik a finánez. (Derültség. A fi-
náncz?!) Ezek eloszolván, ismét uj hivatalok fog
nak támadni; utoljára annyi állambevételi forma 
lesz, hogy a megyéknek nem marad semmi. Ura
im ! hiszen a közember a minisztert is parasztnak 
tartja, mivel nincs uniformisa , és a finánez több
nek tartja magát, mint a szolgabíró, mert ennek 
sincs attiiája. (Nevetés.) 

Az egyszerű, dolog, hogy a kormánynak is, a 
megyének is a maga befolyása meglegyen, s 
ezt nem tartom valami oly nagy dolognak, a mit 
meg nem érthetnénk magyarul ; ezt csak is ma
gyarul érthetnők meg, mert így szoktunk hozzá: 
de ezek itt mind németül vannak megirva, ha 
mindjárt le vannak is fordítva. Es mert magyarul 
gondolkozom, régi magyar alkotmányunk ezen 
gyökerét , melyből újra meg újra kisarjadzoít 
az alkot mány , nem szeretném egyszerűen ily 
operatió n csak ugy könnyeden keresztül vinni s 
egyszerre ketté vágni. 

Bátor vagyok Tóth Vilmos képviselő urnák 
a. felelősségről mondott szavaira, hogy felelős le
gyen, a ki a megye gyűlésben beszél, azt vála
szolni, hogy ez igaz ; hanem azt is méltóztassék 
meggondolni, hogy valakinek lehet véleménye a 
megyegyülésben, s a majoritás elfogadja, akkor 
egyedül ezt szemelik ki és ő vonatik kérdőre s ez 
szenved azért, a mit a majoritás elhatározott, 
(Elénk ellenmondás.) 

Ezeket a dolgokat meggondolva, méltóztas
sanak ugy, a hogy én magyarosan veszem a régi 
magyar praxisból a dolgot, a megyére hagyni, 
hogy 6' maga segítse rá, s ne hagyják, hogy a 
pénzügyőr nagyobb úr legyen mint a politikai 
tisztviselő, mert már is nagyobb űr sok részben, 
így egyszerűbb az eljárás, azon megyei eljárás, 
melylyel a magyar nemzet örökké dicsekedett, 
hogy milyen olcsó, mert a megye maga tisztvi
selőivel folytatja az administratiót. (Ellenmondás.) 
En azt hiszem, ezen az utón az oly sok miihóból, 
melybe a financzia kerül, meg lehet valamit gaz
dálkodni, és kevesebb uniformissal könnyebben és 
biztosabban be fognak szolgáltatni az összegek. 

Ezért bátor vagyok Tisza Kálmán indítvá
nyát pártolni, és kérni a t. házat, hogy fogadjuk 
el és ne menjünk a részletekre. 

S. (Július 15. 1868) 

! Arra, mit Simonyi képviselő úr mondott, 
bátor vagyok megjegyezni, hogy abban volt va
lami. És igen örvendek, hogy a másik oldalról 
ketten már beszéltek, mert már megijedtem, hogy 
minket mind beszélni hagynak, (Nevetés) s a v é 
gén fognak egyszerűen csak voksolni. Hát méltóz
tassanak a mi argumentumainkat megezáfolni és 
ne csak szavazás által legyőzni. (Derültség.} 

Percze l B é l a : T. ház ! Azt hiszem, az előt
tem szóló képviselő űr nem igen komolyan vette 
azon szavait, midőn azt állította, hogy a megyei 
rendezésre niacs is szükségünk, csak állíttassanak 
vissza a régi megyék, mert a tisztelt képviselő 
urnák demokratikus érzelmei sokkal ismereteseb
bek, semhogy azt tenném fel, hogy ő a régi aris-
tokratikus megyéket kívánja visszaállíttatni. (Azt 
nem mondotta ! bal felöl.) 

Debreczen város nagy érdemű képviselője 
a tárgyalás alatt levő törvényjavaslatnak ismere
tes szakaszait, azon oknál fogva ellenezte, mert 
azon véleményben van, miszerint ezen szakaszok
nak elfogadása ellenkezik a megyei institutiók 
szellemével s rendeltetésével. Ezen állítás sokkal 
fontosabb, semhogy alapját megvizsgálni érde
mesnek nem tartanám. 

Mit tartalmaznak azon kérdéses szakaszok ? 
Nem egyebet, mint azt, hogy a törvényhozás által 
megszavazott jövedelmei a kincstárnak biztosíttas
sanak, s hogy erre a biztosításra az országnak 
minden közegei befolyást gyakoroljanak. Már most 
kérdem, eltürheti-e egy állam azt, hogy legyen az 
ő területén oly közeg, legyen az akár államhiva
talnok, akár munieipalis tisztviselő, ki dispensál-
ható volna az állam érdekeinek szem előtt tartása 
alól ? Azt hiszem, ez alól nem csak hogy nem dis-
pensálható, hanem ez minden tisztviselőnek, min
den közegnek legeminensebb kötelességei közé tar
tozik. 

Egyébként azt is hiszem, hogy a t. képvi
selő úr ezen állitásának felhozásával nem nagy 
szolgálatot tett a megyei institutiónak: mert ha 
ezen állítása állana, a meg}Tei institutio mint az 
államérdekeivel meg nem egyeztethető tűnnék 
fel; már pedig ezt nem csak nem hiszem, sőt hinni 
nem is akarom. 

Az mondatott még- többek között, ho^v nem 
volna tanácsos ezen fontos kérdést, t. i. a megyék 
rendezését igy incidentaliter szóba hozni. Teljesen 
igazuk van azoknak, kik ezt állítják; azonban azt 
hiszem, midőn itt a törvényjavaslatban az adók be
hajtásáról történik intézkedés, és az adók be
hajtásában a megyék 1848 előtt is igen neveze
tesen vettek részt, tehát lehetetlen volt, hogy itt 
a pénzügyminiszter úr a megyei közegeket ki
feledje. 

De épen a megyei institutio érdekében én 
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azt tartom sokkal kevésbbé tanácsosnak, hogy ez 
instituíio minduntalan oly kép állittassék fel, mint 
ha az minden más teendőkben gátul szolgálna. 

Különben nem első eset, hogy a magyar tör
vényhozás a municipiumok eljárásáról, különösen 
pedig a megyei közegek rendeltetéséről intézke
dett. Méltóztassanak az 1840-ki törvényekre visz-
szaemlékezni, ott különösen a váltóeljárásra néz
ve különféle intézkedéseket tesz a törvény, és pe
dig egy testületi s nem felelős kormán)7 irányában, 
s magánosok, nem pedig az állam követelései ér
dekében. 

Már pedig akkor, midőn az ország felelős 
kormánynyal bir, midőn a törvényhozás azon 
kormánynak felelősségre vonhatása jogával él, mi
kor nem magánosok érdekéről, hanem közérdek
ről van szó: akkor, azt hiszem, még nagyobb joga, 
sőt kötelessége van a törvényhozásnak e tárgyban 
intézkedni. (Helyeslés.) Mert véleményem szerint 
csak azon törvényhozás vonhatja kormányát igaz
ságosan felelősségre, mely törvényhozás megadja 
kormányának mindazon eszközöket, melyek arra 
nézve, hogy kormányozhasson, elégségesek is. (He
lyeslés) 

De, t. ház, én még azon meggyőződésben is 
vagyok, hogy azon kérdés, mely jelenleg szóban 
forog, nem politikai kérdés : ez csupán, hogy ugy 
fejezzem ki magamat a practibilitás kérdése: mint 
hogy a körül forog a szó, miszerint a törvényho
zás gondoskodjék arról, hogy azon összegek, me
lyeket a kincstár számára megszavazott, minél biz
tosabban a kincstárba be is folyanak. 

En tehát politikai szempontból nem is tartomezt 
tárgyaihatónak, hanem csupán csak azon egyedüli 
szempontból, hogy elégségesek-e vagy nem azon 
intézkedések, melyek a törvényjavaslatban felho
zattak, a czélnak elérésére ? Es miután azon meg
győződésben vagyok, hogy ezen eszközök, melyek 
a törvényjavaslatban felhozvák, nem csak elégsé
gesek, hanem elkerülhetlenül szükségesek i s : a 
törvényjavaslat elfogadására szavazok. (Helyeslés 
jobbról.) 

MiSSiCS JánOS: Mindenekelőtt engedelmet 
kell kérnem a t. háztól, hogy alig foglaltam el 
tisztelt választóim bizalmából képviselői helyemet, 
már is a t. ház türelmét, figyelmét, ha bár rö
vid időre is, kikérni bátorkodom ; de ismervén azon 
visszatetszést, melyet ezen előttünk fekvő törvény
javaslat átaiában, különösen a kérdésben forgó 
pontozatokkal, ha ezek elfogadtatnának, előidézend, 
lehetetlen e törvényjavaslat körüli nézeteimet el
hallgatnom. (A dologra!) 

Az adók körüli törvényjavaslatok két részre 
oszolnak. 

Ezeknek első része a különböző adónemek 
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alapjáról, forrásáról intézkedik ; másik része pedig 
ezek behajtására, befizetésére vonatkozik. 

Az adózási alap meghatározásánál a képvise
lőház az eddigi rendszert elfogadta azon egyszerű 
oknál fogva , mert ujabb adózási rendszert az 
idő rövidsége miatt elkészíteni állítólag lehetet
len volt. 

Tehát a kormány és ezzel az országgyűlés 
csakis a tények kérlelhetetlen logikájának enge
dett , midőn az általa tökéletlennek ismert, sok 
tekintetben nem igazságos, nem méltányos adózta
tási rendszert továbbra is meghagyatni, elfogadni 
szükségesnek látta ; és a tisztelt ház ezen eljárásá
val a nemzet, ha nem is tökéletesen meg-elégedve, 
de legalább némileg megnyugtatva leend. (Zaj.) 

De azon ok, mely az adók eddigi alapjának 
megállapítása és meghagyása kérdésében fenfo-
rog, nem áll fen a közadók behajtása körül eddig 
követett, az absolut rendszer által megállapított 
eljárásnak elfogadása, változatlan megtartása kér
désében, mert ez csakis administrationalis kérdés, 
melyen könnyithetünk az adózók érdekében anél
kül, hogy az adóztatási alaprendszert legkevésbbé 
megváltoztatnék. 

Es épen azért, mig a nemzet az országgyűlés 
és kormány azon kijelentését, hogy az adóalapon 
az idő rövidsége miatt változtatni nem lehetett, né
mi megnyugvással veendi, nem hiszem, hogy 
megnyugodjék azon törvényjavaslat ekkénti elfo
gadásában, mert ez nem csak az adó behajtásának 
gyűlölt egész rendszerét megtartja, hanem ezt sú
lyosbítja és alkotmányunk egyik legfontosabb, 
legnevezetesebb intézményét, a megyék, városok 
autonómiáját megtámadja. (Ellenmondás.) 

Én részemről bátran merem állítani, hogy no
ha terhesek, sőt a mostaniaknál terhesebbek a 
most elfogadott adónemek, de ezek még egyszer 
oly súlyosaknak fognak az országban tekintetni, 
ha ezek behajtása körül követett eddigi rendszer, 
mely mindnyájunkra a boszantások minden nemé
vel csaknem húsz éven át nehézkedett, törvé
nyünkbe igtattatni, a törvény szentségére emeltetni 
és ez által megyei institutiónk aláásatni fog. 

Eddig a nemzet azt hitte, hogy az adó be
hajtásának ezen gyűlöletes rendszere csak addig 
fog tartani, mig az országgyűlés erről intézkedni 
fog : de ezen törvényjavaslat elfogadása után egy 
reménynyel nemzetünk szegényebb leend, sőt 
azon körülmény, hogy ezen rendszer megyei és 
városi autonómiánk rovására törvénykönyvbe ig-
tattatik, fokozni fogja azok megelégedetlenségét, 
kik várva várták a mostani eljárásnak egy jobbal, 
tökéletesbbel leendő helyettesítését. 

• Ha a mostani törvényjavaslat és az előbbi 
behajtási rendszer között némi hasonlatosságot 
kívánnék tenni, jobbat nem tehetnék, mint azt, 
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mely Aesop meséjében foglaltatik, hogy tudniillik 
a békák nem elégedvén meg tuskó királyukkal, 
mást kívántak Jupitertől, és ez nekik gólyát kül
dött. (A dologra!) 

En, tisztelt képviselőház, azon hittől vagyok 
áthatva, hogy alkotmányos megyei, városi insti-
tutiőnkat, melyeket századokon át védtünk az ide
gen beavatkozás ellen, az alkotmányos élet küz
delme közepett is védenünk kell. 

Mindaddig tehát, mig a megyék és szab. kir. 
városok kérdése országgyülésileg, mint ilyen, tár
gyalva és eldöntve nem leend, szigorú rendelteté
sünk őrködni, hogy oly törvényjavaslat előlegesen 
el ne fogadtassák, mely anticipálván közhatósága
ink végleges szervezését, ezek lételét már előre 
aláásná. 

Mert, ha egyenkint, ily módon, hasonló tör
vényjavaslatokkal megfosztják a megyék és váro
sok autonómiáját egyes fő tulajdonaitól: kérdem, 
hogy mi marad fen akkorára, midőn ezek szerve
zési kérdése előíorduland V 

Hogy pedig a kérdésben levő szakaszok nem 
annyira az adók biztos behajtását, hanem a me
gyék és városok autonómiájának aláásását ered-
ményezendik, arról meg fog győződni mindenki, 
ki azoknak nem csak szavait, hanem szellemi irá
nyát, horderejét figyelemmel kiséri. 

Ezen szakaszok megyei és városi tisztviselő
inket a pénzügyi közegeknek csaknem alávetik, 
alárendelik , megfosztják törvényhatóságainkat 
azon tekintélytől, melylycl ezek eddig birtak, és 
melylyel birniok kell, és behozzák a megyei bi
zottmányokba a kémlés rendszerét, melyet ezek 
eddig nem ismertek, és a pénzügyi ügyészsé
get kívánják a megye b zottmánya felett azon iel-
ügyeleti és vádlói szereppel felruházni, melylyel 
az államügyek igazgatója más tekintetben bír. 
(Folytonos ~<<j-) 

A törvényjavaslatnak kérdésben forgó csak
nem minden szakasza az önkormányzat elvének 
megsértését., megtámadását tartalmazza: mert az 
1848 dik évi törvények a megyék és szab. kir. 
városok hatáskörét meghagyták; mindaddig tehát, 
mig ezek autonómiája fenáll, mig ez törvényileg 
egészben nem rendeztetik, mig a megyék kérdése, 
mint ilyen . nem tárgyaltatik, minden törvényja
vaslatnak, mely a ház asztalára bármely miniszté
rium resztről tétetik is, tekintettel fenálló megyei 
viszoi^ainkra kell tétetnie. mert Sisiphus kövét 
hengerítené ez országgyűlés és a félreértések ka
puját nyitná meg, ha minden törvényjavaslat a 
mostaniaktól különböző rendszereket úgyszólván 
egy-egy uj világra akarna saját előnye, kényelme 
szempontjából teremteni. 

Fenálló törvényt, ha nem alkalmi, elévült, 
nem időszerű, megszüntetni, felfüggeszteni lehet; 

de addig, mig ez nem történt, egy ujabb törvényt 
úgyszólván ennek nyakára hozni akarni, csekély 
véleményem szerint legkevésbbé vezetend jogi, 
közoktatási és helyhatósági visz-inyaink tisztázá
sához s rendezéséhez. Ha a pénzügyminiszter úr 
szükségesnek és pedig elkerülhetetlen szükséges
nek látta a megyék organismusába ily mélyen be-
és ennek úgyszólván életgyökeréig lenyúlni, az 
ügy és dolgok természete hozta volna magával, 
hogy a megyék szervezését sürgette és vétette 
volna elő, vagy ezen szakaszoknak tárgyalását s 
elintézését elhalasztotta volna a megyei kérdésnek 
elintézése idejéig. 

Két dolog áll előttem tisztán és megdönthet-
lenül. 

Vagy fenáll még a megyéknek törvénynyel 
biztositott autonómiája, vagy nem. 

Ha fenáll: akkor ezt szem előtt kellett volna 
tartani, és akkor hasonló törvényjavaslattal nem 
is lehetett volna a ház elé lépni. Vagy fen nem 
áll : de ekkor mondja ezt ki a törvényhozás a me
gyék kérdésének vég elintézése és tárgyalása al
kalmával, mert egyes törvényjavaslatok elfogadá
sával ezt praeoccupálni és anticipálva megyéink 
szerkezetét sarkaiból kiforgatni nem lehet szándo-
kában a tisztelt háznak. 

En e törvényjavaslatot nem az adók behajtá
sának biztosítására, hanem megyei szerkezetünk 
és önkormányzati jogunk aláásására látom inkább 
előnyösnek, és azért hasonlítom ezt a trójai lóhoz, 
melyet alig sikerült ostromra Trója falai közé be
vezetni , hogy az megszűnt bevehetlen lenni \ 
hasonlítom azon ponthoz, melyet Archimedes ma
gának kívánt, hogy a világot kiforgathassa sar
kaiból. 

En e törvényjavaslatot a hazafiság kötelessé
gétől áthatott honpolgárokra nézve még eléggé 
kíméletesnek sem tartom, miután a bizottmányok 
mindeddig polgári feladatuk színvonalára felemel
kedni tudtak, és nem volt eset még eddig, mely 
tanúságot tehetne a mellett, miszerint a megyék a 
törvényesen megszavazott adókat megtagadták 
vagy azok behajtását akadályozták volna. 

Megtagadták akkor, midőn ezt tenni polgári 
erény, kötelesség volt, és megadták mindannyiszor, 
midőn ezt tőlök a haza törvény hangján kívánta. 

Én, tisztelt képviselőház, e nemzet jövőjét és 
á törvényes adók befizetését nem a holt betűkben, 
nem hasonló büntető rendszabályok hozatalában 
látom biztosítva, hanem a polgárok morális köte
lességérzetében , e hon gyermekeinek honfiúi 
moralitásában, mely még nem sülyedt annyira, 
hogy azoki-ól csak feltenni is lehessen, hogy a tör
vény által kért adók befizetését megtagadni képe
sek volnának. 

Ez, tisztelt ház, annyira hitem és meggyőző-
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désem, hogy bátran merem állitani, miszerint hoz- , 
hat a finánezminiszter úr bármely kemény rend- ! 
szabályokat, állhat a törvénykönyvben bármily • 
szigorú büntetés, ez mind üres holt betű maradand, 
ha a polgárok kebeléből kihal a polgári kötelesség ] 
teljesítésének érzete. j 

E házban, mint rövid ittlétem ideje alatt sze- j 
rencsém volt hallani, szívesen történik hivatkozás J 
praecedens esetekre; de én részemről hasonló ese- j 
tekét, melyekre hivatkozva lehetett volna ezen tör- j 
vényjavaslat elfogadását indokolni, részemről máig I 
sem ismerek, és így ennek a tisztelt ház elé ha- i 
sonló szerkezetben lett terjesztése annál kevésbbé 
magyarázható. 

De valamint elismerem, hogy az államnak 
van joga a honpolgároktól az adók pontos befize
tését követelni és ezeknek kötelességök is ezt tel- i 
jesiteni, ugy más részről nem fogja senki kétségbe 
vonni, hogy ezeknek is van viszont joguk az ál
lamtól kívánni, hogy ezeket csak is törvényesen 
fenálló közegeik által juttathassák rendeltetések 
helyére, hogy több szigort sem a törvény ne tar
talmazzon, sem az életben ne használtassák, mint 
a mennyi okvetetlen szükséges, hogy ezek befoly
janak. 

A ki az adóknak és pedig törvényes adóknak j 
fizetése ellen harczolna, két hibába esnék: vétene a j 
fenálló törvény ellen, és kívánna olyasmit, minél- j 
kül egy állam sem létezhetik. 

A ki hasonló törvényesen megszabott adók 
lerovása ellen nyilatkoznék, oly czéltalanul és ered- | 
meny nélkül járna el, mint azon római, ki a népet j 
reá birta, hogy vonuljon ki inkább a szent hegyre, j 
mintsem az állam költségeit fizesse. 

Igen jól tudjuk, hogy Menenius Agrippa j 
ugyané népet azon hasonlatossággal, hogy a 
gyomornak sok kell arra, hogy az egész organis- j 
mus rendesen működhessék és a tagok erőteljesen j 
mozoghassanak, birta reá a visszatérésre és tartó- j 
zásainak lerovására. í 

Antit ezen római 493 Krisztus szül. előtt mon- | 
dott. áll 1868-ban is, azon csekély különbséggel, 
hogy a gyomor, mely ezt emészti, nem a mi j 
gyomrunk, hanem azon most úgynevezett közös j 
gyomor, melyet habár véres verejtékünk által 
szerzett vagyonunk nevezetes részével egyre tö
münk is, mégis mindig üres marad. (Helyeslés a 
szélső bal oldalon.) 

De habár ez igy van is, mind azt, mit a tör- | 
vényhozás bár mire is megszavazott, leróni polgári j 
kötelesség. 

Hazánk utolsó korszakának története tagad-
hatlan sajátságos eseményeket, ritka tüneményeket 
fog az utókor számára feljegyezni. 

Minden nemzet története eddig azt tanúsí
totta , hogy a szabaddá lett és alkotmányát vissza

nyert nép mindazon traditiókkal, melyek az őket 
elnyomó kormánytól reá szállottak, szakított, an
nak rendeleteit , pátenseit, ordonanczait mellőzte 
avagy megsemmisítette és állami viszonyait alkot
mánya, ősi institutiói és történeti szellemében ré
szint helyreállította, részint fejlesztette. 

Csak nekünk jutott a szerencse törvényköny
vünkbe igtatei mind azt, mi ellen két évtizeden 
keresztül a passivitás téren állhatatosan, következe
tesen küzdöttünk. 

Máskor is alkudozott e nemzet az ausztriai 
dynastiával, egyesség utján megszüntetett a nem
zetnek az arany bullában foglalt ellenszegülési jo
ga, ezen az utón szűnt meg a dynastia kihal
táig a nemzet szabad választási joga és elfogadtatott 
a sanctio pragmatica; de mind ez alkalommal e ha
zának önállására, minden külön befolyásától ment 
függetlenségére vonatkozó sarkalatos törvények 
sértetlenül és érintetlenül hagyattak, mint oly szent 
ereklyék, melyekhez nyúlni sem mertek elődeink, 
nehogy vétkezzenek azon kegyelet ellen, melylyel 
őseiktől öröklött és utódaikra átbocsátandó szent 
hagyomány iránt viseltetni tartoztak. 

Sőt mi több, József halála után ennek minden 
rendeletei elágettettek, megsemmisíttettek. Es mit 
teszünk mi? Elfogadjuk, törvénykönyvünkbe ig-
tatjuk mindazon pátenseket, rendeleteket, melyek 
egy-egy nehéz kő gyanánt hengeríttettek elnyo
mott és eltemetettnek hitt országunknak elleneink 
által ásott sírjára a czélból, hogy ez ebből soha töb
bé fel ne támadhasson. 

József korára jött második Lipót kora : és mit 
csinált ezen általa összehitt országgyűlés ? Alkotta 
az örökké nevezetes 1790/1. törvényeket. És mit 
teszünk mi ? Elfogadunk egy ezekkel ellentétben 
álló uj alkotmányt, mely ha magában jó volna is, 
maradandó becscsel már csak azért sem bír, mert 
hiányzik benne minden szabad alkotmánynak 
első kritériuma, tudniillik fennmaradásának bizto
sitéka, melynek magában az alkotmányban és 
nem személyekben kell rejleni. És.mit akarunk 
csinálni most •? El akarunk fogadni oly tör-
vényjaslatot, mely egész megyei rendszerünket 
élerében metszené keresztül. 

így van az adóztatási téren is : elfogadunk 
mindent mi ellen zúgolódtunk. Miért is hasonlítani 
hajlandó vagyok ezen egész adóztatási rendszert, 
mely jelenleg tárgyalás alatt van, egy régi kín-
tornához, melynek külseje ugyanaz, kopott bei-
szerkezete a régi , siralmas hangjai ugyanazok, 
sőt most még sértőbbek; csak az, ki forgatja, más 
halandó. Mire el lehet mondani: „quod nuper fe-
cerat medicus, nunc facit -vespillo Diául u s ; " vagy 
mint a cislajtáni feles polgártársaink mondanák: 
„tout comme chez nous.a 

De ha már el kell fogadnunk a szabadság és 
IS* 
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alkotmányos életünk biztosításául azon rendszabá
lyokat, melyeket a kényuralom épen ezek elnyomá
sára alkotott, részemről inkább óhajtottam volna, 
hogy el fogadtuk volna ezeket csak átmenetileg, és 
adtunk volna inkább indemnitást a kormánynak 
azok foganatosítására mindaddig,mig törvényköny
vünkbe alkotmányunk szellemének, a szabadság 
geniusának megfelelő tökéletesebb, igazságosabb 
és méltányosabb törvényeket igtathatunk. 

Én minden szabad államban ennek törvény
könyvét a polgárok legdrágább," legszentebb kin
csének, jogai és kötelességei evangéliumának te
kintem, és azért nem szerettem volna a mi törvény
könyvünk lapjain azon rendeleteket, pátenseket 
megörökíteni, melyek egykor alkottattak a végre, 
hogy e nemzet szolgaságát megörökítsék, és me
lyekhez hazánk leggyászosabb napjainak emléke 
van kötve, és melyet meg is örökittettek volna, ha 
tőlük függött volna, és nem volna Isten, ki a nem
zetek sorsát vezérli. 

Nem láttam Parisban az invalidok egyházá
ban azon zászlókat, melyek a franczia nemzetet 
az asperni, waterlói, lipcsei vagy a szövetségesek 
Parisba vonulásának gyászos , lealázó napjaira 
figyelmeztetik; hanem igen láttam azokat, melyek 
a maréngoi, auszterlitzi, jeDai mezőkön lobogtak, 
és a franczia nemzet diesőségteljes korát hirdetik; 
valamint nem hiszem, hogy a római nép által Ju
piter templomában örök emlékül letétetett volna 
azon járom, mely alatt a Claudiumnál elvesztett 
csata után Pontius a római sereget fegyvereitől 
megfosztva, elszaladni kényszeritette: és mi tör
vénykönyvünk szentélyébe leteszszük a lefolyt 
évek minden pátenseit, rendeleteit, hogy hirdessék 
az utókornak egykori szolgaságunkat és megörö
kítsék egykori lealáztatásunkat. 

De ha már elfogadjuk és törvénykönyvünkbe 
örök emlékül igtatjuk mindezen rendeleteket és 
pátenseket, melyeknek védszárnyai alatt e nemzet 
tiz évtizeden át kiszivattyuztatott, és melyek alatt a 
statusadósságok milliói halomra gyűjtettek : kér
ném a tisztelt házat, hogy ezeket legalább ne te
tézzük, ne szaporítsuk oly függelékekkel, melyek, 
ha elfogadtatnának, alkotmányunk eddigi bástyáit, 
megyei institutióinkat ásnák alá. 

Ezen előttünk fekvő szakaszoknak leendő el
fogadását midőn a pénzügyminiszter úr tőlünk 
kívánja, igen sokat kíván, mert azt óhajtja, hogy 
áldozzuk fel megyei autonómiánkat, melyhez szá
zadokon át ragaszkodtunk, mely vérünkkel, törté
netünkkel, többi institutióinkkal összeforrt, és al
kotmányunkat fentartá, megmenté azon rendele
tektől , melyek épen ezek ellen intézve voltak, és 
azon ujabban tervezett módosításoktól, melyek épen 
autonómiánk lételét koczkáztatnák. 

És a midőn a megyei szerkezetet ennek kér

dése jövő vég elintézéséig, rendezéséig sértetlenül 
featartatni óhajtom, tanultam a jobb oldal tisztelt 
tagjaitól, kik eddig és ezelőtt ehhez tántorithatlanul 
ragaszkodtak. 

Mely okoknál nem pártolhatom a javaslatot, 
és ragaszkodom Tisza Kálmán indítványához, ille- ' 
tőleg módositványához. 

Besze J á n o s : (Halljuk! Halljuk!) Sí mony i 
képviselő azt mondotta, örvend, hogy a kormány 
részéről felszólalt egy képviselő, a midőn Justh 
szólott; én részemről neki csak azt nyilatkoztatom 
mindenek előtt ki, hogy itt egy képviselő sem 
szól a kormány nevében, hanem a ki felszólal, 
teszi azt saját tiszta meggyőződésénél fogva. (He
lyeslés.) 

Uraim! olyan fontos kérdést csináltak ebből, 
hogy lehetetlen hozzá nem szólanom, mert a me
gyei élet fölött húzzák meg a vészharangot. Pe
dig miért? Azért, hogy a nemzetnek okvetlen 
szükséges adó pontosan behajtassák, mely pon
tos behajtás nélkül a nemzet életét hónapokon ke
resztül sem vihetjük. 

Én is pártolója vagyok a megyei életnek, 
(Bal felöl: Látjuk!) és kimondom itt ezennel ünne
pélyesen és nyíltan, hogy mindent el fogok követni 
arra, hogy az a felelős kormányzattal összeegyez
tethető lehessen; és ha a megyei életet a felelős 
kormányzattal semmikép összeegyeztetni nem le
hetne, én inkább áldozom fel a minisztériumot, 
mint a megyét: (Zaj. Nevetés) mert én a magyar 
nemzet sajátságainál, természeténél, patriarchális 
és valóban tiszteletreméltó hajlamainál fogva azt 
czélszerünek nem tartom. De ki fogjuk egyeztet
hetni, mert a feladat az, hogy egyeztessük ki, 
hogy összeférhető lehessen. 

Ha azonban ugy okoskodunk, mint előt
tem szólott képviselőtársam, akkor a kiegyeztetés-
ből soha semmi sem lehet, mert minden argumen
tuma oda megy ki, hogy egyátalában a felelelős 
kormányzattal meg nem egyeztethető a megyei 
rendszer. Pedig ez nem áll különösen ezen 
pontban. 

Mi itt a feladat? miről van szó? Az, hogy 
az adót behajtsuk, az adót, melyet megszavazunk 
az esztendő végéig. Már most, uraim, ha ezt még 
a megyei bizottságtól függővé tehetnők s az e fö
lött még vitatkozásba bocsátkozhatnék, a megyei 
bizottmányokban lehető pártoskodások határoza
taitól függővé tétetnék az okvetetlenül megkíván, 
tató adó, milyen nagy nehézségekkel jönne az be! 
Életkérdés pedig, hogy bejőjön. 

A jelen évre megszavazott adó a mostani át
alakulási korszakban nélküiözhetlen és a kor
mánynak legnagyobb szigorral bekell azt hajtani. 
Ha ő meghagyja a tisztviselőnek, hogy segédke
zet nyújtson a behajtásnál, nem emeli a fináncz 
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orgánumot a tisztviselő fölé, sőt midőn oda uta
sítja orgánumát, a megyei tisztviselő pártfogása 
köabejövetele és segédletével fogja csupán be
hajtani; ennélfogva nem fölébe emelte, hanem a 
kiküldendó' fináncz tisztviselő mintegy csak közeg 
lesz a megyei tisztviselő kezében, hogy a haza 
leszentebb érdekében a kellőleg megszavazott adó 
pontosan behajtassék. 

Én ennélfogva ezen törvényjavaslatban még 
árnyékát sem látom annak, mitől annyira aggód
nak, hogy a megye alkotmányos életerének ezzel 
már fejszét, vetettek volna. Semmi sincs ebből, 
hanem egyedül az, hogy migamegye majd annak 
idején rendeztetik, addig is az ország szükségére 
meghatározott adó pontosan behajtassék, mire se
gédkezet nyújtani minden országos tisztviselőnek 
hazafi szent kötelessége. Majd ha a megyék rendez
tetni fognak, igyekezni fogunk oda működni, hogy 
ugy rendeztessenek, hogy a finánczokra semmi 
szükség ne legyen. Lehet ugy a megyét rendezni, 
hogy az orzzág mindennemű adóit a legnagyobb 
lelkiismerettel, a legnagyobb hazafi megerőtetts-
sel behajtani minden hazafi szoros kötelességének 
fogja tartani. És ha a megyéket igy rendeztük, 
az igy rendezett megyék a minisztériummal, a 
felelős kormánynyal össze lesznek egyeztetve, és 
akkor jön el azon időpont, melyben a nemzet 
jogos közkivánata teljesülni fog, mert hazánkban 
ezen finánczexecutionalis manipulatio soha meg-
honosíttatni nem fog. Ez az én tiszta meggyőző
désem. 

Berzenezey képviselőtársunk azt mondja, 
hogy okait czáfoljuk; de egyetlen okot sem mon
dott, tehát nincs mit czáfolni. (Nevetés.) Tessék 
Tóth Vilmos vagy Justh József képviselőtársaink 
felhozott adatai ellenében okoskodólag argumen
tálni, és akkor felszólítani bennünket, majd szolgá
latára állunk; (Nevetés) de tréfálgató, semmit nem 
mondó dolgokat refutálni képesek uem vagyunk. 

Ezek igy levén, én a törvényjavaslatot, mint 
egyátalában a megye általam annyira őrzött éle
tének távolról is gyengíteni nem szándékozót, ezen
nel pártolom és tárgyalás alá vétetni kívánom. 
(Szavazzunk!) 

A l m á s s y S á n d o r : A megyéket mindnyá
jan a nemzet védbástyáinak szeretjük mondani és 
tartjuk is. Ha ezeket ekként akarjuk föntartani és 
tekinteni, akkor a megyének azon ősi jogát, mivel 
eddig bírt, fön kell tartanunk sérthetetlenül, mely 
pedig abból áll, hogy a megye hire, tudta és befo
lyása nélkül a megyében semmi sem történhetik; 
ezen törvényjavaslat pedig a megye ezen jogát 
sérti; annálfogva én az ide vonatkozó szakaszokat 
elvetendőknek tartom. Justh képviselőtársam 
szintén barátja a megyéknek, a mint előadásában 
mondja; de mégis nem teszi fel rólok, hogy köte-

lességöknek megfeleljenek, hogy t. í. a törvénye
ket kellőleg és pontosan végrehajtsák. 

JuSth JÓZSef: Mostani szer vezetőkben ! 
AlmáSSy Sándor: A tapasztalatokból, a 

múltból indulva ki, nem teszem fel a megyékről, 
hogy Ők kötelességekben a törvények végrehaj
tását, illetőleg mulasztást követnének el. Az igaz, 
hogy erős érveléssel és indokokkal állott fel kép
viselő úr, midőn azt állította, hogy ezen törvények 
olyan ellenszenvesek, és ezért nem teszi fel a me
gyékről, hogy azokat oly készséggel teljesítsék. 
Elismerem magam is, hogy ezen törvények ellen
szenvesek ; de mindazonáltal fölteszem a megyék
ről, hogy a törvényeket valamint megkívánják, 
hogy a megyékben az egyes honpolgárok tisztel
jék, ugy ők is a meglevő törvényeket tisztelni fog
ják, habár ellenszenvesek is. 

Tóth Vilmos a megyéket rendezni nem akarja; 
erre nem felelhetek, mert Berzenezey röviden, de 
igen velősen kifejtette, hogy az jönne ki ebből, 
hogy lassankint mégis szervezzük a megyéket: ha
nem igen is a 77-dik szakasznak védelmére föl
kelt és azt mondotta, hogy igen is óhajtja a::,-
hogy a megyékben az indítványozók és azokat 
pártolók név szerint szavazzanak, hogy feleletre 
vonathassanak. Én ezt határozottan ellenzem, és 
pedig azért, mert veszélyesnek tartom, még pedig 
a megyei alkotmánynak, szabadságnak gyakor
lata tekintetéből. Veszélyesnek tartom, ezt saját 
előadásánál fogva. T. i. azt mondja ő, hogy a mi
niszterek vagy törvényes rendeleteket adnak ki, és 
akkor nincsen semmi baj, mert ezeket teljesíteni 
úgy is kellene; vagy törvényteleneket adnak ki, 
és akkor a megye jogosan és bátran felszólalhat. 
Én tagadom ez állítását, mert igen is küldethetnek 
törvénytelen rendeletek, mint maga is elismeri ; 
de épen az a kérdés: lesz-e a megyének bátorsága 
felszólalni ezek ellenében? Ez minden esetre pres-
sio. és én ezt veszélyesnek tartom a megyei élet 
szabadságára nézve, mert midőn vagyonilag vagy 
pedig személyenkint is felelősek vagyunk indít
ványunkért, a törvénytelen rendeletek ellenében 
senki sem mer oly bátran és oly kötelességszeril-
leg fellépni, mint különben minden polgárnak 
kötelessége volna. 

Ennélfogva Tisza Kálmán képviselőtársam 
módositványát pártolom. 

Zsarnay Imre : Missics képviselőtársunk 
véleményében, hogy igen fontos a napirenden levő 
tárgy, én is osztozom. Hogy hazánk felvirágoz
zék, hogy államgazdaságunk jövőre erős legyen, 
ezen kérdés megoldásától függ. De nem vagyok 
vele egy értelemben, a kinek egész lelkesedéssel 
mondott beszédéből az tűnik ki, hogy ő a megyék 
rendezésének kérdését napirendre tűzött tárgynak 
tartja és minden ágyukkal, fegyverekkel ótalmazza 
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azon ártatlan lényt, melyet senki bántani nem akart. 
(Igaz! jobbról) 

Magam is a megyék rendezését az ország
gyűlés teendői közt egyik legfontosabbnak isme
rem. Ilyennek ismerem azért, mert az én meg
győződésem szerint a megyéknek és közhatósá
goknak autonómiája épen oly nagy szerepet ját
szik az ország egész rendezésére nézve, a milyen 
volt hajdanta az ősiségi kérdés. 

Tekintsünk a jövőbe — vagy már épen benne 
is vagyunk — az igazságkiszolgáltatás, a "bírói 
szerkezet, közigazgatás, sőt a miről még e házban 
szó sem volt, bár szerintem nagyon fontos ügy, 
mert a mint a család az emberiségnek, ugy az 
egyes falusi községek az egész országnak teszik 
alapját, mégis a falusi és helységbeli közönségek
nek is szervezéséről, az ő előjáróikról, kikre mái-
annyi terhet róttunk, nem intézkedtünk: mondom, 
efalusi községek szervezése is,szóvalrnindeiireform-
kérdéseink czélszerü megoldása a megyék auto
nómiája kérdésének szerencséi eldöntésétől fel-
tételeztetik. 

Épen azért, mert ily fontos a megyék szer
vezése, szinte megörültein, valamint Tisza Kálmán 
ugy Várady kápviselőtársunk nyilatkozatának, 
midőn azt állították, hogy szóljunk a napirendre 
kitűzött tárgyról, t. i. az adóknak mikénti behaj-
tásáról és biztosításáról, s ne vegyítsük a napi- j 
rendre kitűzött tárgyba a megyék autonómiájának | 
kérdését, mert az tulajclonképen nem a mai napi- j 
rendié kitűzött tárgy, a melyhez, mikor kell, én is j 
lelkem meggyőződése szerint lógok hozzászólani. | 

Tisztelt barátom Simonyi Ernő legyen meg- | 
győződve arról, hogy mind azok, a kik lelkünk | 
meggyőződéséből a végrehajtó hatalomnak az ő ha
zafiúi működésének elébe gátat, akadályt nem aka
runk gördíteni, kik rettegünk a szerencsétlenség
től, mely érné a hazát az esetben, ha az történnék, 
a mit az ellenpárt akar, t, i. a mostani kormány 
megbuktatása, s uj intézkedések tétele, uj kor
mány alakítása, mondom , mind azok, kik 
ő vele egy nézetben nem lehetünk, azért a kor-
máuy sugallatát nem követjük, hanem önmeggyo 
ződésünket követjük. (Helyeslés jobbról.') 

En magam részéről ezt meggyőződésem sze
rint határozottan mondhatom; szerintem a jelen 
viszonyok közt reánk nézve életkérdés. hogy 
gazdálkodjunk, hogy ne legyünk oly helyzetben, 
milyenben volt a haza a korban, melyben Simonyi 
barátom a megyék nagyszerűségét hozza fel azon 
időkből, midőn a mint a megyei hatóságoknak, 
ugy az egész magyar kincstárnak semmije sem 
volt s a természet áldása mellett szegénységben 
éltünk. Nekünk haladni, teremteni s javítani kell 
az országban ; e végre kincstárt kell alakítani, hogy 
hazánk boldoguljon. De tovább megyek (Halljuk!) 

az állítás czáfotósára, hogy a kormány sugalla
tát követjük. Jelen esetben is én valamint képvi
selőtársam módosításával ugy a minisz ev törvény
javaslatával egyformán nem vagyok megelégedve. 
Mert nézzük a két javaslatot: mind a kettőben az 
mondatik, hogy a megyék és kerületek közönségei 
felelősek a miniszteri rendeletek teljesítésére s a 
kincstárnak okozott károkra nézve. Hiszen ha a 
parlamentalis felelős kormányt minden lehető rész
leteiben keresztül akarjuk vinni, az a mi feladatunk ; 
mi szükség a miniszternek tömeggel , közgyűlé
sekkel és más közönségekkel küzdeni ? 

A valóságos felelősség egyéniséget feltételez ; 
egy bizonytalan számú tömegben nincs biztos fele
lősség ; ha óhajtjuk, hogy a biróság és közigazga
tási tisztviselők teljesítsék kötelességüket, szemé
lyes felelősséget kell a törvénybe igtatni. 

Ne méltóztassanak gondolni, hogy ez eszme 
uj, valami nagyszerű. Emlékezzünk vissza az 
1848-ki országgyűlésre, azon törvényjavaslatra, 
melyet az akkori első felelős magyar pénzügyi 
miniszter, a megyék legnagyobb védője készített : 
ebben ő világosan kimondja, hogy azon megyei 
tisztviselőt, ki a kincstár jövedelmét illető rende
letét nem teljesiti, hivatalából azonnal ki fogja 
csapni, 

Ha a törvényhozás törvényt alkot az ország-
kincstára jövedelmének biztosítása végett, szük
séges határozott és czélravezető intézkedést tenni. 
Ettől külön áll a megyék szervezése, azt itt mellé
kesen intézni s elhatározni nem lehet. 

Jelenleg a módositványt nem találván reám 
nézve kielégítőnek, elfogadom a miniszteri tör
vényjavaslatot annál inkább, mert az csak a 
megyék rendezéséig lesz érvényes, s míg a tör
vényhozásnak ideje, alkalma leend, részletes tör
vényt tüzetesen alkotni ugy a megyék szervezé
sérő!, mit én is óhajtok, hogy mielőbb történjék, 
mint a kincstár jövedelmének beszedése s bizto 
sitása módjáról. 

Ezért a miniszteri törvényjavaslatot átalános 
j tárgyalás alapjául kívánom felvétetni, 

Ráday László gr.: T, ház! A tanácskozás 
ily előhaladtával csak egy pár perczig kívánom 
igénybe venni a t, ház figyelmét. 

Azt gondolom, midőn egy törvényhozó tes
tület valamely törvénynek alkotásába bocsátkozik, 
ott aj kérdés jogi oldalait nem lehet vitatás alá 
venni, mert a souverain törvényhozásnak teljes és 
tökéletes joga van a törvényeket megváltoztatni 
és alkotni oly törvényjavaslatokat, melyek az ed
digi törvényekkel merőben ellenkeznek. Ha a t. 
ház többsége azt méltóztatik -na elhatározni, hogy 
a megyei autonómiának már legyen vége, ha meg
húzza a vészharangot a megyei autonómia felett, 
a megyei autonómia el lesz temetve, s a t. ház ezen 
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hozott határozata ellenében jogi kifogást senki 
sem tehet. 

Nem keresem tehát a szőnyegen levő jogi 
kérdés oldalát; hanem megvallom, az eddig, külö
nösen a jobb oldalról hallott több előadás után 
mindig arról gondolkozom, mi lehet alapja és mi 
lehet czélja a törvényjavaslatot pártoló jobboldali 
képviselőknek ? Én azt tartom, ez nem alapulhat 
máson, mint tisztán a megyéknek a törvény iránti 
engedelmetlensége iránt a jobb oldal részéről kife
jezett bizalmatlanságon. Megvallom, nem tudom 
megfogni, hogy a megyék . a megyék története, 
múltja mennyire teszik jogossá ezen bizalmatlan
ságot, a mely itt a megyék irányában nyilvánult. 
Méltóztassanak nekem bárminő esetet felhozni, 
hogy a régibb időkben valamely megye a törvé
nyes adót, vagy bármiféle törvényes kötelességet 
megtagadott volna. 

Ez ellenében azt mondhatnák talán : „igen, más 
volt 1848 előtt: mert az 1848 előtti megye külö
nösen adó dolgában nem a maga kötelezettségéről, 
hanem, hogy röviden mondjam, a népnek zsebéből 
rendelkezett." Azt tartom, ezen ellenvetés egyátalá-
ban meg nem áll, mert a megyei bizottmányok 
jelenleg ugy vannak összealkotva, hogy ott a nép 
képviselve van — bár volna még inkább, ez az én 
szerény óhajtásom — csattól félni, hogy ott most e 
különbség végett a iörvénj-ek nem hajthatók 
pontosan végre, azt hiszem, hogy a jövőben erre 
nézve egyátatában nem lehet. Sőt ellenkező bizo-
nyitékot nyerek, ha végig tekintek a megyék tör
ténetén. Azt hiszem, hogy az 1861-iki események 
lehetnek talán azok, a honnan ezen bizalmatlanság 
eredt; de ebből ismét az ellenkező argumentumot 
lehet kihozni : mert épen a megyéknek 1861-ben 
azon magok tartása, hogy az egyes tisztviselők ésbi-
zottmányi tagok teljes erélylyel az executio s a 
katonaság általi boszantás és sanyargatásoknak 
ellenállva, a törvénytelen adót megtagadták, épen 
a törvény iránti hű ragaszkodásból eredt, s ebből 
meríteném azon erős bizonyítékot, hogy most már 
az országgyűlés által megszavazandó összes adókat 
ép oly kötelességöknek fogják tartani beszedni. 
mint kötelességöknek tartották 1861-ben a törvény
telen adók behajtását ellenezni. 

Hallottam kiemelni a felelősség eszméjét. A 
felelősség eszméjét nem csak lielyesleni, sőt leg
szigorúbb mértékben kívánom alkalmazni. Legyen 
a. megye felelős a törvényes rendeletnek végre
hajtásáért, legyen a megye minden egyes tisztvi
selője felelős törvény szabta kötelessége végrehajtá
sában. Azonban minden esetre fen kívánom tartani 
azt. hogy a megyének tisztviselője felelősséggel a 
megyének tartozzék, s a megyétől vegye azon 
rendeleteket, melyeket ha nem teljesít, érezze a 
törvény szigorát. 
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Justh József t. képviselő úr azt monda, hogy 
nem lehet az adó behajtásában a megyének szabad 
kezet adni, mert utoljára igen könnyen meglehet, 
hogy a megye rokonszenvvel viseltetik épen azon 
egyik földbirtokos iránt, a ki ellen a végrehajtást 
vezetnie kell, és a végrehajtást nem fogja elrendel
ni. Ez g}ranusitás, a mely gyanúsítást, azt hiszem, 
a törvényekhez ezer éven át szigorúan ragaszko
dott megyék egyike sem érdemiette meg. Hanem 
legyen szabad nekem ezt megforditani, és azt mon
danom : hát ha azon adófelügyelőnek épen ellen
szenve van a megye egyik vagy másik birtokosa 
ellen, és ez ellenében szigorúbban, mig más elle
nében, a kivel talán rokonszenvez., engedékenyeb
ben fog eljárni ? Uraim ! ha Magyarország törvény
hozó testületében Magyarország törvényhatóságai, 
a megyei bizottságok iránt a bizalom annyira alá 
szállt, hogy sokkal igazságosabbnak, sokkal helye
sebben eljárónak, sokkal pártatlanabbnak tartatik 
egy pénzügyi felügyelő, mint egy megyei bizott
ság : akkor vége van a megyei autonómiának, ak
kor igen csodálom, hogy ezen teremnek falait fe
kete zászlókkal nem díszítették fel: mert meg van 
húzva a megyei autonómia felett a halálharang. 

Pártolom Tisza Kálmán módosítványát. 
Szász K á r o l y : T. ház! Megvallom, nem 

gondoltam volna, hogy a törvényjavaslat ezen 
szakaszai felett ily hosszú elvi és ily fontos vita 
fejlődjék ki, mert. t. ház! teljességgel nem osztom, 
sőt szabad legyen kimondanom, indokolhat ónak 
sem látom azok aggodalmát, a kik a törvényjavas
latnak itt szóban forgó szakaszai által a megyei-
autonómia halálharangját meghúzva lenni vélik, 
sőt azt már, mint Missics képviselőtársam mondot
ta, talán végkép sírba temetve lenni látják. Miről 
van itt szó, t. ház? Arról, hogy, a mint a törvény
javaslat világosan kimondja, a törvényesen kivetett 
adók behajtása az államkincstár javára minden 
fenakadás nélkül a törvények értelmében szabato
san és helyesen megtörténjék. Hogy a megyei 
autonómia az által, hogy ha a megyének maga ál
tal választott tisztviselői segédkezet nyújtanak az 
államnak követelései behajtására, hogy, mondom, 

I ez által a megyei autonómia végkép megölve vagy 
halálharangja meghúzva volna: azt gyarló eszem-

! mel felfogni nem tudom. Sőt el is fogadnám Tisza 
j Kálmán képviselő űr módosítványát, ha abban azon 

eszmét, hogy a megye maga felelős, határozottan 
kimondva látnám: mert azt hiszem, hogy ha a 
megyéket a törvény végrehajtásáért vagy végre 
nem hajtásáért, ennek elhalasztásáért s az ebből 
származható veszteségekért vagy károkért szigorú, 
személyes felelősség' alá lehetne vonni, akkor az 
egyedüli, a mit Tisza Kálmán képviselő úr módo-
sitványa ellen lehetne vetni, az volna, hogy ez 
utón kerülő tétetnék, s hogy ez hosszadalmasabb 
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lenne, mint a törvényjavaslatban tett inditványban 
ajánlott ut, melyen egyszerűbben s rövidebben él
hetni a czélhoz. Tisza Kálmán t. képviselő úr mó-
dositványában azonban a megye maga felelí/ssé 
téve nincs . . . {Felkiáltások halról: De igen!) Igen, 
az utolsó szakaszban a megye által megrendelt 
dolog végrehajtása iránt vannak a megye tisztvi
selői felelőssé téve; de nem azon esetben, hogy ha 
a minisztérium a törvényesen megszabott adók be
hajtását kívánja, s ha a megye bármely okból — 
akarom hinni, semmi esetre ellenszegüiési vágyból, 
akarom hinni, nem a törvény s a törvényes adó 
elleni megadózásból, hanem helytelen s téves fel
fogásból, mert a megye is emberekből áll, és igy 
az is tévedhet — annak behajtását megakadályozná, 
ez ellen semmi intézkedés a megye felelőssé téte
lére s az ebből eredő károk iránti felelősségre Ti
sza módositványában nem foglaltatik. Tegyük fel 
azon esetet — mert újra ismétlem, hogy a megye 
is emberekből áll, és igy az is tévedhet — tegyük 
fel, hogy az országban 3, 4, 5, 6 vagy nem tudom, 
hány megye nehézségeket támaszt, bár törvénye
sen megszavazott és kivetett adó behajtása ellen, 
azon esetet, hogy az egyik megyegyüléstől a má
sikig, mig a megye a kormányhoz fölír, míg ez a 
megyét fölvilágosítja, az adók behajtása azon egész 
megyében fel van függesztve : akkor a negyed vagy 
fél évi késedelmi kamatokat, a melyeketatörvény
ben már megállapítottunk, nem az egyes adózók, 
a kik a megye által nem szoríttattak adójok befize
tésére, az igazság szerint legalább nem ezek lenné
nek kötelesek fizetni, hanem azokat a megyének 
kellene fizetnie, mely azon késedelmet valósággal 
okozta az által, hogy a talán későbli belátása sze
rint is törvényes adók behajtására a segédkezet 
nyújtani elhanyagolta. [Helyeslés.) Én, tisztelt ház, 
ezen eljárást hosszadalmasnak s azért czélszerütlen-
nek, de az államra nézve veszélyesnek , s mégis 
olyannak látom, a mely a megyei autonómiát sem
mivel sem őrzi meg jobban, mint megőrzi az, a 
mely a törvényjavaslatban van ajánlva, mint a 
mely az adónak az alkotmányos megyei tisztvise
lőnek segédkezése általi törvényes behajtásáról 
szól. Már, t. ház, akár mennyire bizik is abban 
Eesze János t. képviselőtársam vagy egy előbbi 
nyilatkozata szerint Édes Albert képviselő úr, 
hogy valaha el fog jönni azon boldog eldorádói 
idő, midőn ugy fognak önként sietni az adófize
tési kassákhoz az emberek, mint sietnek most az 
alföldi vasút részvényeinek aláírásához: én meg
vallom, ezen reményt nem táplálom, s azt hiszem, 
hogy a legalkotmányosabb rendszer mellett is, a 
legalkotmányosabb országban is mindig kell az 
adók beszedésére közegeknek lenni, s azt hiszem, 
hogy az ország minden alkotmányos tisztviselőjé
nek a maga hatáskörében kötelessége leend és kö

telességévé teendő, hogy az alkotmányosan kive
tett adók behajtására rendelt közegeket az alkot
mány és törvény rendeleteinek határai között tá
mogassák és az által a ország kincstárának meg-
károsodását megakadályozzák. 

Nem gondolnám azért, hogy lehetne a leg
szigorúbb szemmel is az előttünk fekvő törvényja
vaslatnak vitatás alatt levő szakaszában oly va
lamit fedezni fel, a mi akár az alkotmányosság 
biztosítékaival, akár a megyének autonómiájával s 
törvényes állásával ellenkeznék; s midőn t. kép
viselő barátom Várady Gábor Tisza Kálmán mó-
dositványa mellett azon érvet hozza fel, hogy nem 
akar a megyei rendezésnek igy mellékesen elébe 
vágni, nem akar beékelni egy más tárgyról szóló 
törvényjavaslatba elveket: akkor tán elfeledte a t. 
kéjoviselő úr azt, hogy az általa pártolt javaslat
ban bár más elvek, de csak ugy ismét elvek van
nak kimondva, melyek szintúgy praejudicálhatná-
nak a töi vényhozásnak későbbi eljárásaiban, mint 
azok, melyek e törvényjavaslatban vannak felhoz
va. Ha majd a megye rendezése ex asse, részlete
sen külön törvényjavaslat tárgyát képezendi, és 
az tanácskozás alá vétetik , lehet, hogy az abban 
elfogadandó elvek ellentétben lesznek a mostani 
törvényjavaslat egyik-másik szakaszával, vagy lehet, 
hogy ellentétben lesznek egyik-másik szakaszával 
a Tisza képviselő úr által előterjesztett javaslat
nak. De hiszen tudjuk, hogy az utóbb hozott tör
vény mindig eltörli az előbb hozottat; {Helyeslés a 
jobb oldalon) és azért, mert a szükség kivánja, 
hogy az adó behajtása iránt törvény által gondos
kodjunk, mi ért nem szabhatnók meg abban a 
megyei t sztviselők részvétének körvonalát, azt 
megvallom, nem vagyok képes fölfogni. {Helyeslés 
a középen.) Az adó behajtásának módozatairól in
tézkednünk kell ; az adó behajtásánál szerepöknek 
kell lenni a megyei vagy városi közegeknek. Ha 
azoknak ezen szerepét körvonalozni akarjuk a tör
vényben, csak azt teszszük, mit szükségképen ten
nünk kell, mit az előttünk levő törvényjavaslat 
teljesit és mit a pillanat igényei megkívánnak, és 
ez a ke őbbi törvényhozásnak semmi tekintetben 
nem preajudicál. (Helyeslés a jobb oldalon.) 

Nem tehetem, t. ház, hogy még néhány ész
revételt ne tegyek azokra, mik a túlsó oldalról 
ellenünk mondattak. {Halljuk!) 

Megvallom őszintén, ha kedvezőbb előítélet
tel lettem volna is Tisza Kálmán igen tisztelt kép
viselőtársam javaslata iránt, s bár szívesen elis
merem azon igazságot, hogy ajó ügyet a leggyar
lóbb védelem sem koezkáztathatja, mindamellett 
azt hiszem, egy pár képviselőtársunk részéről oly 
gyönge és épen czélellenes védelemben részesült 
Tisza Kálmán úr módositványa, hogy engem an
nak helyessége iránt, ha e tekintetben már meg-
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állapított véleményem n e m lett volna is. épen azon 
védelmek túlságos gyarl ósága tett volna kételke
dővé. (Zaj bal, felöl.) Bo csánatot kérek, saját né
zetemet mondom ki : méltóztassanak azt szintúgy 
gyarlónak bélyegezni, és én tisztelettel fogom el
tűrni. 

Simonyi t. képviselő úr, azon kérdésre, mi 
fog akkor történni, ha a megye nem teljesiti a tör
vényt, vagy a mit teljesítenie kell az adóbehajtás 
ügyében? igen természetesnek találja azt felelni: 
„Mi fog történni? Az, mi ez előtt történt, t. i. a 
kormány biztost küld a megyébe és kényszeríti a 
törvény megtartására." Igaz, ez fog történni; de 
nem jó-e oly törvényt hozni, melyezen eshetőséget 
vagy meggátolja, vagy legalább ritkább esetekre 
szorítja ? A vagy mi fogna a megye autonómiájának 
léterére erősebb fejszét vetni, mint ha divatba jön
ne az, hogy a megyékbe mindig, minden évben — 
mert oly megye minden évben találkozik és a me
gyékben csak ugy szokás, mint máshelyt , nem 
pártkérdésbőlispártkéráést csinálni — biztosok kül
detnének ? Vajon a megyei autonómiának, megyei 
szabadságunk életerének nem inkább fejszét vet-e 
gyökerére,ha rendes,ha állandó institutiónak fogjuk 
venni,minek csak kivételes esetben kellene történnie, 
ha az engedetlen megyék nyakára minduntalan kor-
rmíny- vagy épen kir. biztosok küldetnének? 
{Elénk tetszés a középen.) En, t. ház, azon alkalmat 
akarom elkerülni, hogy ez megtörténjék sokszor, 
és el akarom érni, hogy erre legalább minél rit
kábban kerüljön a sor, és nagyon csodálkozom, 
hogy épen Simonyi Ernő képviselő' úr. kit a ma
gát legszabadabb elvűnek nevező párt egyik legje
lesebb tagjának van szerencsém ismerni, ezen in
stitutiót, a királyi vagy kormánybiztosi institutiót 
már előre mintegy rendessé, mintegy mindennapi
vá akarja tenni. En inkább szavazok oly törvény
re, mely a megyéknek már előre is biztosítja azt, 
hogy a magok körében teendő lépések ellenében 
nem lesz napirenden a királyi biztosok kikül
detése. 

Berzenczey képviselőtársam azt monda, hogy 
azért, mert most nem a régi megyét akarjuk itt 
visszaállitani, reméli, hogy az nem azt teszi, hogy 
nem is fogjuk a régi megyét tökéletesen visszaállí
tani. Én pedig, t. ház, reménylem, hogy bármi 
tisztelettel legyünk is megyei autonómiánk iránt. 
nincs e házban Berzenczey képviselőtársamon kí
vül senki, ki a régi megyét mindenestül visszaál
lítani kívánná. (Felkiáltások a bal oldalon: Berzen
czey ezt nem mondta!) Azt mondta Berzenczey, 
hogy ö reményli, hogy azért, mert most nem a 
régi megyét akarjuk visszaállítani, ebből nem kö
vetkezik, hogy a régi megye ugy, a mint volt. 
egyátalán vissza ne állíttassák. (Felkiáltások a bal 
oldalon: Ezt nem. mondta!) Hiszen meggyőződhe-
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tünk a gyorsirók jegyzeteiből. Én pedig újra is 
kijelentem, hogy hiszem, és épen a t. bal oldalnak 
ezen szavaimra tett nyilatkozataiból még inkább 
örömmel győződtem meg, hogy Berzenczey kép
viselőtársunkon kivül senki sincs e házban, ki a régi 
megyét, ugy a mint volt, vissza akarná állítani. 
(Felkiáltások bal felöl: Berzenczey sem!) Berzenczey 
képviselő úr egy szóval sem mondotta, hogy ki
fogásokat akar tenni a régi megyék ellen. Midőn 
a megyei institutio életerejéről van szó, midőn ar
ról beszélünk, hogy azt semmiképen sértetni és 
hántatni nem akarjuk : akkor a régi megyét vissza
állítani akarni és annak lebegni gondolataink előtt 
csak Berzenczey képviselőtársam akarhatja. (Zaj. 
Ellenmondás bal felöl.) Senki másról nem szólottam, 
mint Berzenczey képviselő úrról; sőt ki is fejeztem 
azon hitemet, hogy ezt rajta kivül senki se akarja. 

Berzenczey László: Szót kérek! 
Szász Káro ly : Előttem szólott Ráday Lász

ló képviselőtársam azt mondotta, hogy nem tudja 
megfejteni, mi lehet oka, hogy a jobb oldalon töb
ben ezen törvényjavaslat mellett, és Tisza Kálmán 
képviselőtársunk módositványa ellen szóltak, és 
azt monda: nem tudja egyébben annak okát felta
lálni, m'nt abban, hogy a megyék törvény tisztelete 
iránt a jobb oldalon bizalmatlanság uralkodik. 
Nem akarom visszafordítani a szót . mert azt 
mondhatnám, hogy midőn több szónok, köztök 
Várady Gábor képviselőtársunk kifejezte azt, 
hogy a mostani kormányról nem csak hiszi, ha
nem tudja is, hogy a megyei institutiót tiszteli: 
én sem tudnám egyéb okát azon ellenszenvnek 
feltalálni, mint azt, hogy a t. baloldala kormány
nak törvénytisztelete iránt bizalmatlansággal vi
seltetnék: (Nyugtalanság a bal oldalon) mert a tör
vényjavaslat, mely előttünk áll, nem egyátalán 
mindenféle adóknak és azok közt az olyanoknak 
is, milyeneket 18 éven át kényszeriíve fizettünk, 
hanem világosan és határozottan a törvényhozás 
által megszabott törvényes adóknak behajtására 
vonatkozik, és igy ezen törvénynek és azon köte
lező erejének, hogy tudniillik e megyei tisztvise
lők azt végrehajtani tartoznak, azon pillanatban 
meg fog szűnni súlya és érvénye, melyben va
lamely pénzügyi közeg vagy megyei tisztviselő 
nem a törvényhozás által megszavazott adót akar
ná behajtatni. Addig tehát, mig parlament van, 
mige parlamentben ennek felelős kormány ül, mig 
a törvényhozás szavazza meg az adókat: ezen bi
zalmatlanság meg nem állhat. Mert t. barátom 
Várady Gábor maga is mondta, hogy 8 nem a 
mostani kormánytól fél, hanem jöhet ezut;ín egy 
más kormány. De, kérem, mily kormány ? Parla
menti kormány? En annyira bizom a parlamenti 
kormányban, bár ha az a másik oldalról jönnd a 
mostani helyébe, hogy ismerve annak tökéletes 
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felelősség alá vonhatását, annak is egész lelkemből 
kész vagyok e törvényjavaslatokat megszavazni. 
Vagy talán attól tart a t. képviselő úr, hogy nem 
parlamentáris kormány fog következni, hanem 
megint egy a 18 évi absolut kormányokhoz ha
sonló, megint valami provisorium ? Hiszen ezek 
számára nem is alkotjuk ezen törvényeket. Itt 
parlament által megszavazott törvényekről van 
szó ! (Helyeslés a jobb oldalon.) 

Én, t. ház, mindezeknél fogva a parlamenta
lis kormánynak törvényhozásilag megszavazott 
adók behajtására nézve a törvényjavaslatban a 
megyei tisztviselők segélyül vételét szabályozó 
határozatait mind czélszerüeknek, mind a megyei 
autonómiára nézve legkevesebbé sem tartván sé
relmeseknek, tökéletesen elfogadom a törvényjavas
latot ; ellenben Tisza Kálmán módositványát, mint 
a mely a hosszabb utat választja, és a dolgot tö
kéletesen megfordítva a megyét felelőssé nem 
teszi, és azon veszélynek teszi ki az államot, hogy 
az adónak beszedése fenakadjon, mint czélszerüt-
lent el nem fogadhatom. (Elénk helyeslés a jobb 
oldalon?) 

Tisza Lász ló : Midőn ezen kérdéshez szó
lok, melynek fő sarkát abban látom letéve, hogy 
mig a túlsó oldal helyesnek látja egy más törvény
ben a megyei beléletet, magát a tanácskozás rend
jét szervező szakaszokat alkotni , addig mi ezt a 
jövőnek mintegy a jelen, látszólagos — mert csak 
látszólagosnak kell hogy nevezzem — kém elem
ért való feláldozásának s így helytelennek látjuk, 
nem akarok legkevésbbé is tudós értekezéseket 
tartani a megyék szervezése fölött, mint azt előt
tem többen sikertelenül megkísértették: mert azt 
hiszem, hogy akkor épen azon hibába esném ma
gam is, melyet kerülni akarok , csak azt jegyzem 
meg , hogy a megyék jelenleg törvények által 
szervezve vannak , nem tiszta lapra irunk tehát, nem 
ott intézkedünk, hol még intézkedve nincs, hanem 
fenálló törvények ellen akarunk intézkedni. In
tézkedni akarunk nevezetesen az 1848-diki törvé
nyeknek azon rendelvénye ellen, hogy a törvény
hatóságok ujabb törvény intézkedéséig, minden 
általok addig gyakorlott jogok gyakorlatában — 
a választás körüli változtatásokkal — meg-marad-
janak. Azt kell megfontolnunk tehát, helyes-e, 
szabad-e ezen fenálló törvényeket így mellesleg 
megdönteni V 

De nem akarván bővebben kitérni magára a 
kérdésre, csak egynehány ellenünk felhozott ész
revételre akarok felelni, igyekezvén lehetőleg rö
videbb lenni, mint magok az észrevételtevők. 

Legelőször is Justh tisztelt barátomnak fe
lelve, ki kell jelentenem, hogy senki köztünk itten 
nem mondotta, s legkevésbbé mondotta az eredeti 
indítványt tevő képviselő, hogy valakit a felelős

ség alól el akar vonni; de ugy akarjuk a felelőssé
get gyakoroltatni, hogy minden ember annak 
legyen felelős, a ki illetékes őt feleletre vonni; és 
ezen mértékkel mérve a kérdést, egyátalán nem 
lehetek Justh barátommal egy véleményen, s nem 
találhatom, hogy e mérték szerint a megyei gyű
lések mikénti folytatása fináneztörvény által sza-
bályoztassék. 

Másfelől azt mondta t. Justh képviselőtársam, 
hogy ez nem beavatkozás, a megyék a miniszté
riumnak alárendelvék, a minisztériumnak ebbe 
beavatkozni lehet, és ő nem nézi azt, mintha a 
finánczközegek most is azon gyűlölt helyzetben 
lennének, vagy jövőre ugy maradnának, mim 
eddig voltak. Én sem nézem ezt; hanem magát 
t. képviselőtársamat szólítom fel, hogy ha nem 
egy gyűlölt közeg, de legbiztosabb kebelbarátja 
akarna is az ő belügyeibe, az ő saját gazdaságába, 
jelenlétében avatkozni, szivesen venné-e ezt? Szive-
sen veheti-e tehát a megy e.ka a fináncz directiók fog
ják akarni szabályozni a megyei gyűlések befolyá
sát és az egyes bizottmányi tagok felelősségét ? 

Azt , hogy a törvényhatóságoknak tör
vény szentesitési jogot adjunk, mint, Justh kép
viselőtársunk mondotta, ezt bizonyosan nem óhajtja 
közülünk senki, ugy mint ő sem. De itt törvény 
szentesitéséről nem is lehet szó, csakis a törvény 
végrehajtása minőségének egy kis megbirálásáról 
és a felírás általi óvástételről. 

Az, hogy a megyék egyszerű felírási jogát 
olyan erőszaknak nevezték előttem többen a másik 
oldalról, mely közvetlen a kormánybiztos leküldé-
sét tenné szükségessé, és hogy e törvény meg nem 
szavazása ellenében, alternatívául állították fel azt, 
hogy akkor a kormánybiztosok küldésére nyittat
nék alkalom : ez, mondom, már maga oda mutat, 
hogy ha nem is az egész ház, de sokan közülünk 
igen szomorú nézetben vannak a megyei autonó
miát illetőleg. 

Állitották azt is, hogy veszteség fog ez eljá
rásból akinestárra háramlani.Erre nem akarok hosz-
szasan kiterjeszkedni; de nem osztozhatom J usth 
József barátom azon nézetében, hogy azon rövid idő 
alatt, mig a felírás a magas kormányt megjárná, a 
tisztviselő által lezáróit holmik eiidegenithetők, 
elpusztíthatok lennének. Ez ellen uj törvény nem 
szükséges.; tudjuk mindnyájan, hogy a bírói zár 

levő portékának elidegenítése ellen a fenálló 
törvények elegendő biztosítékot nyújtanak, s bő
ven eleng dő az ez ellen vétőre a rendes törvé
nyekben, szabott büntetés a kincstárnak károsodás 
elleni biztosítására. Nincs tehát ok a megyei bi
zottmányok egyes tagjait ily felírások esetére sze
mélyesen felelőssé tenni. 

Áttérek Tóth Vilmos képviselőtársam nyilat
kozataira. Egyátalán nem helyeselhetem azon né-
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zetét, hogy nem lenne szükséges és tanácsos a 
megyéket külön rendes törvények által szervezni. 
Képviselőtársunk sok szépet, sok igazat mondott 
akkor, mikor azt mondotta, hogy egészséges viszo
nyok közt mindennek a maga rendes fejlődési me
netelét, a maga rendes sorát, kell, minden erősza
kos beavatkozás nélkül, követni. Bár ez a nézet 
átalános elismerésre jutni közöttünk. De ha a 
megye szervezetikérdését,rendes körülmények közt, 
a fokozatos fejlődésnek engedhefno'k is, az által 
nem hagyhatjuk természetes lassú fejlődésére, a mi 
mostan, fájdalom, még ma is ugy kell ezt nevez
nem, abnormis, átmeneti korunkban, én legalább 
félnék, látva a hangulatot, hogy ha jelenleg csak 
tétlenül néznők a műtétet, melyben a kormány és 
a megye az idők során át, esetről esetre hozandó 
törvényekkel szervezzék úgyszólván egymást. Ez 
veszedelmes kisérlet lenne. Engedjen meg nekem 
t. barátom, hogy ezen nézeténél azon két macska 
jut eszembe, mely egymást addig szervezte%mig 
végre mind a kettőnek csak a farka maradt. Én is 
félek, hogy ha megyei rendszerünket mielőbb 
állandó törvény által nem biztosítjuk, ismert szí
vóssága daczára is majd annak csak foszlányai 
fognak sallangként alkotmányunkon megma
radni. 

Azt is mondotta Tóth Vilmos képviselőtár
sam, hogy a megyei tisztviselőknek ez az előttünk 
fekvő törvény tetemes befolyástenged a financzia-
lis ügyekben. Más szóval élt: ugy gondolom, te
kintélyes befolyást emiitett. Ha nem tagadom is 
azt , hogy a végrehajtásnak a kimutathatólag 
túlságosan kivetett, vagy megelőző orvoslás által 
már ilyenekül kijelölt összegekre vonatkozó ideig
lenes megakasztbatása némi befolyást mutat, de 
nagy tekintély fektetését abból csakugyan nem 
láthatom, hogy a megyei tisztviselőnek kell a 
pénzügyi közegek jegyzőkönyveit vinni, hogy a 
megyei tisztviselőnek kell, még a legutolsó tolvaj 
ellen is, eljárni, nem látom ebben a megyei tisztvise
lőre háramló azon nagy tekintélyt, melyért érde
mes lenne a törvényhatóságok tanácskozási rendé
nek ily mellékes utón megváltoztatása. 

Perczel Béla képviselőtársam érvei közöl leg
először is azt kell megtámadnom, mely az itt előt
tünk hallottakkal tökéletes öszhangzásban nincs, 
s e megjegyzésem szóljon egyúttal Szász Károly 
képviselő urnák is. 

Igaz. mondotta Berzenczey László, hogy a 
jelenlegi megyék nem a régiek; mondotta azt is, 
hogy hiszi, miszerint a megyéket jelen állásukban 
megtartatni nem czélszerü, de sőt vissza kell állí
tani a megyéket régi állásukba. A világért sem 
valami nagy — nála talán nem is supponálom — 
aristokratikus viszketegből mondotta ezt, hanem 
azért, mert óhajtotta, hogy a jelenben csaknem 

hatáskör nélküli, s hatáskörükből mindinkább 
kiforgattatni szándékolt megyék helyébe állíttas
sanak vissza azon megyék, melyeknek az alkot
mányban kiszabott hatásköre a törvény értelmé
ben valóság legyen. {Elénk helyeslés a baloldalon.) 
így fogtam fel szavait, s gondolom, hogy ebben 
maga is igazat ad. 

Azt mondotta Perczel Béla képviselő úr, hogy 
kötelességünk mindnyájunknak az állam érdekeire 
felügyelni. Nagy és szent kötelesség ez, melyet 
mindnyájan nem érezhetünk eléggé; de ez mu
tatja, hogy, igénytelen nézetem szerint legalább, a 
legszentebb elvek is elferdithetők: mert épen, mint
hogy az alkotmány, a közjóllét érdekeit szivemen 
viselem, mert azt hiszem, a közérdek a közszabad
ság előmozdításának egyik nagyfontosságú esz
köze az, hogy a megyéknek legalább egyszeri 
felírási joguk legyen az emberileg csalódható 
miniszterrel szemben is, épen azért nem akarom a 
megyéknek ezen jogát igy mellékesen megnehezí
teni annyira, legalább is addig, míg a vele szembe 
tehető intézkedések meg nem lesznek téve, hogy 
az egészen fictio legyen. (Helyeslés hal felöl.) 

Szász Károly képviselőtársam azt mondotta, 
hogy a mi nézeteink indokolhatlanok. Bocsássa 
meg azon őszinte nyilatkozatot , hogy magam 
is jobban óhajtom, hogy magunk indokoljuk azo
kat, semhogy ő tegye ezt. Ezt különösen nagyon 
óhajtandónak azért, vélem, mert vagy7 két ellenve
téséből ugy látszik, hogy az elébb mondottakat 
nem fogta föl helyesen, és így- a mi nézeteinket 
nem is ismeri, Ezek közül az egyik az, hogyr azt, 
fejtegeti, milyen nagy hiba volna megakadályozni 
a megyééi tisztviselők segélynyújtását. Én megle-

i hetős figyelemmel hallgattam végig a baloldali 
szónokokat is ; de nem hallottam senkitől azt, hogy 
a megyei tisztviselők segélynyújtása ellen kifo
gást tett volna, sőt épen tisztán kifejezve látom az 
általa elvetendőrek talált módosítványban, hogy 
a tisztviselők, a megyei bizottsághoz való csak is 
utólagos hirtétel mellett, kötelesek segítséget nyúj
tani az őket erre felhívó pénzügyi közegeknek. Ez 
ellen könnyű is lenne kardot húzni; de sokkal 
nehezebb kardot húzni az ellen, hogy ne a fináncz-
törvény szabályozza a megyei bizottság tanács
kozásait. 

A másik ellenvetés, a miről nem óhajtom, 
hogy ő indokolja, az, hogy a módosítás elfogadá
sából a fmancziára tetemes kár háramolnék. Mi
után azonban a dolognak ezen részére Justh kép
viselőtársamnak megfeleltem, a t. Láz figyelmét 
tovább nem fárasztva, kérem, ne áldozzuk fel egy 
látszólagos jelenlegi commoditásért a jövőt, és igy 
pártolom a bal oldal nevében Tisza Kálmán által 
tett indítványt. (Helyeslés a bal oldalon.) 

H o r v á t h D ö m e : T. ház ! Nem leszek hosz-
14* 
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szadalmas, és a mennyiben szavazatomat egysze
rűen kívánom indokolni, talán rövid is lehetek. 

Ha , tisztelt képviselőház! most is, miként 
1848 előtt és 1861-ben, testületi kormány által 
kormányoztatnánk: akkor ezen intentiót., azon 
óhajtást, hogy a megyék mint municipiumok, a 
nem felelős és testületi kormánynyal szem közt, 
régi, nagy részben csak is a negatív téren divato
zott joggyakorlatukat minden áron megtartani és 
visszaszerzem törekedjenek: érteném és óhajtani 
tudnám. De most, a midőn felelős parlamenti kor
mány által kormányoztatunk, a midőn eljárásáért 
a kormány évenkint az országgyűlésnek felelős
séggel tartozik, a midőn mindnyájan meg va
gyunk győződve, hogy valamint a kormány a 
nemzetgyűlés irányában, ugy a megyék és muni-
cipalis tisztviselők is a kormány irányában hason 
felelősséggel tartoznak, s az alkotmányos élet 
érdekében az igazi felelősségnek mind fölfelé, 
mind lefelé egyformán érvényre kell jutnia: ez 
esetben az intentiót nem értem, és az indítványo
zott módositványokat ily helyzetben el nem fo
gadhatom. 

Egy tisztelt képviselőtársam meggyőződése
ként nyilvánította, hogy a megyék mostani rende
zetlen helyzetükben valódi hivatásuknak meg 
nem felelhetnek. Ez az én meggyőződésem is. S 
hozzá teszem, hogy a megyék a mostani kör-
vonalozatlan, teljesen határozatlan helyzetben, igy 
a mint vannak, azzal a bizonytalansággal és kör-
vonalozatlan hatáskörrel mind fölielé a parlamenti 
felelős kormánynyal szem közt, mind lefelé a ren
dezett tanácsú községekkel szemben, mind a jurí-
dieum, mind a rendezett tanácsú árva-, telek- és bűn
ügyek irányában tartós jövendővel nem bírhatnak. 

S teljesen igazságot adok t. képviselőtársam
nak, hogy a megyei és városi municipiumok e 
nem igen szerencsés helyzetének törvényhozásilag 
törvény által kell véget vetni. 

De nem pártolhatom azon következtetést, a me
lyet t. képviselőtársam a helyes nézetből, saját 
szempontjából vonhatott, s ha távolról jól hallot
tam, vont i s : hogy tudniillik a megyék törvé
nyes rendezéséig, a pénzügyi bizottság által aján
lott s a megyék és királyi városok eljárására vo
natkozó törvényszakaszok ne léptettessenek életbe. 

É n , t. képviselőház! meg vagyok győződve, 
hogy valamint az országgyűlés fel van arra jogo
sítva, hogy a municipiumok irányában azoknak 
szervezése iránt törvényt hozzon: ugy szerintem 
arra is fel van épen ugy jogositva, hogy egyes 
életbe léptetetendő törvényeknél, miként most e 
pénzügyi törvény alkalmazásánál a megyék mint 
municipiumok, a megyei tisztviselőknek e részben' 
eljárását illetőleg, magában azon törvényben, a 

rendezési törvény hozatala előtt bár, határozottan 
szabályozza.körvonalaz?.a és megállapítsa. 

Ezzel a törvényhozás nem előzött meg sem
mit, saját hatáskörén tul nem lépett. 

S a mennyiben én ugy találom, hogy a kér
déses törvényszakaszokban nem foglaltatik az, a 
mivel azokat tegnap egy képviselőtársam gyanúsí
totta: mintha a kérdéses törvényszakaszok elfoga
dásával a megyei municipiumok életágaira egy-egy 
gyilkos kéz alkalmaztatnék; ellenkezőleg ugy talá
lom, hogy e törvényszakaszokban tett intézkedés
sel, a végrehajtás iránti eljárásra nézve, a kormány 
és municipiumok közt kivánt és nagyon is szüksé
ges öszhangzás ezéloztatik létesíttetni, s hogy a 
kérdéses szakaszokban csak is a megyék és megyei 
tisztviselők hatásköre és eljárása állapittatik meg 
és körvonaloztatik, és pediglen határozottabb, kö
rüli tabb mérvben, mint a tág keretű, tág értelme
zést és kibúvó ajtót fenhagyó módositványban : ez 
indokból én a pénzügyi javaslat kérdéses szaka
szait átalánosságban elfogadom s azokat helyesek
nek találom. 

S annál inkább üdvöseknek tar tom: mert, ha 
a határozott körvonalozások törvény által lépnek 
életbe, csak is akkor fognak teljesen elmaradni 
azon jelenségek, a melyek itt-ott a megyék és 
városokban a közel múlt és folyó évben nem igen 
helyeselhetőleg felmerültek. 

Engedjék meg, tisztelt képviselőtársak, hogy 
az eseményekből némelyekre tanúságként önöket 
visszaemlékeztessem, s a múlt időt pár képben 
szellőztethessem. (Halljuk!) 

Zala megyében legközelebb, a t. megye meg
egyezésével, egy adóhivatal feloszlattacván, a fel
oszlatás alkalmából az illető szol^abiró hivatalos 
feladatának ismerte megtiltani, hogy a begyült 
adók többé az adóhivatalba a világért ne szállít
tassanak , de azokat a községeknél visszatartatni 
rendelte. S ez nem régiben történt. 

Pécsett, a hírhedt Pécsett, a mostani városi ha
tóság mind 1867-ben. mind 1868 ban ismételve fo
lyamodott a kormányhoz, hogy a czélszerübb és 
olcsóbb katonai adóvégrehajtás áilittassék vissza. 
Legtávolabbról se kivánom a tisztelt kérvényező
ket gyanusitani; de nem lehetetlen, hogy őket az 
ismételt kérvényezésnél nem tisztán az olcsóbbság. 
s nem a katonai végrehajtás czélszerübb volta ve
zette, hanem a végrehajtás ódiumát szerették volna 

I az eljárásnál a pénzügyi közegekre s a katonaságra 
háritani. Bármi volt légyen az indok: de az eset 
megtörtént tény. 

Legyen szabad ily eseményeknél kérdenem : 
a kik nem csak a városi, nem csak a megyei mu-
nicipiumokat óhajtjuk a rendes kerékvágásban a 
haza javára működni és hathatni , de óhajtjuk, 
hogy a nemzet, az ország legfőbb közegei, a felelős 
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minisztérium is épen ugy a rendes kerékvágásban, 
a köz javára háboritlanul, de felelősség mellett, a 
megyék és városok öszhangzásával működjék: 
azon hazafiak előtt az ily események lehetnek-e 
örvendetesek ? lehetnek-e kívánatosak ? 

Még egy pár kézzelfogható példával szolgál
hatok. (Halljuk!) 

Szegeden és Hód-Mező-Vásárhelyt azindirect 
adók ellenőrzése és behajtásánál assistentia a köz
séghatóságtól többször igényeltetett, de a pénz
ügyi közegek előterjesztésére megtagadták. Scsak 
később, midőn e részben a megtagadásért való fe
lelősséget a pénzügyminisztérium kimondotta: 
Csongrád megyében a kivánt segélyezés csak akkor 
adatott meg. 

Turócz megyében a kormány által tér és al
kalom nyújtatott a r ra , hogy a kik ott pénzügyőri 
szolgálatra alkalmas egyének találtatnának és je
lentkeznének , azok a hatóság által a pénzügymi
nisztériumnál jelentessenek be. E jóakaratú kérés 
és figyelmeztetés a törvényhatóság által meg
tagadtatott. 

Ezek ugyan önmagokban kicsinységek , de 
megtörtént dolgok. 

És legyen szabad ismételve kérdenem, 
azon hazafiak előtt, a kik nem csak a megyék 
és községek, mint municipiumoknak rendes élet
forgását és virágzását óhajtják, de óhajtják, hogy 
a municipiumokkal kivánt öszhangzásban, a nem
zetnek együtt életerős és életképes parlamenti fele
lős kormánya is legyen, hogy a nemzet legfőbb 
kormánya is a köz javára háboritlanul, rendes ke
rékvágásban működhessék : azon hazafiak előtt az 
ilyes nagy számmal megtörtént események örven
detesek-e ? kivánatosak-e ? 

Több felől ellenmondatott, tis ;telt képviselő
ház, hogy a municipiumoknak mindannyian ba
rátai vagyunk. De, ismétlem, t. ház, a parlamenti 
felelős rendszernek, a parlamenti felelős kormány
zatnak sem lehetünk ellenei; készakarva annak 
hatáskörét és eljárását se zsibbaszthatjuk v. eg. Mi 
féltékeny kincsként ragaszkodunk hitünk szerint 
a felelős kormányzattal öszhangzásba hozható mu-
nicipiumokhoz, s kell is, hogy apáink e hagyaté
kát korszerüsitve és átalakítva megbecsüljük; de 
akkor a parlamenti rendszerhez és felelős kormány
zathoz, a melyért csak nem régen mindent áldoz
tunk, a miért, ha kellend, ismét mindent tudnánk 
áldozni, a mely, kell, hogy a közérzület és közvé
lemény s legjobb meggyőződésünknél fogva min
den régi szokásnál, minden avult hagyománynál 
szentebb legyen előttünk: kell, hogy akkor is 
mindennél nagyobb hűséggel ragaszkodjunk. 

Én a kifejtett indokok és körülményeknél 
fogva semmit se találván a kérdéses törvényszaka
szokban, a mi legtávolabbról is a megyék megdön

tésére, bárha indireete, vezetne, sőt inkább az 
azokban jelzett eljárási körvonalozást és meghatá
rozást a municipiumok és tisztviselőik irányában 
szükségesnek és helyesnek látván : a pénzügyi tör
vényjavaslat kérdéses szakas ait — miként mondám 
már — átalánosságban elfogadom. (Élénkhosszashe
lyed 's a jobb oldalon.) 

BÓnis S á m u e l : Szeretném, mielőtt a szőnye
gen forgó tárgyhoz hozzászoknék, a kérdést 
egyszerűsíteni, ugy mondaniki nézetemet, és húzni 
ki a következést. (Halljuk.) 

Ha ezen törvényjavaslatnak czimét olvasom, 
az szól a közadók biztosításáról és behajtásáról. 
Czélja e törvényjavaslatnak, hogy az államnak 
egyesek irányában adókövetelése biztosítva és 
szigorúan behajtva legyen. Erre adta be a mi
niszter úr e törvényjavaslatot, és a mennyiben Tisza 
Kálmán képviselőtársam ezen törvényjavaslatban 
mellőzve látja a municipális hatóságok igénybe 
vételét, tett rá egy módositványt. Első kérdés te
hát az, hogyaczél , mely czél tulajdonképen mind
két törvényjavaslatban ben foglaltatik: az adók
nak rendes behajtása és biztosítása, elérhető-e a 
nélkül, hogy a municipiumok felszólítása elmellőz-
tessék? Az én nézetem szerint, a mennyiben Tisza 
Kálmán képviselőtársam véleményében szintugy 
eléretik az adók biztositása és szigorú behajtása, 
mint a másik törvényjavaslat által, én azt párto
lom, annyival inkább, mivel megvallom, hogy 
ezen az utón a municipiumok rendezéséhez hozzá
szólni nem akarok, nem akarok a municipiumok 
felett itt hosszas szónoklatot tartani, de azt hi
szem, azon municipumok oly életerőseknek fog
ják magokat bebizonyítani, hogy azokat könnye
dén eltemetni nem is lehetne. 

Engedje meg Justh József barátom — kivel 
ezen a téren már régen együtt járok, de kinek 
véleményét most jelenleg nem pártolhatom — hogy 
a mit mondott, arra egy pár szóval felelhessek. U, 
midőn az eredeti törvényjavaslat és a módositás 
közt összehasonlítást tett, azért vetette el a módo
sítást, mivel szerinte a megyék most már nem ugy 
vannaK szervezve,mint voltak 1848 előtt,feltette an
nak lehetőségét, hogy a megyék az adóbehajtásra 
vonatkozó miniszteri rendeleteket nem teljesitik. 
Engedje meg tisztelt barátom, hogy abból, mert 
a megyék nem ugy vannak szervezve, mint voltak 
1848 előtt, ezt következtetni, ezen következtetést, 
húzni nem lehet. 1848 előtt ugyanis a megyéket a 
kiváltságos osztály tette, most a megyék képvi
selet alapján vannak szervezve , (Ellenniondós) de 
mindazon jogokkal felruházva az 1848-iki törvé
nyek által, mely jogokkal birtak az előbbi me
gyék. Hogy lehet azt már feltenni, hogy a nép
képviselet utján összehívott parlament által meg
ajánlott törvényes adókat a képviselet alapján 



110 CCLXIIL ORSZÁGOS ÜLÉS. (Juli s 15. 1808.) 

(Ellenmondás) szervezett megye megtagadná? Én 
ezt, megvallom, feltételezni képes nem vagyok; én 
elég garantiát lá:ok Tisza Kálmán képviselőtár
sam módosításában és azt pártolom. 

Hogy mikép fognak a megyék szerveztetni ? 
Tóth Vilmos barátomnak csak azt feleLm, való
színűleg biz azok fognak szerveztetni exasse. Leg
alább a törvényhozás nézete eddig az volt; azért 
küldött ki e ház e végből már egy deputatiót; de 
hogv a megyék szervezésénél a codificatio minden 
egyes ágait öszhangzásba kell hozni, abban vele 
tökéletesen egyetértek. 

Egy mondatára kivánok még t. barátomnak 
felelni. (Szünet.) Bocsásson meg a t. ház! hogy 
emlékezetemet egy kissé összeszedhessen. (Szünet.) 
Nem jut eszembe, s ennélfogva nem untatom vele 
a t. házat. Röviden csak azt jelentem ki, hogy pár
tolom Tisza Kálmán képviselőtársam módosit-
ványát. 

Még csak azt kérem, hogy midőn egy kér
dés felett szólunk, ne hozzuk azt mindjárt oly szo
ros kapcsolatba a törvényhatóságok életével és 
halálával: (Helyeslés) mert a törvényhatóságokat 
egy könnyen megtámadtatni nem engedem; de 
tagadom is a miniszteri onmlpotentiának azon 
hatalmát, hogy az ország mostani közvéleményé
nek ellenében eltemetni oly könnyen lehetne a 
megyéket. (Átalános helyeslés. Nem is akarjuk! jubb 
felöl.) 

Papp Zsigmond: T. ház! (Eláll!) 
E l n ö k : A tárgy nagyon fontos és több szó

nok van még felírva: hallgassuk ki őket. 
P a p p Zs igmond: T. ház! Én azt hiszem, 

a szőnyegen levő tárgyat tovább fejtegetni fölös
leges, és ha a túlsó oldalról feljegyzettek elállanak 
a szótól, én is szívesen elállók. (Csak tessék szólni!) 
A mint látom, nem fognak eláliani; legyen tehát 
szabad nekem is pár szót koczkáztatnom ezen 
tárgyra nézve. 

Mindenek előtt csodálkozásomat kell kifejez
nem Tisza László t barátomnak igen szépen ki
fej tett és a megyék autonómiáját védő szavai felett 
akkor, midőn ö a múlt napokban egy országot 
sem akart megemlíteni, annál kevésbbé annak auto
nómiáját. Ebből azonban nem az következik, hogy 
én a megyék autonómiáját nem akarnám oly mele
gen pártolni, mint ő; sőt igenis át vagyok hatva attól, 
hogy a megyei autonómiát maholnap öszhang
zásba kell hozni a parlamentalis rendszerrel. 

Midőn a megyékről van szó. azon aggodal
mat költik bennem némely szónokok, hogy midőn 
azt mint védbástyát fölemiitik, akkor talán ők azt 
akarják mondani: állítsuk vissza az lb48 előtti me
gyéket. De ez ellen én egyenesen tiltakozom, mert 
csak két alternatíva állhat fön : vagy fenállhat t. 
i. a megye, ugy a mint az előtt volt legislatio sze

rint is, hogy ő küldjön követeket az országgyű
lésre és azokat instructiókkal lássa el ; vagy pedig 
nem állhat fen, és ez utóbbi, ugy hiszem, a par
lamentalis kormány természetéből foly. 

Nem pártolom Tóth Vilmos képviselőtársam 
nézetét, hogy nem tudja, miként kell ezt öszhang
zásba hozni. Meghiszem, hogy ő azt nem tudja, 
(Nem mondta azt!) legalább nem gondolkodott fe
lette ; de mi, akik — legalább én részemről — akik 
mind a multat, mind a parlamentalis kormányt jól 
ismerjük, azt öszhangzásba tudjuk hozni, megszab
ván mindenkinek a felelősség eszméjéből kiindulva 
a maga hatáskörét: mert hogy ha azt akarjuk, 
hogy a régi autonómia maradjon, akkor azt kell 
mondanom, hogy a Török János táborába kell 
állani. (Derültség.) 

Itt elvről, autonómiáról van szó, s én tisztán 
kimondom, hogy a megyei rendszert, ugy a mint 
az 1848 előtt volt, nem jnártolkatoni; hanem igen 
is a megyei autonómiát akarom öszhangzásba 
hozni a parlamentalis rendszerrel; de ezt akkor 
nem teszem, midőn ez szőnyegre nem került, s ak
kor, midőn ezen becsusztatás által nem okozunk 
mást, mint azt, hogy — ha elfogadjuk, a mit fi túl
só oldalról indítványoztak — a megyék magok is 
fínánczok lesznek. A megyéket e teendőkre nem 
degradálhatom, ezt én nem akarom. Itt az eredeti 
szerkezetben tisztán az van mondva, miszerint az 
illető pénzügyi közegek, vagy minisztérium ki
küldöttjei filtal fognak felszólittatni. Kik? Nem a 
megye , hanem a városi hatóság, a községi elöl
járóság, a megyék ivedig tartoznak felügyelni. 
Ezen szövegezést én helyesnek tartom: mert oly 
terhet róni most a megyékre, hogy a pénzügyi 
közegek egyenesen őket szólitsák fel, azt nem kí
vánhatja senki. Ha tehát a minisztérium felelős
ségét elismerjük, el kell ismernünk azt is, hogy a 
miniszter magában nem tehet mindent, hanem az 
illető közegek által téteti meg; tehát ha az illető 
közegeket hatalmazza fel a miniszter, az illető 
pénzügyi közegek fogják a megyéket Tisza Kál
mán képviselőtársunk módosítása szerint felszólí
tani, és ebben látok én a megyékre nézve sé
relmet. 

Ennélfogva nem pártolhatom, hogy egyene
sen per excerpta a megyék oda utasíttassanak, mi
szerint teljesítsék az adó behajtásait; hanem igen 

I is a másik szerkezetet elfogadom annál inkább, 
mert ez által nem látom veszélyeztetve a megyei 
autonómiáit, s mert nem akarom praeoccupálni ha
táskörének jövendőbeli megszabását. 

Szi lády Áron : T.ház ! Én csatlakozom Bo-
nis Sámuel képviselő úr azon nézetéhez , hogy a 
minisztériumok rendezésének kérdése fontosabb, 
semhogy azt ezúttal mellékesen el lehetne intézni. 
Ennélfogva, ha a vita tárgyának ezen felvehető 
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oldala annyira ki nem volna is merítve, mint a 
mennyire már az előttem szólók által ez megtör
tént : ebbe még akkor sem ereszkedném. 

T. ház ! Midőn egy-egy törvényjavaslat elénk 
kerül, megvallom, a nélkül, hogy szeretnék s szán
dékom, hajlamom volna sorok között olvasni, nem 
csupán mindig a betűket s a betűk szó szerinti 
értelmét, hanem szoktam a törvényjavaslat elvét — 
régebben lelkének neveztetett — szellemét is tekin
teni, vizsgálat alá venni. Tettem azt eddig i s ; tet
tem a jelen tárgyalás alatt levő törvényjavaslattal 
i s , megvallom, hogy én ezen országgyűlés alatt 
eddig hozott törvényeinkben két fő elvnél többet 
nem látok. Fő elvet mondok, nem pedig mellékes 
irányzatokat, melyeket szintén elveknek lehetne 
nevezni. Ezen fő elvek egyike a kényszerűség, má
sika a kényszerítés. (Heb/eslés a szélső bal Maion.) 
Ez utóbbit látom itt is a pénzügyminiszter által elő
terjesztett törvényjavaslatban letéve, és sehol sem
mi nyomát annak, hogy a minisztérium — a mint 
hiszem, hogy ez minden alkotmányos kormánynak 
érdekében van — az alkotmányos érzületet ezen 
törvényjavaslat által is szilárdítani akarná; sehol 
ezen törvényjavaslatban nem az önkormányzat 
elve a fő, hanem igenis a felelősség terhe alatt 
kényszerítő eszközök által a hűséges engedelmes
kedésre szoktatás, akarat és alkotmányos érzület 
hiánya daczára is. 

Állítom, t. ház, és hiszem, hogy e tekintetben 
nem fog a t. túlsó oldal sem ellenmondani: hogy 
valóban érdekében van minden felelős kormány
nak az, hogy szilárditsa, és ha hiányoznék, föl-
ébreszsze az alkotmányos érzületet. Hogy s miként 
fogja ezen alkotmányos érzületet fölébreszteni , 
ezen alkotmányos érzület által oda indítani, oda 
vinni a népet, a nemzetet, hogy az öntudatos alkot
mányos érzülettettel önként fizesse be adóját, nem 
pedig kénytelen, kelletlen, erőszakolva? 

Nem szólnék a dologról annyira, ha előttem 
szólott Szász Károly t. képviselőtársam azt tisztán 
nem állította volna elő, hogy a kormánynak és a 
t. jobb oldalnak nincs jóhiszeműsége az iránt, hogy 
ez valaha létrejöjjön e nemzetnél, mely 18 év alatt 
más útra lett szoktatva, és azért látja szükségesnek 
mellőzésével minden alkotmányos érzület fölébresz
tésének egyenesen kényszerítő eszközök és módok 
alkalmazását, (Igaz! bal felöl.) 

A legközelebbi napok alatt, ha jól emlékszem, 
midőn igazságügyminiszter űr Simonyi interpel 
latiójára felelt, mondott ki egy nagyon helyes, és 
a túlsó oldalról is nagy helyesléssel fogadott elvet: 
azt, hogy nem józan, vagy nem észszerű tett el
pusztítani, elrontani valamit addig, inig helyé
ben más valami jó már nem létesült. Ámbár, tisztelt 
ház! én nem akarom ugy tekiiiteni a mostani tör
vényjavaslat által életbe léptetendő adóbehajtás 

körüli eljárást, mintha aztán a megszüntetendő 
vagy eitörlendö alkotmányos megyék helyébe 
fináncz megyéket akarna állítani, (Nevetés johh 
felöl) mondom, nem akarom így-tekinteni; de 
annvit mondhatok, t. ház ! csodálkozom, hogv e^v 
alkotmányos pénzügyminiszter nem szívesebb kész
séggel tekinti és várja el , hogy egy adóját öntu
datos alkotmányos érzülettel önként fizető nem
zet kormányának legyen tagja, nem igyekszik 
inkább ezen, hanem e helyett igen szívesen elvál
lalja azon szerepet, melyet nem tudok, t. ház. más
kép nevezni, mint egy kénytelen, kelletlen adó
fizető nép nyakán élődő finánezhad generalissimu-
sának. 

Ezen kényszerítés elvébe látom, t. ház, elbuj
tatva a most gyakran emlegetett felelősséget. Igen
is felelős lesz azon kényszeritett ember, mert kény
szerítve van a felelősségre, legyen az tisztviselő, 
vagy megyebizottsági tag, vagy bárki más; de az 
alkotmányos fogalommal nem tudom megegyez
tetni , hogy a kényszerítés legyen alapja a felelős
ségnek s ne mindig a jóakarat és becsületes törek
vés. Az igy kényszeritett felelősség együtt jár 
azon általunk sokat ócsárolt elvvel, melyet épen 
azon emlegetett elmúlt időkben igyekeztek min
denkor reánk alkalmazni; az akarat ellen való 
boldogitás elvével. 

Ha én, daczára Szász Károly képviselőtár
sam állításának, ellenére a t. ház talán fele, talán 
legnagyobb része meggyőződésének, nem teszek 
le annak vitatásáról. hogy nem az a követendő 
út. melyet a törvényjavaslat jelöl ki, hanem azonűt, 
melyet az indítvány kimutat: akkor én nem Eldo-
radóra. hanem tényleges világba beillő alkot
mányos érzésre és önkényes szívvel teljesített 
kötelességre gondolok. (Zaj.) 

Nem folytatom tovább, nem fárasztom a t. 
ház figyelmét; különben is csak azon eddig nem 
emiitett egyetlen pontra kívántam a t. ház figyel
mét felhívni, mely előttem, meglehet, talán nem 
annyira praktikus cselekvési körömnél fogva (Igaz ! 
a jobb oldalon) különösen feltűnt, míg másoknak 
inkább eltűnt figyelme elől. 

Óhajtanám és szeretném, ha ezen elvre külö
nös súly fektettethetnék mindenkor, minden tör
vényjavaslat szerkesztésénél. Óhajtanain ezt. hogy 
a törvényjavaslatok szerkezete ne legyen olyan 
styláris tekintetben, mint eddig. Nincs hozzá ked
vem, t. ház, styláris javításokkal vesződni: mert ugy 
látom, már Vadnay képviselőtársam is beleunt, 
kivált azóta, mióta a koronázási diplomába bele 
corrigált. (Derültség.) Hanem mikor törvényjavas
latot szerkesztenek, és azt kell abban látnom, mint
ha még mindig Csaszlauból hozott coneipistákkal 
szerkesztetnék : (Derültség! Ugy van! a szélső bal 
oldalon) valóban, t. ház, nem képzelhetem akkor, 
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hogy kinek volna ideje, hivatása elvekre is gon
dolni, ha még a szavakra sem gondolnak. 

Pártolom Tisza Kálmán módosítását. (Helyes
lés, bal felöl.) 

Zichy Nándor gr . : T. ház! (Zaj. Halljuk! 
Eláll!) Én mindenek előtt azon leszek, hogy kitel-
hetőleg világosan fejezzem ki, mi tulajdonképen 
az itt szóban forgó kérdés. 

Két különböző elvet látok ezen előttünk vita 
tárgyát tevő szakaszokban letéve: az egyik az, 
miszerint a törvény, a mennyiben az adóra vonat
kozik, föltétlenül végrehajtandó bár ki á l t a l j s ; a 
másik pedig az , a mi magának a megyének a 
pénzügyi törvények végrehajtásában vagy az 
ezekre vonatkozó miniszteri utasitások végrehaj
tásában való szerepét körvonal ózza. 

A mi az első kérdést illeti: én azt hiszem, a 
megye és a megyétől függetlenül minden megyei 
tisztviselő, valamint minden egyes honpolgárnak 
megkülönböztetés nélkül kötelessége minden tör
vényt , mely hozatott és a maga rendje szerint 
közhírre tétetett, fentartani, végrehajtani, és azokat, 
miket ezen törvény kötelesség gyanánt elébe 
szab, teljesíteni. Ezen tudat szerintem oly erős a 
magyar nemzetben és annak minden tisztviselőjé
ben, hogy én nem vonom kétségbe azt, hogy min
den tisztviselő ezen kötelességének eleget fog ten
ni. Ha pedig egyes esetben eltérés fordulna elő, 
erre nézve a törvényes gyakorlat megszabandja a 
kellő útba igazitást és a visszatorlás útjait. Ha pe
dig ezen törvények nem lennének kielégítők, nem 
lennének elégségesek, még van a törvényhozásnak 
azon ága, mely erészbeli intézkedésre hivatott. Azt 
hiszem, a megye sem érezheti magát hivatottnak 
arra. hogy midőn valamely törvényes tartozás 
teljesitéséről van szó, akár tisztviselőjét, akár a 
községek tisztviselőjét utasitsa arra. hogy azt ne 
hajtsa végre, hogy máskép cselekedjék, mint azt a 
törvény kötelességévé teszi. Én tehát annak külö
nös szükségét nem látom, hogy a törvény végre
hajtása iránt az adó beszedése és kezelésére vonat
kozólag különös cautelával éljünk. 

A mi a kérdésnek másik részét illeti: a kér
dés tulajdonkép csak a körül forog, a mit az előt
tünk fekvő törvényjavaslat 77-ik szakasza s azt 
követő 78. és 79. szakasza tárgyal. Ezen szaka
szoknak értelme az, hogy midőn a minisztérium 
valamely pénzügyi törvénynyel elenkezőleg egy 
előforduló concret esetre nézve utasítást bocsát a 
megyei hatóságokhoz, mikép kelljen eljárni. Mi 
tehát itt tulajdonkép a kérdés? A minisztérium 
nem fogja utasítani a megyét, hogy ezen törvényt 
hajtsa végre, mert ez magában értetik. Ha ez nem 
történik, vannak utak és módok, mikép kell a me
gyét a végrehajtásra szorítani. Ilyetén miniszteri 
utasítás csak kivételes concret esetekre vonatkoz

hatnék, melyek a közigazgatás terébe vágnak. Ek
kor a politikai administratio terén forog a kérdés: 
ekkor szokta a megye meghányni és meg is hány
hatja, sőt kötelessége meghányni a kérdést, hogy 
mikép kelljen ezen előforduló esetben eljárni. 
Például valamely adó behajtására executio kéretik : 
végrehajtandó-e ezen executio jelenleg vagy nem? 
Itt opportunitás kérdése foroghat fen : vajon a 
körülmények olyanok-e, hogy ezen adót jelenleg 
executio utján behajtani szükséges, czélszerü-e vagy 
sem? Hogy ily esetek előfordulhatnak, azt én ta
pasztalásból is tudom s a dolog természetéből is 
foly. Ez igen sokszor szükséges. A miniszteri fele
lősségnek megvan a maga természetes korláta, 
megvan a megyei autonómiának is köre és fela
data. A miniszteri felelősség sem az egyéni szabad
ságot, sem pedig a kellő administratiót nem fogja 
biztosithatni akkor , ha az államszervezet rend
szerében maga elszigetelten áll ; hanem szükséges 
a szabadság és helyes közigazgatás kifejtése érde
kében, miszerint a felelős parlamenti kormány 
a megyékben oly autonóm közegekkel bírjon, me
lyek utján a helybeli viszonyokról mindenkor ki
merítő ismerettel birjon és megfelelő eligazitást 
biztosítson. 

Mi tehát az előforduló esetben az eljárás ? Az, 
hogy a megye, ha ellenkezőnek látja a tényálla-
dékot azzal, a mi a miniszteri vendelet alapját ké
pezi, felterjesztést tesz és figyelmezteti a kormányt, 
hogy a fönforgó körülmények közt ezen eljárást 
nem tartja opportunusnak. 

Mit változtat ezen a törvény provisiója ? Azt, 
hogy az, a ki a felterjesztést indítványozza és 
megszavazza, a késedelemből a kincstárra származ
ható károk iránt szavatos és e részben kereset alá 
vehető. 

Kétféle szempontból foghatom fel ezt. 
Először a politikai jogok gyakorlatára nézve 

ilyszerü felelősség szerintem czélszerüen nem alkal
mazható: nem pedig azért, mert egyenetlen mértékű; 
és nem, mert azt ugyan tudom, hogy minden poli
tikai jogg3'akorlattaí erkölcsi s polgári állásunkra 
kiterjedő, tehát vagyoni felelősség is j á r , hanem 
azt példátlannak tartom, hogy kiválólag és tüzete
sen az adózási kérdések iránti politikai joggya
korlathoz vagyoni felelősség és kártérítési kereset 
köttessék. Ezt én oly esetnek látom, mebyhez ha
sonlót felhozni, én legalább, képes nem vagyok, és 
nem hiszem, hogy bárki is körünkben képes len
ne oly esetet felmutatni akár a jelen, akár a múlt 
időből, melyben autón.>m területi hatóság politikai 
jogoknak gyakorlásában ilyformán kártérítési 
kereset által korlátoltatott volna. (Helyeslés bal/elöl.) 

Ez az első szempont, a melyből azt czélszerü-
nek nem látom; a másik magára a megye-intéz
ményre és politikai jog gyakorlására vonatkozik. 
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Ha ezen kérdésben czélszerünek tartunk ily- i 
forma intézkedést, az analógia oda fog vezetni, I 
hogy más kérdésekben hasonlóan cselekedjünk:, 
(Felkiáltások: Természetes!) mert a megye hatás-; 
köre sokkal nagyobb s fontosabb kérdésekre is I 
kiterjed, nüntsem az adó kérdéseire vonatkozó ta- j 
náeskozások ; s ha mi mindenkor egyéni felelősséget 
és kártérítési keresetet akarunk az egyéni szava
zatokhoz róni, akkor, ugy hiszem, a megyei insti-
tutio kora lejárt. Magam i-? nagy tisztelője vagyok 
a felelősség- elvének; hanem azt hiszem, a felelős-
ség elvének igen határozottan és világosan kell 
körvonalozva lenni. A jelen esetben nem lehet 
egyedül csak azt kérdezni: ki okozta a kárt ? 
hanem azt kell előbb kérdezni: volt-e benne elég
séges törvényes ok, vagy czélszerüségi indok ? 
Nem lehet hazárd játékot állapitani ott, h-d politi
kai jogok gyakoroltatnak. Nem egyeztethető 
ezen politikai joggyakorlattal, hogy már előre 
kezességet vállaljunk azért, hogy egy politikai in
tézkedésből különböző eventualisok szerint kár 
nem fog származni. 

Hogy visszatérjek állításaimra, a felelősség ; 
kérdését a municipiumnak és ugy szólván a tes- | 
tületi tanácskozásnak terére átvinni szerintem nem | 
lehet: ez oly tér, hogy ezen egy és ugyanazon | 
elv uralkodó nem lehet. Lehet felelőssé tenni a j 
főispánt, lehet felelőssé tenni az alispánt, lehet fe- j 
lelőssé tenni a megyei tisztikart; hanem egy ta- j 
nácskozó testületet felelőssé tenni nem lehet: s ez 
értelemben a felelőségi elv szerintem a megyére 
nem alkalmazható, ép ugy, mint nem lenne alkal
mazható az országgyűlés egyes tagjaira. 

T. ház! Én az előttünk forgó tárgyat külön
ben adózási szempontból nem tartom oly nagy 
fontosságúnak; sőt magát ezen elvnek elszigetelt 
s ideiglenes alkalmazását sem tartanám oly vészé- i 

lyesnek, hogy azt ily kikötéssel megoldani nem 
lehetne; hanem tartok attól , hogy ily ide
genszerű elv előzményként meghonosítása nem 
fogna kedvező eredményt szülni. Ennek követ
keztében , tisztelt ház, nem fogadhatom el a köz
ponti bizottság előttünk fekvő jelentését, hanem 
bátor vagyok magam részéről szintén külön mó-
dositványt előterjeszteni, mely szerint az emiitett 
harmadik fejezetben azon helyet , mely a megye 
felelősségére vonatkozik, ott, hol oly tárgyakról 
szól, melyek a megyék hatáskörére vonatkoznak, 
kihagyni kivánoin. Ha egyszer a törvényszék con-
stituálva van, a birák megválasztatnak, ezek a 
magok hatáskörében oly függetlenek, hogy a me
gyéket az ő eljárásukért felelősségre vonni nem 
lehet. Nem tartóin czélszerünek azt sem , hogy a 
pénzügyi közegek arra alkalmaztassanak, misze
rint törvényszékeknél , vagy egyéb hivatalokban 
vizsgálatot tartsanak a bélyegekre nézve, és ennek 
következtében módositványom oda terjed ki, hogy 
az évnegyedben vagy az illető tisztviselők által ki
jelölendő időben rendes vizsgálatot tartsanak, mert 
úgyis oly vizsgálatról van szó, mely rendben tar
tandó s ellenőrizendő dolgokra vonatkozik, nem 
pedig bizalmatlanság oka annak, hogy a pénzügyi 
közegek vizsgálatot tartanak. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa Zichy 
Nándor gr. rnódositványát.) 

Elnök : Kivánja-e a tisztelt ház ezt is ki
nyomatni ? (Ki kell nyomatni!) Ki fog nyomatni '). 

Többen levén még felirva , s különben is az 
idő előhaladván, most az ülést befejezem, s holnap 
10 órára kérem ülésbe a ház tagjait. 

Az ü'éi véqzödik d. u. 2 órakor. 

) Lásd az Irományok 2 87-ik számát 

KÉPV. H. NAPLÓ. 1865/8- IX. 10 
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1868. július 16-dikán 

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 . 

T á r g y a i : Kérvények bemutatása. A Tisza Kálmán által a közadók kivetése, befizetése stb. iránti törvényjavaslatra 
adott ínódositvány tárgyalása tovább foly, 

A kormány részéről jelen vannak: Eötvös József 
6., Gorove István, Horvát; Boldizsár, Lónyay Meny
hért, MikO Imre gr., Wenckheim Béla b. 

Az ülés kezdöoik d. e. 101/, órakor. 

E l n ö k : Az ülést megnyitom. A mai ülés 
jegyzökönyvét Paiss Andor jegyző úr fogja ve
zetni ; a szólani kivánók neveit Dimitrievics Milós 
jegyző úr jegyzi. 

A múlt ülés jegyzőkönyve fog hitelesíttetni. 
Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a július 

lö-kéii tartott ülés jegyzökönyvét). 
E l n ö k : Bemutatom Glósz Károly volt hon

véd-hadnagy és volt gömörmegyei igtatónak 
kérvényét, mely a pénzügyminisztériumhoz f. évi 
febr. 11-kén benyújtott folyamodványában kért 
állások akár melyikére leendő mielébbi kinevez-
tetéséhez a magyar országgyűlés pártfogásáért, 
valamint a honvédsegélyző bizottsághoz terjesz
tett segélyt kérő folyamodványának mihama
rabb leendő elintéztetéseért esedezik. 

Kassa sz. kir. város közönsége a magyar óhi
tűek részére egy magyar püspökség felállítása és 
a magyar nyelvnek vallási nyelvvé emelése tár
gyában Hajdu-Dorog városa által benyújtott fel
terjesztést pártoltatni kéri. 

Dietrich Ignácz pécsi választó elíenfolyamod-
ványt intéz az Irányi-pártiak nevében és érdeké
ben a Madarász-párt által az 1868. évi június 21-
kén tartott választás megsemmisítése végett bea
dott folyamodás ellen. 

A két előbbi kérvény a kérvényi bizottság
hoz, az utóbbi pedig az igazoló bizottsághoz uta-
sittatik. 

MiSSiCS JánOS: T. ház! Temes megyében ke
belezett Mehala község román nemzetiségű lakosai
nak azon kérvényét van szerencsém a t. háznak 
benyújtani, melyben kérik, hogy az egyház érde
kében felmerült kérdések elintéztessenek. Ezen 

kérvényben annál inkább kérik panaszaiknak mi 
előbbi orvoslását, mert Temes megye közgyűlése 
részéről a vizsgálati iratok a közoktatási minisz
tériumhoz felterjesztettek, ezen kivül pedig azon 
község lakosai panaszukkal szintén a közoktatási 
minisztériumhoz járultak és kérésök máig sincs 
elintézve. Kérik tehát ezen kérvény mielőbbi 
elintézését. 

E l n ö k : A kérvényi bizottsághoz tétetik át. 
Napirenden van a tegnapi tárgyalás foly

tatása. 
Szlávy József: Ne ni kívántam volna a tár • 

gyalás alatt levő kérdéshez szólani, a mint eddig 
is egyátalában nem igen untattam a t. házat szó-
noklatimmal: mert nem vagyok barátja a szó-sza-
poritásnak, és nem szokásom azt, mit nálamnál a 
parlamentalis téren jártasabbak sokkal jobban, 
meggyőzőbb okokkal és elevenebb sziliekkel elő
adnak vagy előadhatnak, halvány másolatban is
mételni. De miután mindjárt a vita kezdetén a 
bal oldal részéről ismételve és némileg szemrehá
nyásképen történtek felszólalások, hogy a kormány, 
vagy a kormánypárt, vagy a jobb oldal — ahogy 
tetszik — miért nem praecisirozza álláspontját ezen 
kérdésben ? és miért nem adja elő indokait az eredeti
leg benyújtott törvényjavaslatra nézve V mint
hogy ugy itt e házban, minta napi sajtóban ismé
telve emeltettek vádak, hogy a bal oldal t. tagjai 
által beadott módositványok, vagy indítványok 
nem annyira okokkal és érvekkel, hanem pusztán 
szavazással döntetnek el : legyen szabad nekem is, 
néhány pillanatra kikérvén a t. háznak ha nem 
is figyelmét, de legalább türelmét, okadatolnom 
szavazatomat, melyet e kérdésben adandó leszek. 
(Hallj. h ' U! 

Bónis Sámuel t. képviselő úr, kit én készség
gel és örömmel fogadok el a parlamentalis vita 
terén példányképül, s gzivesen követném, ha 
hozzá tehetségem volna, ugy kezdette tegnapi 
beszédét, hogy mielőtt a tárgyhoz hozzászólana, 
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szereti egyszerűsíteni a kérdést: legyen tehát sza
bad nekem is az én f lfogásom szerint egyszerű
síteni, praecisirozni, szabatositani, ha ugy tetszik, 
a kérdést. 

Elö'ttünk fekszik a közadók kivetéséről, behaj
tásáról és biztosításáról szóló törvényjavaslatnak 
azon része, mely a 68-diktól a 79-ik szakaszig 
terjed, s ennek elleniben a Tisza Kálmán barátom 
által beadott módosítvány. 

Mi a czélja ezen szakaszoknak és a Tis?a t. 
barátom által beadott módositványnak ? Vég 
czélja az állam bevételeit biztositani, megakadá
lyozni az államkin esi árnak bárminemű néven 
nevezendő megrövidítését és megkárosítását. Sem 
jogom, sem okom kétkedni abban, hogy Tis7a 
Kálmán barátom szintén oly őszintén kívánja ezen 
vég ezélt, mint akár a pénzügyminiszter maga: 
mert hiszen ő, kiben én is, mások is, mindig a tör
vények rendithetlen bajnokát tiszteltük és tisztel
jük, maga ismételve kinyilatkoztatta, hogy az, ki 
adóját kellő módon az államnak le nem fizeti, 
vagy az államkincstárt bár mi módon megrövi
díti, nem csak az államot kárositja, hanem bűnt kö
vet el polgártársai ellen is, mert azon adóteher, 
melyet saját válláról elhárit, polgártársai vállára 
nehezül. 

Ezért van, hogy ugy az eredeti törvényjavas
lat, mint a Tisza Kálmán barátom által beadott mó-
dositvány igen sokban hasonló, sokban majdnem 
szóról szóra megegyezik. 

Két lényeges különbség van nézetem szerint 
a törvényjavaslat és Tisza Kálmán barátom mó-
dositványa közt, mely két különbség leginkább 
nyer kifejezést a törvényjavaslat 68-dik szakaszá
ban és a Tisza által beadott 68-dik szakaszban. 
Mig t. i. az eredeti törvényjavaslat azt mondja: 
,,A megyék és kerületek közönségei, illetőleg tiszt
viselői felügyelnek arra. hogy" stb., addig azt 
mondja a beadott mődositvány, hogy: ,,A me
gyék és kerületek közönségei oda utasitandják 
tisztviselőiket, hogy" stb. Azaz: az eredeti törvény
javaslat elegendőnek tartotta a törvény rendeletét 
arra, hogy a megyei tisztviselőket kényszerítse 
a törvények végrehajtására ; a módositvány pedig 
szükségesnek tartja, hogy még a megye közönsége 
utasítsa különösen a lisztviselőket a törvény vég
rehajtására. 

A másik, és pedig lényeges különbség, a 76., 
77-dik szakaszok és Tisza Kálmán barátom módosit-
ványaszerinta 71. , 72-ik szakaszokban van. Mig t i , 
az eredeti törvényjavaslat azt mondja: „Ezen 
rendeleteknek és ítéleteknek késedelmes, hanyag, 
szabályellenes teljesítése, vagy a teljesítés megta
gadása, vagy kijátszása által az állambevéte
lekben okozott károkért az tartozik kártérítéssel 
az államnak, a ki okozta", ennélfogva itt a 

többször vitatott név szerinti szavazás fordul 
elő, azaz itt határozottan meg van mondva, hogy 
miben áll ez a felelőség' addig a módositvány 
megelégszik azzal, hogy azt mondja: ,,A tör
vényhatóságok mind azt tartoznak felelősség mel
lett végrehajtani." 

Az okok, melyek igen tisztelt barátomat e 
módositvány beadására indithatták, magokból 
ezen általam kifejtett különbségekből igen világo
san kivehetők, ha azok a módosítást pártoló urak 
által bővebben nem is taglaltattak volna: azon 
nézet t. i., hogy az eredeti törvényjavaslat által a 
megye autonómiája szükséges ok nélkül túlságo
san megS7orittatik, és ez által a megye autonómi
ája életgyökerében megtámadtatik; és azon 
aggodalom, hogy ha a megyék, helyesebben 
mondva. a törvényhatóságok rendezése előtt 
ily egyes törvényjavaslatok alkalmával mindany-
nyiszor megnyirbáltatnak a megye jogai, utoljára 
a megyék sovány vázakká válnak, melyekben 
életképesség nem lesz. A módositványt pártoló 
urak pedig ezeket életképes, erős, a nemzet szelle
mével öszhangzásban levő hatalmas tényezőkként 
kívánják föntartani. A kik pedig az eredeti szer
kezetet pártolják, azt hiszik, hogy e megszorítás 
nem olyan lényeges, mint tán a tul oldalon gon
dolják ; és másrészt azt hiszik , hogy a kormány
nak szükséges ezen hatalommal fölruháztatnia, 
különben az adó végrehajtása eléggé biztosítva 
nem lesz. 

És itt, tisztelt uraim, megérkeztünk ismét a 
megyék, vagyis a municipiumok rendezésének kér-

I déséhez; megérkeztünk azon kérdésnél, mit és 
| mennyit lehet, mennyit kell a megyék jogaiból 
| meghagyni, mi és mennyi jogokkal a kormányt 
| felruházni, hogy egyik a másik mellett megma-
Iradhasson? egy szóval, a megyéd rendezéséhez. 
| Hijába szabadkozniik az ellen, hogy erről most ne 
| szóljunk, hogy ez nincs tárgyalás alatt, e kérdést 
í mellékesen eldönteni nem is lehet /mégis az eredeti 
I törvényjavaslat mellett, vagy a beadott módosit

vány ellen, vagy megforditva, érveket alig lehet 
fölhozni, a nélkül, hogy a megyék hatáskörét jog-

; körét vitatkoz s alá ne vegyük. Ez, nézetem sze-
I rint, ujabb ok, ujabb érv arra, hogy mihelyt a 
• képviselőtestület egyéb munkájától teheti, minél 
| hamarabb a megyék rendezése kérdését tárgyalás 
I alá vegye. (Atalános helyeslés.) 
\ E részben nem érthetek egyet Tóth Vilmos 
! barátommal, és aligha helyesen nem gyanakodott, 
midőn azt mondotta, hogy elszigetelve áll vélemé-

| nyével , mely szerint, ő oly törvényjavaslatot, 
! melynek neve „törvényhatóságok rendezése", se 
1 most. se egy esztendő múlva tárgyaltatni nem ki-
I ván, mert, mint monda, a municipiumok sokkal 
' régiebbek, a felelős kormány pedig sokkal ujabb, 

15* 
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semhogy a tapasztalás, az élet kimutathatta volna, 
miként fér e kettő össze ; azt kivánja, hogy az élet, 
hogy a tapasztalás mutassa ezt ki, és csak akkor 
hozzunk erre törvényt. 

De, uraim, mi történik addig? Az egyenkint 
fenforgó esetek és kérdések megoldatnak igenis, 
mert ott, hol az élet a maga követelő s parancsoló 
kívánalmaival áll elő, ott a kérdéseknek törik sza
kad meg kell oldatniok. (Helyeslés.) így például, ha 
egyes municipium és a kormány közt, vagy a tör
vény homályossága, vagy hiányossága, vagy tör
vény nem léte miatt, egyes kérdésekben vélemény
különbség fejlődik, akkor hosszas levelezés után 
vagy enged a törvényhatóság, vagy er-ged a kor
mány, vagy utóvégre compromissum jön létre, 
mely az egyik felet sem elégíti ki, és mindegyik 
fél azt hiszi, hogy az ő felfogása helyes, a vesztes 
fél azt hiszi, hogy ő jogaiban sértve van. Ez, 
uraim, nem normális, nem kivánatos állapot. Es 
nem kívánatosakkor, midőn ily kérdések adhatják 
elő magokat minden nap, és magokat elő is adják, 
Ezen állapot ok és szükség nélkül élesíti és keseriti 
a viszonyt a kormány és a törvényhatóságok közt, 
mert gyakran történik, hogy p. o. egy törvény 
különböző felfogása miatt, a mely ezelőtt századok 
előtt hozatott bizonyos körülmények közt, bizo
nyos viszonyok tekintetbe vételével hozatott, de 
mely a mai körülmények közt a nélkül, hogy 
absurdumra n ; vigyük a dolgot, már igy végre 
nem hajtható, véleménykülönbség vau a tö 'vény 
hatóság és a kormány közt, és a törvényhatóság 
ragaszkodik a törvény betűjéhez. Mi történik akkor ? 
Akkor egy elkeseredett — ha szabad ugy monda
nom — harcz támad a kormány és a municipium 
közt, mely sem az egyik, sem a másikra nem üd
vös, az országra n zve pedig káros. 

Ennélfogva azt hiszem, minél előbb meg kell 
már egyszer határozni, mikép teljesítsék a megyék 
és municipiumok átalában közigazgatási kötelessé
geiket, hogy végre valahára örülhei-sünk egy ren
dezett administratiónak; meg- kell határolni a vi
szonyt, melyben a municipiumok a kormány hoz 
állanak; meg k 11 határozni, minő jogokkal kell 
felruházni a megyéket, hogy megóvhassák mago
kat a centr.disatio dermesztő bilincsebői, hogy 
megóvhassák nrigókat a kormánynak netalán cse-
kélyes és üdvtelen beavatkozásától; más részről 
azonban meg kell határozni, minő jogok azok, 
melyekkel felruházandó a kormány, hogy megfe
lelhessen köteh sségének, fentarthassa a? állam 
egységét, az állam hatalmi állását; minő hatalom
mal kell felruházni, hogy az imitt-amott lappangó 
éi bizonyos viszonyok közt veszedelmessé válható 
centrifugális erőket színtől)7 centripetális erővel 
ellensúlyozhassa. (Elénk helyeslés) Mindezeket, 

mondom, nézetem szerint, minél előbb meg kell 
határozni. {Ugy van!) 

Bocsánatot kérek a kitérésért, mert ez tulaj
donkép a tárgyhoz nem tartozik. Legyen szabad 
visszatérnem a tárgyhoz, ha fel tudnám fogni a 
fonalat. 

Egyik okául annak, a mi indithatá Tisza Kál
mán tisztelt barátomat ezen módositvány beadá-
sara, azt emlitém, hogy aggi dalma van, miszerint 
a megyei municipiumok, ha jogaik ilyes esetekben 
egyes törvényj'avaslatok tárgyalása alkalmával 
meg fognának nyirbáltatni, életképtelenné válná
nak, aggodalma, hogy a minicipiumok ily módon 
talán el fognak, a mint Bónis Sámuel tisztelt bará
tom monda, temettetni. De, tisztelt uraim, van-e 
ezen aggodalomra ok? Az én tudtommal ezen ház
ban talán nincs senki, vagy ha vannak, igen ke
vesen vannak, és ezek sem adtak életjelt, a kik a 
megyék és municipiumok autonómiájának ellensé
gei. A mi pedig a kormányt illeti : ugy hiszem, 
Bónis Sámuel tisztelt barátom, midőn tegnapi be
szédét azzal végzé, hogy ő nem hiszi a kormány 
omnipotentiáját oly erősnek, hogy az át dánosán 
nyilvánuló közvélemény ellenében a municipiumok 
sr ját meg birná ásni, midőn, mondom, ezen sza
vakat kimondá, ugy hiszem, nem azért monda, 
mintha a kormányról ezen szándékot feltenné.: 
mert — hogy egyebet ne említsek •— nem szükség 
emlékezetébe hoznom, hogy épen azon férfiú, ki 
jelenleg a kormány élén áll, volt az, ki 1865-ben 
egyike az elsőknek tört lándzsát a megyék visz-
szaállitása érdekében; szintúgy tudja, de sőt 
jobban tudja nálamnál, Imgy azon férfiú, ki jelen
leg a belügyek tárcsáját kezében tartja, szintoly 
régi, szintoly lelkesült bajnoka a municipiumok-
nak, mint régi bajtársa és barátja Bónis Sámuel. 
(Éljenzés.) Ennélfogva azt hiszem, ettől nincs mit 
tartani. 

Kivánatos igen is, hogy a megyék kérdése 
minél elébb elővétessék és a megyék rendeztesse
nek. Hogy és mikép és minő jogok adassanak és 
vétessenek el tőlök, azt itt eldönteni nincs helyén. 
Helye és ideje lesz akkor, midőn tüzetesen fog e 
kérdés tárgyaltatni. Akkor nyilvánulhatnak a 
különböző vélemények, és akkor a t. ház bölcse-
sége fogja eltalálni azt. minő jogok maradhat
nak meg a municipiumoknál, melyek mellett egy
úttal lehetségessé válik egy eró's kormány, mire, 
ugy hiszem, épen a mi viszonyaink közt Magyar
országnak szüksége vau. [lilénk helyeslés.) 

Mi lesz az ezen kérdés felett annak idejében 
megkezdendő tanácskozás eredménye ? azt nem tu
dom ; de annyit nyilvánithatok részemről most 
már, hogy oly megyéket, melyeknek tiszviselői 
csak akkor kötelesek végrehajtani a törvényt, ha 
azt a megye nekik parancsolja, vagy illető-
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leg csak akkor szabad végrehajtaniuk, midőn a 
megye erre felhatalmazza — mint az a#modosit-
vány 68. szakaszából legalább kiolvasható — 
olyan megyéket, melyek a kormány törvényes 
rendeletei végrehajtása elé gördített akadályokból 
következhető karokért csak is átalános morális, 
azaz ideális felelőséggel, nem pedig személyes, 
azaz kézzel lógható reális valódi felelőséggel tartoz
nak, ilyen megyéket én részemről nem kívánok. 
[Zajos helyeslés jobb fdöí.) Ilyen megyékkel szem
ben igenis felelhet a kormány Í zon bíróság előtt. 
mely elé netalán állíttatni fogna a törvények értel
mében, tetteiért és mulasztásaiért, mert felelős csak 
addig lehet, a meddig hatalma terjed; de a z n ha
táron tul, hol hatalma a megyék felelősségiéien j 
omnipotentiájába ütközik, megszűnik felelőssége is. 
De nem vállalhat morális felelősséget sem maga, 
sem a haza, sem az utókor előtt azért, ha tehetet
len kezeiből netalán kisiklanék a kormány rúdja 
és a haza hajója oda dobatnék a szélnek, viharnak 
zivatarnak. ' 

Azért pártolom az eredeti törvényjavaslatot. 
[Élénk helyeslés a jobb oldalon.) 

O l g y a y LajOS: Előttem szólott Szlávy kép
viselőtársam azon állítását elfogadom, hogy a je-

, len állapot ok és szükség nélkül élesiti és keseríti 
a viszonyt a kormány és törvényhatóságok kö
zött; és elfogadom azon állítását is, hogy a jelen vi
szonyok között elkeseredet harcz támad a kor
mány és a municipium között, mely sem egyik 
séma másikra nem üdvös, az országra pedig káros ; 
de azt kérdem, t. ház, igy kell-e ennek lenni? és 
kérdeni, mi ennek az oka? En azt tartom, a köl
csönös bizalomnak hiánya és a megyéknek a kor
mány eddigi némely el által felköltött fél- | 
tékenysége,hozzá járulván a jövő iránti bizonyta
lanságban az a feletti aggodalom, hogy a rendé 
zéskor a kormánytól a centralisatio iránti hajla
mánál fogva autonómia elleni törekvést várhatnak 
Ezen bizalmatlanság, ezen féltékenység az ország
ban tömérdek rosznak okozója, és a megyék ren
dezésének halogatása egyeseknek bizalmatlansá
gát nagyban neveli. Azt tartom, ezen csak ugy 
leend segitve és a bizalom csak akkor álland elő, 
ha a törvényhozás mentül elébb elintézi a ható- i 
sági autonómia kérdését, és ki fogja mondani a 
megye és kormány közti jogviszonylati határ-
vonaít. Legyen aztán ez a határ bármily szükkörü 
s bár sokkal korlátozotabb a in ultinál, leg j e n a 
megye bármi alakú felelősséggel korlátozva, és 
ha netalán a törvényhozás, az autonómia kér
désének tüzetes tárgyalásakor épen a bizottsági 
javaslatban foglalt 77. 78. és 79. szakaszokban 
foglalt szigorú korlátokat törvényesítené i s : mégis 
meg fognak nyugodni: mert nekik a törvény szab
ta ki a határt, és egyszersmind az ő jogaikat is 

meghatározván, fogják tudni, hogy a törvényes 
korláton tul nem terjeszkedhetnek. 

Ebből azonban én nem azon állítást hozom 
ki, melyeket előttem szólott t. Szlávy képviselő
társam az előtt mondott, hogy t. i. a mihelyt az 
országgyűlésnek egyéb teendői megengedik, a k 
kor fogjunk a megyék rendezéséhez. 

Én m gvallom, hogy a megyék rendezését 
mindig ugy képzeltem, hogy ez a leg is ' legsür
getőbb teendőihez tartozik az országgyülésnek: 
és pedig azért, mert az a hitem, hogy a mily mér
tékben terjed a közművelődés és ennélfogva a 
hazai viszonyoknak ismerete, épen olyan, sőt ta
lán progressiv mértékben növekszik a közügyek 
iránti részvét; ez pedig felébreszti az egyeseknek 
a közdolgokban és a közjó előmozdítására törekvő 
tenni kívánást; és ha ez a jogosságnak önérzetét 
hozza létre a honpolgároknak nagy részénél, 
kérelem, be fog~e elégedni, a polgári joggya
korlatnak azon kis mér tekével, hogy minden ö év
ben szavazhasson képviselőjének választásakor? 
nem fog-e vágyni több működési hatáskörre? 
s ezen hatáskört megadni nem legczélszerüb-
ben lehet-e a megyei autonómiának mielébbi ta
nácskozásba vétele által ott . a hol az illetők nem 
csak véleményeiket jogositvák elmondani, de a 
többség* esetében határozattá is válhat, és ha 
az illető kisebbségben maradt, önként megnyugszik 
abban, hogy eljövend még az ő nézetének az ideje, 
és a megyei instjtutióban találhat egy focust, 
a hol lehető mentül többen képviselhetik a testü
letet, annál czélszerübb. Például egy oly eszmét 
hozok fel, a melynek párja Magyarországban ed
dig nem létezik. Méltóztassanak csak elgondolni, 
ha el fog jönni egykor azon idő, midőn a respub-
lieánus eszmének is lehetnek hívei. Nem kívána
tosabb, nem üdvösebb-e, ha az kiforrja magát a me
gyei közgyűléseken, s az ellennyilatkozatoknak 
hatálya mellett, ha az annak követői látják, hogy 
az országban kisebbségben vannak, megnyugosz-
nak abban, hogy a nyilvánosság teréről le nem 
szoríttatnak? Ellenben a hol nem létezik alka
lom, hol az egyes polgár nézeteit kifejthesse, a 
fentebb általam elemezett ösztön kényszereti vé
leményének alattomban szerezni párthíveket. En 
azt hiszem, hogy akármi néven nevezendő centri
fugális törekvés felett ál! azon honpolgári egois-
mus, hogy a lehető mentül kevesebb teher mellett, 
lehető mentül több jogokkal birjon az ego, hogy 
ezt mentül szabadabban gyakorolhassa, és men
tül nagyobb mértékben találhatók ezek fel, annál 
hamarább fogynak el a centrifugális tényezők
nek elemei. Ezt pedig én nem hiszem könnyebben 
elérhetőnek, mint a közigazgatási autonómia vég 
rendezése utján. I)e kívánom azért is, hogy az * 
autonómia kérdése igy részenkint ne csorbittassék. 
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hanem mentül elébb rendszeresen tárgyaltassék, 
hogy nyugodjanak meg a megyei hatóságok és ezek 
utján az egyes polgárok, és megszűnvén a megyék 
féltékenysége, álljon elő a kormányzatnál kívána
tos bizalom és egyetértés a kormány és törvény
hatóságok között. 

A mi azt illeti, hogy azok, kik a bizottság 
véleménye mellett vannak, azt gondolják, hogy ezen 
megszorítás nem lényeges: ezen nézetet nem pártol
hatom : mert a midőn a megyerendszer két fő ága
zatáról van szó, melyek egyike a megyegyülések 
mikép tartása, másika pedig, hogy a tisztviselő 
minő viszonyban legyen a megyéhez és a kormány 
irányában, midőn tehát e két fő alkatrésze iránt a 
rendszernek, rendszeres tárgyalása nélkül az auto
nómiai kérdésnek, csak ugy mellékesen intézke
dik az előttünk fekvő javaslat, nem mondhatják, 
hogy nem lényeges alkatrészeiben történik a 
megszorítás. 

Bocsánatot kérek egy rövid kitérésre egy 
oly tárgyra, melyről nézetemet jóllehet már Tisza 
László képviselőtársam előadta, minthogy azóta 
ismét olyas kifejezések használtattak, kénytelen 
vagyok visszatérni reá. Én a megyei rend
szernek visszaállítása alatt a hatósági autonómiát, 
a szerkezetnek rendezése alatt pedig az autonómiá
nak a parlamentalis rendszerrel jóakaratú, őszinte 
összeegyeztetését, és hogy a jogegyenlőség alap
ján minden honpolgár aránylag egyenlő szabályok 
szerint részesüljön, ennek szervezését értem , és 
azt tartom, hogy itt senki e teremben nincs, ki 
azon eszmét táplálná, és Berzenezey képviselőtár
sam sem ugy értette, hogy a megyéket olyformán 
kellene szervezni, hogy az aristokratiának bár mi 
megkülönböztetése is szándékoltatnék a jogegyen
lőség elvének ellenére. Nem hiszem, hogy legyen 
magyar, a k i hazafias érzelménél fogva pietással ne 
viseltetnék azon, az örök igazságnak emelt oltár 
irányában, amelyet 1848-ban az aristokratia emelt 
az által, hogy hosszas küzdelmek után, végtére is 
kivívta a jogegyenlőséget. 

Es miután ez olyan eredmény, melyről 
egyik nagy hazánkfia nézetét akképen fejezte ki : 
.,Elvesztettiink a harcztéren mindent, a hatal
mat éreztethetik elleneink, de egyet olyat teremtet
tünk, melyet az ellenség meg nem semmisíthet, meg
szüntettük az úrbéri viszonyt és megadtuk a jog
egyenlőséget ;" miután mindenkinek megkell győ
ződve lenni arról, hogy ezen jogegyenlőséget 
Magyarországban senki se akarja, de nem is akar
hatja, de lehetetlen is megszüntetni: ennélfogva az 
olyan feltevés, mintha a megyei rendszert a régi 
aristokratikus irányban óhajtanok visszaállít
tatni csak is tendentiosus lehet. 

A mi magát a kérdést illeti: abban, hogy az ál
lam jövedelme b;ztositassék, egyet értünk mind

nyájan ; csupán abban van különbség, hogy a 
biztosítási, módok felállítása alkalmával a me
gye rendezésének kérdése kikerültessék-e ? vagy 
se? Tisza inditványa szerint kikerülhető. A bi
zottság javaslata szerint pedig, mint előbb is ki
jelentettem, két ágába történik beavatkozás a me
gyei rendezésnek, mely beavatkozás — megval
lom — elkerülhető és nézetem szerint felesleges. 
De ha rá gondolok Tóth Vilmos képviselőtársam 
tegnap kifejtett logikájára: akkor , megvallom, 
t. ház! szükségesnek is tartom. 0 azt mondotta, 
jobb lesz a megyéket hozzá idomítani a parlamentá-
lis rendszerhez, mintsem a parlamentális rendszert 
a megvékhez. Ez szerintem oda vezetne, hogy a 
megyéknek hatósága egymás után részenkint szű
kebb és szűkebb jogkörre szoríttatván, azoknak 
óhajtása megsemmisüljön, a kik sem egyik, sem 
másiknak előnyt adni nem akarván, akképen óhajt
ják a kiegyeztetést, hogy mind a két oldalról esz
ményi fogalmokból engedve, annyira vitessék a kö
zeledés, a meddig az összeférhetésnek lehetősége 
megengedi; de ha rendszeres tárgyaláson kivül 
(a súlyt mindig erre fektetem) csak igy per 
tangentem, per excerpta fogjuk a megyéket hozzá 
idomítani a parlamentalis rendszerhez: csakugyan 
oda fogunk jutni, mint tegnap mondva volt, hogy 
maholnap semmi sem marad belőlök. Ma a pénz
ügyminiszter urnák van egy javaslata, melyben 
beavatkozik a megyei közgyűlések tartása mód
jába és a tisztviselők viszonyaiba; holnap az igaz
ságügyminiszter úr állhat elő, ki a birósgok szem
pontjából fog akarni a megyéken változtatni; s 
igy tovább valamennyi miniszter fog valami vál
toztatást akarni: ugy hogy egyszerre csak azt fog
juk észrevenni, hogy a megyékből nem marad 
semmi, mint valami skelet. Akkor, kit én mindig 
a megyék tisztelőjének ismertem, Besze János 
képviselőtársam miként fog alkalmat találni arra, 
hogy a megyei rendezés kérdését pártolja? Mert 
hol nincs semmi, rendezni sem lehet semmit. 

Tóth Vilmos képviselőtársam tegnap felállí
tott ezen tételét se fogadhatom el : a megye régi, 
a parlamenti instltutio uj ; egy-két év kevés a ta
pasztalásra, hogy minden irányban kielégítő le
gyen; idő kell annak megtudásához, mi lesz jó, 
hogy tökéletes munkát állithassunk elő. Ha ezt az 
utat követnők, akkor az óhajtott tökéletes rende
zés soha se következnék be. Igenis, soha, mert ezen 
mostani állapot a tapasztalásszerzésre alkalmatlan • 
•A tudomány pedig szerintem egy maga. meg
jegyzem, egy maga, a theoria utján soha el nem 
intézheti: mert mind a kettőnek theoriája ellenke
zik egymással ; a tudomány átültethet idegen 
tényezőket, de egy maga e kettőt össze nem egyez
tetheti a nélkül, hogy az autonómia az elkerül-
hetőnél többet ne szenvedjen. Ezen ügyben a g y a -
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korlatnak kell segítségül jöuni, és pedig^ nem az 
előző tapasztalásra alapitottnak, hanem olyannak, a 
mely együtt szülessék és együtt nevelkedjék in
tézkedésünkkel. 

Czélszerütlen idővesztés volna a mostani za
vart alapon egy tökéletes miinek tanulmánya hatá
sát bevárni. Egyenlő őszinte jóakarattal egyaránt 
karoljuk fel a parlamentalis és az autonómia esz
méjét, és mind a kettő iránti egyenlő bizalomból 
indulva ki, az eddig ismert alapokon határoztas-
sék egyiknek a másikhoz a viszonya: azonnal meg
szűnik a féltékenység, és az autonómiák, ugy szintén 
a kormány, a felélesztett egymás iránti bizalommal, 
kölcsönösen arra fognak törekedni, hogy az egy
más iránti kapocsnak tökéletesítése által javitsák 
a haza sorsát. Más részről pedig az évről évre fel
merülendő tapasztalás útmutatása szerint a tör
vényhozás folytonosan tökéletesítheti ezen uj kor
mányzati rendszert. így jártak el őseink: segitsé-
gül vették az időt, a vitae optimus magistert. 

De mig a jelen határozatlan állapot tart, addig 
a két tényezőnek egyetértéssel párosult működé
sére nem számithatunk. 

Tisztelt ház ! Én azt tartom, az autonómia 
kérdésének nagyszerűsége, a testület hatáskörének 
a kormányhoz viszonylatának, a testület mi ala
pon összeállításának meghatározása mind oly 
nehéz kérdések, hogy ezeknek csak ugy alkalmi
lag eldöntését hibának tartanám akkor, a midőn 
közösen kitűzött czélunk, a status jövedelmének 
biztosítása ezt okvetetlen szükségessé és kikeriil-
hetetlenné nem teszi. 

Az én meggyőződé em az, hogy a kik az au
tonómiát őszintén a parlamenti rendszerrel lehető 
összeegyeztethetőségig meg akarják tartani, 
azoknak azt kell kívánni, hogy ezen kérdés rend
szeresen tárgyaltassék, addig pedig részletenkinti 
sértegetése kikerültessék. 

Tisztelt ház! Mind azok, a kik ma a javaslatra 
szavaznak, a megyei autonómia sorsa felett fog
nak határozni, és bár mennyire állítsák szóval, 
hogy az autonómiának barátai, tettleg annak meg
rontására fognak segédkezet nyújtani. (Nagy zaj. 
Eláll! Szavazzunk!) 

T. ház ! Én azt tartom, jogomat gyakorlom, 
és jogom gyakorlásában egyszer mindenkorra meg
mondom, hogy akár miért inkább el fbgok állani, 
mint holmi „eláll!" kiabálásokért. Megmondom 
az okát, miért ? [Dologra !) Méltóztattak provocálni: 
most már tessék kihallgatni. Megmondom oko
mat, miért? Mert, mint minoritás tagja kötelessé
gemnek érzem ezt a tért védelmezni; a majoritás
tól pedig mindig azt várom, hogy a minoritásnak 
kellemetlenségei irányában, annyi méltányosság
gal és önmaga méltósága iránti tekintettel fog len
ni, hogy türelemmel fogja kihallgatni a minoritást; 

annyival inkább kérem ezt irányomban, mert 
mindig meggyőződés embere levén, engem az „el
ál l !" „maradjon!" „szavazzunk ! "-féle kifejezések 
legkevésbbé sem capacitálnak. (Nagy zaj.) 

Azt tartom, eléggé kimutattam, hogy ezen tör
vényjavaslatnál fogva a megyének két cardínalis 
joggyakorlata érintetik. 

Már most következik az, hogy ezen érin
tés nélkül, mely czél mindnyájunknak közös czélja, 
eszközölhetjük-e az adó behajtásának biztosságát ? 
Azt hiszem, ezen sarkalatos jogoknak jelenlegi 
érintése és a megyei rendszernek apródonkinti 
eltagolása nélkül bevárhatjuk a megyei rendezést, 
és ezt hagyjuk oda, a hová kell, a rendszeres tár
gyalásra. Ha elfogadjuk Tisza Kálmán indítványát, 
az adóbehajtás legkevésbbé sem fog veszélyez
tetni. Mert csak a bizalmatlanság mondhatja azt, 
hogy a megyék azon hazafiatlanságra vetemedné
nek, hogy minden ok nélkül akadályozni kíván
nák az ország jövedelmének behajtását. Én ugy 
vagyok meggyőződve, hogy a megyékben a ha
zaszeretet semmivel sem kisebb, mint a kormány
ban ; egyforma hazaszeretetet képzelek mind a 
kettőben, vallok és hiszek; s azt tartom, valahány
szor a törvényes téren marad a kormány, kivált 
midőn a törvények betűi megparancsolják a me
gyének, hogy : „neked a tisztviselőidet oda kell 
utasitani, hogy hajtsák végre a törvényt," nem 
fog egyetlen egy se akadni a hatóságok között, 
mely a törvényes téren a minisztériumnak ellen 
állana. Kivált midőn a felelősség még egyesekre 
is háramlik, nem fog rá lenni eset, hogy azon ha
zafi atlanságot kövesse el valamelyik megye, hogy 
akadályozza az adó behajtásának biztosságát. De 
tegyük fel még a lehetetlenség esetét is. Ha lenne 
az eset, hogy valamelyik megye az adó behajtását 
megtagadná : nem kivételes esetek lennének azok ; 
és én azt tartom, hogy kivételes esetek miatt ily 
nagy kérdést, mint az autonómia kérdése, a rész
letenkinti megsemmisülés veszélyének tenni ki, 
nem szabad, és pedig annál kevésbbé, mert a min
dig működő törvényhozás ugy is elég hamar el
intézhetné a súrlódást, azon rövid idő alatt pedig 
a kérdésessé vált adőmennyiség, meg vagyok 
győződve, hogy a pénzügyminiszter urat zavarba 
nem hozná. 

Mindezek folytán, miután én ugy vagyok 
meggyőződve, hogy arra szükség nincsen, hogy 
most a megyék jogait csorbítsuk, pártolom az 
indítványt. 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter : 
A tegnapi vita folyama alatt több baloldali szónok 
részéről azon észrevétel tétetet, hogy a kik az 
előterjesztett törvényjavaslatot pártolják, ki akar
nak térni a vita elől, ezen lényeges és fontos kér
dés alapos megvitatását kerülik, s egyszerű szava-
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zat által kívánják a kérdést eldönteni, ü g y hi
szem, a többség az ellenkezőnek adta tanúságát, 
midőn a házszabályok 72-dik szakaszának azon 
rendeletétől, hogy az átalános vita berekesztése 
után csak szakaszonkinti-, tárgyalásnak van helye, 
elállott és az átalános vitát e fontos kérdésben el
fogadta. (Igaz !) 

Épen azon indokból, hogy ezen fontos kérdés 
minden részleteiben mogvitattassék és felvilágosit-
tassék. nem kívántam a tegnapi napon szólani. 

Méltóztassanak megengedni, hogy jelen fel
szólalásomnál, miután semmi sem oly drága mint 
az idő, mindazokra, mik előhozattak, nem fogok 
részletesen válaszolni, hanem csal; a főbb ellenve
tésekre teszek néhány megjegyzést. 

Midőn Debreczen városa érdemes képviselője 
beadta módositványát, megvallom, első pillanat
ban nem értettem azon eljárását, melyet követett, 
miután a képviselő úr, kiről tapasztalásból tudjuk, 
hogy mindenekben szeret a házszabályoknak nem 
csak értelméhez, de betűihez, és nézet; m szerint 
igen helyesen, ragaszkodni, most pedig ö maga a 
házszabályokat mellőzi, sőt a házszabályok 72-dik 
szakaszának értelmével ellentétben, az általános 
vita befejezése után egyszerre 12 szakaszra ad be 
módositványt, s a szakaszonkinti részletes tárgya
lásnál átalános vitát idéz elő; azonban, mihelyt 
módomban volt az általa tett módositványt meg
tekinteni, el kellett ismernem, hogy az általa kö
vetett eljárás igen ügyes volt. 

Mert ha a házszabályok értelme szerint az 
általa tett módositványt nem egyszerre nyújtja 
be , és minden egyes szakaszára nézve egyenkint 
történik a tárgyalás, akkor, ugy hiszem, bár meny-
nvire elismerem ékesenszólási tehetségét, s feltéve 
azt is, hogy a 8-dik szakaszra, t. i. a 68 — 74-ig 
bezárólag tett módositványai elfogadtattak volna 
is : mégis bizonyos nehézséggel kellett volna küz
deni, ho_ry a 75. és 76-dik szakaszoknak egy
szerű kihagyását indokolhassa. Ugyanis mit mond 
a 75-dik szakasz? Azt mondja: „A törvényhatósá
gok akképen fognak intézkedni, hogy a 73.. 74-dik 
szakaszokban említett rendeletek és Ítéletek végre
hajtása és illetékek beszedése késedelmet ne szen
vedjen." U g y hiszem, hogy a képviselő úr, ki nem 
régen maga is nyilvánitotta, és nem is tehetek fel 
róla mást, hogy rendszeres pénzügyi igazgatást 
kíván : most oly intézkedésnek kihagyását a tör
vényből indokolni képes volna, mely semmi mást 
nem rendel, mint hogy a törvényhatóságoknak 
akkép kell intézkedni, nrszerint a törvénynek 
végrehajtása késedelmet ne szenvedjen. 

U g y vélem, még kevésbbé lenne képes a 7G-dik 
szakasz egyszerű kihagyását indokolni. Mert mit 
rendel a 76-dik szakasz? Egy átalános elvet mond 
ki, oly lényeges elvet, mely, nézetem ezerint, min

den rendezett viszonyokkal bíró államban fenáll, 
még pedig minden egyes magánosra nézve. Ki 

i fogja tagadhatni azt, hogy rendezett államban 
mindenkinek jogában áll védeni vagyonát bár 
honnét jött megtámadás ellen, s hogy az, ki meg-
kárositá, kártérítéssel tartozik ? Miután ezen joga 

; minden rendezett államban mindenkinek megvan, 
! mikép tudta volna képviselő úr indokolni ezen sza-
| kasznak kihagyását, mi annyit tenne, mint hogy 
! ezen jogot egyedül az állam ne gyakorolhassa? 

Egyébiránt, méltóztassék indítványozó kép-
: viselő úr nekem megengedni, hogy az általa tett 
: módositványra megjegyzem azt, miszerint rnódo-

sitványának valóságos horderejét nem csak abból 
I kell megítélni, a mi benne foglaltatik, hanem abból 
| is, a mit a törvényjavaslatból ki kíván hagyatni : 
í mert én ugy fogom fel módositványát, hogy a mit 
| a törvényjavaslatból átvet', azt akarja ő is ; a mi-
i nek pedig kihagyását követeli, azt nem kívánja, 
I azt nem akarja, sőt ellenzi. Ezen szempontból fo
gom én föl az általa tett módositványt. 

Méltóztassanak megengedni, hogy pár perczig 
a t. ház figyelmét igénybe vegyem annak kifej
tése végett, hogy valóságban mik foglaltatnak azon 

\ szakaszokban, melyeknek megtartását a tisztelt 
képviselő úr is kívánja. 

Ha fölveszszük az általa beadott módositványt, 
mely módositvány, ugy hiszem, öt szakaszból áll, 
s majdnem szóról szóra azt tartalmazza, mi az 
általam beterjesztett és a pénzügyi bizottság által 
elfogadott, a ház tanácskozása tárgyát képező 
törvényjavaslatban is ki van fejezve : az egyedüli 
különbség az, hogy midőn a törvényjavash t ér-

| telnie tzerint, a mint az itt jelenben tárgyaltatik, 
; nem csak a megyehatóságok, hanem egyszersmind 

annak minden tisztviselője utasittatik, hogy a tör
vénynek eleget tegyen; a beadott módositvány 
egyszerűen kihagyja a szerkezetből a tisztviselőket. 
mi által azon értelmet adja a törvénynek, hogy a 
törvény és az annak alapján kiadott rendeletek 
csak az esetben volnának végrehajtandók, ha a 
megyegyülés áital erre a tisztviselő egyenesen 

i utasittatik. Ez a különbség a két szerkezet között; 
i azonban, hogy megítélhessük azt, minő esetekben 
\ követeli az eredeti szerkezet a megyei tisztviselők-
i tői az engedelmességet, még pedig feltétlen enge-
í delmességet, melynél a megyegyülés egyenes uta

sítása be nem várandó : szabad legyen ezt, ámbár 
már tegnap történt e tekintetben részünkről felvi
lágosító i yilatkozat, röviden elmondanom. Két 

! részre osztható ezen teendő annak különböző ter
meszeié szerint. A 68-dik szakasz, melyet indítvá
nyozó úr is elfogadott, oly teendőket kíván a me
gyei tisztviselőktől, melyeket, nem csak a közrend 
és rendes közigazgatás menete követel, de egy
szersmind különösen és kiválóan olyanokat, me-
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lyek az egyes adózónak érdekeit védik és őrzik neta-
láni visszaélések ellen, miután ezen szaka-z azt ki-
vánja, hogy minden adó kivetésénél és behajtásá
nál ne c^ak a pénzügyi közegek, de a megyei 
tisztviselők is felügyeljenek, hogy a törvény ren
deletei mindenben pontosan megtartassanak. 

Lehet-e ily esetnél, midőn a törvény végre
hajtásáról, pontos és rendes végrehajtásáról van 
szó, szükség arra, hogy a tisztviselő előbb a me-
gyegyülés rendeletét kérje ki ? Atalában félszeg 
fogalomnak tartom azt, hogy bár mely létező tör
vény végrehajtásánál az illető tisztviselő csak akkor 
nyújthat segédkezet, ha arra a megyétől előbb 
utasítást nyer t : mert a törvény mindenek felett 
áll, annak mindenki feltétlenül engedelmeskedni 
köteles. [Elénk helyeslés a jobb oldalon.) 

Atöbbi szakaszban,a 69-től a 74-ig, amelyeket 
a tisztelt képviselő úr föntartani kivan, ismét mi 
kívántatik ? Ezekben csak azon esetek vannak elő-
számlá^a , melyekben az egyesek a kiucstárt 
akarva és tudva megkárositván, az illető tisztviselő 
segédkezet nyújtani köteles a kárositás megaka
dályozása és megtorlása végett. 

Tegnap Tóth Vilmos képviselő úr már igen 
helyesen megemlité, hogy ezen szakaszokban a 
megyei tisztviselőktől semmi más nem kívántatik, 
semmi több nem kivántatik, mint amit és a mennyit 
minden egyes magános felhívására, ki saját va
gyonában más által megkárosittatott, a megyei 
tisztviselőtől követelhet, s mit ez teljesíteni tartozik, 
a nélkül, hogy elébb a megye gyűléséhez fordulni 
kénytelenittetnék. Hogy ebbeli felhívásnak a tiszt
viselő azonnal megfelelni tartozik, ez minden ren
dezett államban oly átalánosan elfogadott elv, 
hogy azt kétségbe vonni >cnki sem bátorkodnék. 
Ha ezen elv áll, az államot hasonló esetekben ke
vesebb joggal felruházni akarni, elébb a megye 
közgyülésétőli engedélykérésre utasítani akarni : 
valójában természetellenes állapot lenne. Hiszen, 
tisztelt ház, ha ez ekképen állapíttatnék meg, mint 
az indítványozó úr kívánja, akkor azon különös 
állapotba jönnénk, hogy az államnak sokkal keve
sebb joga volna, mint bármely magánosnak. I ly 
természetellenes rendszer mellett miképen lenne 
képzelhető az államháztartásban rend és a jövedel
mek beszedésénél és biztosításánál eredmény ? azt én 
felfogni nem tudom. 

Ezekben röviden elemeztem azt, mi az a 
teendő, mit a pénzügyi bizottság javaslata szerint 
a törvény az illető megyéktől és tisztviselőktől 
megkíván. 

Én nagyon elhibázott rendszernek tartanám 
azt, ha egy alkotmányos felelős kormányzat mel
lett a közjövedelmek biztosítása, behajtása és kive
tésére nézve oly éles válaszfal vonatnék a pénzügyi 
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hatóságok, a megye közönsége és a megye tiszt
viselői közt. 

Méltóztassanak figyelembe venni, hogyha ily 
szoros elküiönzést kivánunk a minisztérium és a 
megyék közt tenni; ha a megyék jogosítva lenné
nek a közjövedelmek biztosítására a segédkezet 
egyszerűen megtagadni: miután az államnak min
denek felett saját föntartása végett bizonyos jöve
delmek! e elkerülhetlen szüksége van, ha a megyék 
vagy közönyösen, vagy talán ellentétesen visel
hetnék magokat a pénzügyi törvén) ek végrehaj
tásánál : ez által a megyében egy másik hatóság 
teremtetnék, a mely a megyéi öl minden érintke
zéstől elzárva, végre is erőhatalommal lenne kény
telen, a megye mellőzésével, a közterheket kezelni 
és behajtani; mit senki, ki az alkotmányos viszo
nyok megerősödését kívánja, nem óhajthat. (Ugy 
van !) 

Azon sokmegjegyzésre,illetőleg megjegyzések
re, melyek a törvényjavaslat ellen felhozattak, nem 
kívánok részletesen válaszolni, noha nem mulaszt
hatom el azon átalános megjegyzést tenni, misze
rint meglepett, hogy ilyen nagyon komoly és 
fontos tárgy vitatásánál oly kifejezéseket hallot
tunk használni, még pedig a másik oldal oly tag
jai részéről, kik eddigi nyilatkozataikban tanúsá
gát adák annak, hogy a magyar nyelvet teljesen 
értik, mi a komoly vitatással meg nem egyezik. 
Olyan kifejezések: finánezi törvények,talán csak 
azért használtatnak, hogy az egész pénzügyi intéz
mény népszerűtlenné tétessék. (Ugy van! jobb 
jelöl. Mozgás bal felölj 

Észrevételt bátorkodom különösen arra nézve 
is tenni, hogy a törvényjavaslat ellenében felhoza
tott az, miszerint a törvényjavaslat egyenesen sem
mivé teszi a megyék felírási jogát. Ezt taga
dom. Mi az értelme épen a 77-ik szakasznak? Az, 
hogy minden megyei gyűlésnek jogában áll, nem 
csak az eddigi felírási jogot gyakorolni az által, 
hogy netaláni észrevételeit a kormánynyal közöl
hesse s az intézkedések ellen felírhasson, sőt azon 
jogot is adja a 77-ik szakasz, hogy az illető megye 
közönsége, illetőleg annak többsége, még a 79-ik 
szakasz szerint kiadott rendeletet is felirás mellett 
felfüggesztheti, sőt annak teljesítését megtagad
hatja, azonban azon feltétel alatt, hogy azok, a 
kik az ily végzés hozatalát eszközölték, nem ugyan 
a törvény vagy a törvényes rendelet nem teljesí
téséért büntetés alá vonassanak, hanem irányuk
ban csak azon szelid mód alkalmaztassák, hogy 
akik az államot ezen eljárásuk folytán megkárosí
tották, kötelesek legyenek a kárt megtéríteni. (He
lyeslés a jobb oldalon.) 

Nincs tehát a mi javaslatunk szerint a felírási 
jog korlátozva, csak is a vele való visszaélésnek van 
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gát vetve, még pedig a legszelídebb módon; ho
lott a képviselő úr módositványa kizárja a felírási 
jogot az által, hogy annak szerkezete szerint az uta
sítást a megyéknek egyenesen megrendeli. 

Még egy kifejezésre akarok észrevételt tenni. 
A módositványt tevő úr azt monda, hogy nem 
tartja a minisztert csalhatatlannak. Ezt igen helye
sen monda; én is helyeslem nézetét, miután senkit 
sem tartok csalhatatlannak ; de ha a miniszter nem 
csalhatatlan, akkor a megyei bizottság sem követel
het magának több jogot, a bizottság többsége sem 
csalhatatlan. (Helyeslés a jobb oldalon.)^ tekintetben 
pedig nagy különbség van a módositvány szerke
zetében, mert a szerint a tévedhető bizottság felett 
semmi biró sem határozhat ; holott a miniszter i 
felett, a ki szintén tévedhet, áll a törvény, a felett 
áll a törvényhozás, mely feleletre vonhatja. [Elénk 
helyeslés a jobb oldalon.) 

T. ház! Méltóztassanak megengedni, hogy 
ezek után , a miket átalánosságban elmondtam, 
elmondjam röviden azt, hogy nemcsak e javaslat
nál, hanem átalában a törvényhozási teendőknél 
minő álláspontot foglalok el, « röviden jellemezzem 
azt, mit akarunk mi, s mi az, mit elleneznünk kell. 
Annyival inkább szükségesnek tartom erre nézve 
nézeteimet elmondani, mert semmi sem oly fontos, 
mint a megyei kérdésnek czélszerü megoldása. 
Egy vita alkalmával sem keletkezhetnek oly fél
reértések, melyek gyakran a legtisztább szándok-
ból a kormány eljárását a megyék irányában 
egészen más szinben tüntetik fel. 

Mi akarjuk a felelős kormányzati rendszert, 
minden következményeivel, azon rendszeit, mely a 
szabadság és rend, az anyagi és szellemi felvirágzás 
és haladás legfőbb tényezőjéül bizonyult; mi akar
juk ezen kormányzati rendszer fentartását, megerő
sítését, (Ügy van!) következetes keresztülvitelét és 
minden intézménynek ehhez való alkalmazását.Sok-
kal drágább kincs ez,semhogy annak megállapításá
ra mindent elkövetni kötelesek ne volnánk, még ak
kor is, ha ez által régi megyei intézményünket gyö
keresen átalakítani szükséges volna. (Helyeslés.) 
Drága kincsnek mondom, és ezt határozottan ki
mondhatom : mert a tapasztalás azt bizonyította 
hogy a szabadságnak, közrendnek és haladásnak 
semmi sem lehet oly állandó valódi biztositéka, 
mint épen az alkotmányos felelős kormányrend
szer. Már kérdem, t. ház! hogy azon alkotmányos 
felelős kormányzati rendszer mellett, hol a koro
nás fejedelem minden rendeleteit csak a felelős 
miniszter ellenjegyzésével adhatja ki, azon kor
mányzati rendszernél, melynél fogva a miniszter 
felelős a törvényhozás előtt minden cselekedetei
ért: hogyan lehetne ezt következetesen keresztül 
vinni, ha épen a módositvány szelleme szerint 
ezen felelősség a megye határainál megszűnnék ? 

A módositvány véleménye szerint felelős igen is 
a megyei tisztviselő; de kinek ? Egyedül a megyé
nek. Ez nagyon helyes, és ezt továbbra is fentar-
tani szükséges. De azon megyei bizottmány, mely
től a megyei tisztviselő egj-edül vehet utasitáso-
kat és rendeleteket, a módositvány véleménye 
szerint még ott sem felelős, hol az államnak való
ságos kárt tesz. {Ügy van!) 

A másik, a mit akarnunk, kel l : hogy az alkot
mányosan hozott törvény szent legyen. Megval-

alkotmányosságot nem képzelek máskép, lom 
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mint hogy, a miben a törvényhozás, a két ház és 
a fejedelem megegyezett, annak feltétlen végre
hajtására mindenki a minisztertől kezdve az utolsó 
falu birájáig köteles. {Helyeslése) Az indítványozó 
véleménye szerint ugy látszik, hogy a törvény 
végrehajtását egy megvei többség időközileg fel
függesztheti, időközileg máskép is magyarázhatja 
a nélkül, hogy az államnak kártérítéssel tar
toznék. 

Akarnunk kell, t . ház ! rendezett államháztar
tást. A ki viszonyainkat ismeri, a ki multunkra 
emlékszik, az tudni fogja, mennyi évtized múlt el, 
mely alatt az ország saját anyagi felvirágozására. 
saját belügyeinek rendezésére sikeresen közre nem 
működhetett; és ha tekintetbe veszi Európa elő
haladt nemzetei közt állásunkat: el fogja ismerni, 
hogy mindenek felett oda kell törekednünk, hogy 
nagy elmaradásunkat minél előbb pótolhassuk. 
A ki ezen nézetben van, annak helyeselni kell azon 
nézetet is, hogy nem szabad egy fél vagy egyévet 
elmúlni engedni haszon nélkül; s miután anyagi 
jóllétünk emelésének egyik fő feltétele a rendsze
res államháztartás mielébbi megállapítása : annak 
következetes keresztülvitele hazafiúi kötelessé
günk. (Elénk helyedét.) Már pedig, t. ház! oly 
pénzügyi rendszer minő értékkel bírhat, melynek 
kivitelénél, életbe léptetésénél és megerősítésénél, 
bármely közhatóság gyűlésének többsége kedve 
szerint, büntetlenül akadályokat tehet! (Hdyeslés) 

De mindenek felett akarnunk kell, hogy a 
megyei rendszer a kor igényeinek és a felelős 
kormányzati rendszernek megfJelőleg minél előbb 
egészséges és állandó alapokra helyeztessék; any-
nyival inkább kell pedig ezt kivánnunk, mert épen 
az eddigi tapasztalásból kiindulva tudjuk, hogy 
ezen százados intézmény az önkormányzatnak 
legbecsesb elemeit foglalja magában, miután tud
juk, hogy helyesen kifejtve és a felelős korinán}--
zati rendszerrel öszhangzásba hozva, peldányké-
peül szolgálhat egy czélszerü és kevéssé költséges 
közigazgatási rendszernek, melynél a megye leg
jobb fiai a megye saját érdekeinek előmozditására 
meghozandják a tőlök kívánt közreműködést. 
(Ugy van.') 

A mit Szlávy tisztelt barátom ezen tárgyról 
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előadott, azt nem kívánom ismételni. Ő jellemezte 
beszédében azt, hogy a jelenlegi magyar kormány 
egyes férfiaira nem illik azon vád, mintha ők a 
megyei rendszer fentartásának ellenei volnának. 
Ezen vád, ugy hiszem, hitelre nem talál. Ehhez 
csak azt teszem hozzá, hogy e tekintetben magam 
részéről is nem egy izben nyilatkoztam ezen irány
ban, s hivatkozom a t. házra, hogy midőn az 
államháztartás iránti törvényjavaslatot előterjesz
tettem , már akkor kiemeltem annak szükségét, 
hogy mihelyt a megyék rendeztetnek, a házi adó 
megszavazásának joga a megyéknek ismét vissza-
adassék; de kifejtettem azon nézetemet is, hogy a 
megyerendszer megállapítása után a közjövedel
mek kivetésénél és behajtásánál csak akkor fo
gunk czélszerü, a jelenleginél minden esetre olcsóbb 
kezelést elérhetni, ha egyszer a megyék igazságos, 
czélszerü, egészséges és valódi gyakorlati értékű 
természetes ^alapokon, ugy szólván újjá lesznek 
teremtve. (Élénk helyeslés a jobb oldalon és középen.) 

Megvallom, tisztelt ház, » tisztelt indítványo
zónak és azoknak, kik nézeteit pártolják, bátor 
vagyok azt különös figyelmökbe ajánlani, (Hall
juk !) hogy én azt hiszem, a megyei rendszer ál
landó fentartására nézve azok cselekesznek he
lyesen, ak ik ezen igen fontos intézményt öszhang-
zásba akarják hozni az összes felelős kormányzati 
rendszerrel, (Elénk helyeslés jobbról) és különösen 
már most előleg mind azt kerülni és kizárni 
kívánják, a mi alkalmat és okot szolgáltathatna 
arra, hogy a megye a felelős kormányrendszerrel 
összeütközésbejöhet. Ez, s nem más a czélja a je 'en 
törvénynek. (Elénk helyeslés.) 

Méltóztassanak azok, kik a megyei rendszer 
mindenek felett pártolóinak szeretik magokat tar
tani, tekintetbe venni azt is, hogy vannak bizo
nyos koreszmék, melyek hatalmasabbak minden
nél, s ha ezen eszmék irányának ellenállnak az 
által ., hogy ezen kor igényeinek megfelelőleg 
átidomítani nem akarják magó idejében az ősi 
intézményt, a nélkül, hogy magok akarnák, dol
goznak az intézmény megsemmisítésére : mert régi 
tapasztalás bizonyitá, hogy a mi a kor vezér- i 
irányának ellentállani törekszik, végre is ellenáll- I 
hatlan hatalma által elsepertetik. 

Méltóztassék visszaemlékezni saját hazánk i 
történetére, s be fogják vállain,hogy igazságom"van, 
mert a tapasztalás bizonyítja, hogy volt egy olykor
korszak— az 1848- és 1849-ki— midőn a felelős 
kormányrendszer zsenge korszakában volt, és az 
előszeretet iránta oly hatalmas volt, hogy ezen 
években a helyhatósági rendszer élete, el lehet 
mondani, valójában szünetelt. (Igaz!) 

S hogy állításomat igazoljam, engedje meg i 
nekem a t. ház, hogy hivatkozzam arra, miszerint 
1848-ban, tehát a felelős kormányrendszer első 

, évében, azon férfiún, ki akkor minden tekintetben 
I ugy a kormányzat, mint törvényhozás terén is az 

átalakulásnak leghatalmasabb tényezője volt, mi
lyen intézkedéseket kívánt a megyéket illetőleg 
s különösen a pénzügyi törvényekre nézve életbe 
léptetni. (Halljuk!) Július 18-án Kossuth Lajos, az 
akkori pénzügyminiszter, (Zajos éljenzés a szélső 
bal oldalon. Pisszegés a jobb oldalon. Tartós zaj) 
tehát Magyarországnak első alkotmányos felelős 
pénzügyminisztere 1848-ki július 18-án egy tör
vényjavaslatot nyújtott be a képviselőháznak az 
adótartozások és a földadó behajtásáról. Lássuk, 
mit mond a második szakaszban. (Halljuk!) El
mondván, hogy mik teendői a megyéknek, hozzá 
teszi, miszerint: „azoknak mulaszthatlan teljesíté
séért az emiitett tisztviselők akként felelősek, hogy 
nem teljesítés esetére a pénzügyminiszter által hiva
talaikból azonnal el fognak mozdittatni." (Zajos 
tetszés és nevetés a közében és jobb oldalon. Zaj a 
szélső bal oldalon.) Bocsánatot kérek, itt még nincs 
vége »z ilyen módú intézkedésnek. Az 5-ik sza
kasz igy kezdődik: „Bevégződvén az első sza
kaszban kitett határidő, az egyéni számvetés leg-
felebb egy hét alatt a pénzügyminiszterhez 
fölterjesztendő." A 2-ik szakaszban a felelősség 
azon esetre is kiterjesztetik; tehát ha ez nem ter
jesztetik be, akkor a miniszter egyszerűen ,jelbo-
csátja a megye tisztviselőjét." A 6-ik szakaszban 
ez mondatik : „A pénzügyminiszter a törvényha
tóságok észrevételeinek megbirálása mellett hala
déktalanul végzést hozand, s azt egyenesen a 
törvényhatóságok főnökeinek megküldi, kik azt 
minden további ellenvetés avagy gyűlés elé 
terjesztés nélkül végrehajtani hivatalból elmozdí
tás terhe alatt kötelesek." (Zajos éljenzés a jobb 
oldalon és középen. Mozgás és zaj a szélső bal ol
dalon.) 

E példát, t. ház , koránsem azért hoztam 
fel, hogy ezt lemásolva, egyszerűen a t. ház elé 
mint indítványt terjeszszem ; sőt ezzel ellenkező 
nézetem; s csak annak indokolására hoztam fel, a 
mit imént mondottam : hogy a megyei rendszer fön-
tartásának azok legőszintébb, lelbiztosabb barátai, a 
kik előre mindent gondosan kerülni kivannak, mi 
a megyei rendszert a parlamenti felelős kormány
rendszerrel összeütközésbe hozhatná. (Elénk he
lyeslés. Ugy van !) 

Ez, s nem más volt czélja a minisztérium
nak, midőn a tárgyalás alatt levő törvényjavas
latot beterjesztette; ez volt legfőbb oka annak, 
hogy azt a pénzügyi bizottság minden tagja elfo
gadta, s ugy hiszem, a többség is ezért pártolja 
a javaslatba hozott intézkedést. 

Engedjék meg végül, t. képviselők, hogy még 
egyet fölemlíthessek. (.Halljuk!) Tartozom a t. 
háznak azon őszinte nyilatkozattal, mit ezennel 
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ki is jelentek: hogy azon esetben, ha a pénzügyi tör
vények végrehajtására nézve, t. i. az adó kivetése, 
beszedése és kezelésére nézve nem méltóztatik a 
t. ház mindazon intézkedéseket helyben hagyni és 
törvény erejére emelni, melyek gondos megfon
tolás után a minisztérium által beterjesztettek és a 
pénzügyi bizottság által egyhangúlag elfogadtat
tak : akkor én az adók rendes befolyására és a 
pénzügyek rendes kezelésére nézve, a felelősséget 
nem vállalhatom el. (Zajos és hosszantartó élje azés.) 

Ivánka I m r e : T. ház ! A törvényjavaslat 
kérdéses pontjai felett és a módositványról annyi 
mindenféle volt már itt elmondva, és oly sok ol
dalról megvilágosítva , hogy e tekintetben hosszas 
fejtegetésekbe ereszkedni és a diseussió folyamát 
hosszabbítani nem szándékom. (Helyeslés.) Néhány 
észrevételt kell azonban tennem Tóth Vilmos igen 
t. képviselőtársam előadásának azon részére, melyre 
nézve még itt nem hallottam volt megjegyzést. 

Oazt monda, nem kívánja, hogy a megyerend
szer felett külön törvényben rendelkezzék a tör
vényhozás, hanem azt oly módon, mint péld. a tör
vények kihirdetéséről szóló t.cz.-ben a nemzetiségi 
kérdésre nézve mellékes intézkedés történt, szaka
szokban, részletekben kívánja megoldatni.Ezen nyi
latkozat, t. ház, valóban igen jellemző azon eljárásra 
nézve, melyet a t. többség részéről és annak ki
folyása, a kormány részéről tapasztalunk minden 
irányban. Keni látunk gyökeresen keresztül vitt 
reformot semmiben, hanem látunk mindig dara
bos intézkedéseket, melyeknek vége elmarad. Itt 
van péld. a quota kérdése. Meg méltóztattak ol
dani ; de elfeledték, hogy a uationalbanknál is van 
intézkedni való! hogy az államadósság kama
tainak kezelésére is fizetni kellene még valamit! 
hogy mi történik akkor, ha majd például az oszt
rák tartományokban reducálni fogják az állam
adósság kamatait! Erre nézve elmaradt az intéz
kedés, í gy van ez pl. a külügyre s a közös pénz-

jóbbről.) Ha az a magas kormány nézete, me
lyet ma t. Szlávy barátom kifejtett, ez esetben ő 
épen ellentétben áll azzal.amit Tóth Vilmos mon
dott : mert ő azt mondotta, hogy a megyéket mentül 
előbb kívánja rendezni, és ehhez részemről is hozzá 
járulok; de az oly mellékes elintézéstől, mint azt 
Tóth barátom kívánja, Isten mentsen meg! 

Átalában a tegnapi vitatkozásoknak igen 
sajátságos parlamentalis modoruk volt. Nem is 
akarom fölemlíteni, hogy egy tisztelt szónoka a 
jobb oldalnak nagy hangú szavakkal utasította 
rendre rhapsodicus előadását a bal oldal egyik szó
nokának ; hanem igen furcsának találtam azt, hogy 
hosszú lélekzetü frázisaiban Szász Károly tisztelt 
barátom azt mondotta, hogy a bal oldal szónokai
nak okoskodásai gyarlók 

SzáSZ K á r o l y : Csak némely szónokok 
okoskodásai. 

I v á n k a I m r e : Tehát némely szónokok 
okoskodásai . . . és nem vette észre, hogy az ő okos
kodása leggyarlóbb volt a tegnapi vitatkozásban. 
(Derültség. Hulljuk! Zaj. Elnök csenget.) Kiragad, 
magának egy szót egy szónok előadásából, ki vé
letlenül azt mondotta, hogy ő a végi megyéket 
kívánja, és felállítja oda popáncznak,neki ront,össze-
vissza vagdalja; pedig jól tudhatta, hogy aristokrati-
kus 48-as megyét, legalább itt köztünk, valóban 
senki sem kivan. (Helyeslés a hal oldalon. Zaj.) Tisz
telt barátom nagy nyelvész levén, és így a foko
zatoknak alkalmazását nagyon jól kelívén értenie: 
feltüat, és valóban jobboldali szónoktól kétszere
sen tűnt fel, hogy azt találta — talán véletlenül, 
vagy talán meggyőződésből — kijelenteni, hogy 
Simonyi Ernő a legszabadabb elvű párt vezérszó
noka. {Ellenmondás a jobb oldalon. l\em mondta!) 
Ha tehát a fokozatról van némi fogalmam, és t. bará
tom Simonyi a legszabadabb elvit párt vezér
szónoka volt: akkor a fokozatot csak ugy tehetem : 

, {A jobb oldalra mutatva) szabadelvű, (A balközépre 
ügyre nézve. Meg méltóztattak teremteni a közös ] mutatva) szabadabb elvű, [A szélső balra mutatva) le 
külügyért, a közös pénzügyért; de azi ránt elfe 
ledték a gondoskodást, hogy Magyarország állami
sága is notificáltassék Európában, hogy Magyaror
szág a külföldön képviselve legyen, bogy a kül
ügyeknél Magyarországnak befolyása legyen, 
s csak akkor jutottak az intézkedéshez, mikor már, a 
delegátiónak tárgyalása alkalmával, valami pro-
visorius intézkedést mulhatlan tenni kellett, s ak
kor imitt-amott utána baktatták egy pár tisztvi
selő vagy hivatalnok kinevezését. 

Nem tudom, a jelen kérdésben a kormány 
nézetét, illetőleg a többség nézetét ki fejtette ki 
hívebben : általam igen t. Szlávy képviselő úr-e ? 
vagy Tóth Vilmos barátom ? Mindketten egy 
minisztériumban vannak, és mindketten egészen 
mást mondanak. (Ugy van! balfelöl. Ellenmondás 

szabadabb elvű; mivel pedig nem tehetem fel a 
tisztelt jobb oldalról, hogy a megyéket aristokra-
tikus alapokon akarná helyreállítani, (Világért 
sem! jobbról) tehát hogy tehette fel épen miró-
lunk Szász Károly barátom, hogy mi, kik e foko
zatban magasabb sorban ülünk, mi akarjuk az 
aristokratikus megyét ? (Zaj. Halljuk!) 

Tegnap még egy sajátságos esetnek voltam 
fültanuja, midőn egy tisztelt képviselőtársunk, ki 
egyszersmind megyei főügyész, kinek tehát legin
kább a megyék jogát kellene védenie, (Felkiáltása i 
jobbról: Az országgyűlésen csak képviselő! Zaj. El
nök csenget) szinte rajongott a mellett, milyen szép 
rendben fognak behajtatni az adók az uj rendszer 
szerint, nem merem mondani, a fínáncz közegek, 
hanem a pénzügyi közegek által, (Derültség. Zaj) 



CCLXIV. ORSZÁGOS ULES. (Július 16. 1868.) 125 

kik természetesen azóta lettek magyarokká, mióta 
a Waffenrock helyett attilát kaptak: mert, én lega
lább, ha magyarul szólítottam meg az alárendelt 
fináncz orgánimokat, azt tapasztaltam, hogy bi
zony még nagyon kevés magyar ember van köz
tök. De -ez nem akar vád lenni, mert én magam 
is elismerem, hogy olyan organismust, milyent 
kénytelenek voltunk átvenni — csak igy fejezem ki 
magamat, hogy : kénytelenek voltunk — egy hamar 
átalakítani, újjá teremteni nem lehet; sőt azt hi
szem, mig ezen rendszer törvényesitve nincs, talán 
bizony nem is igen sok magyar ember menne 
belé. (Felkiáltás a jobb oldalon: Ne féljen attól!) 

Még mélyen t. pénzügyér urnák mai előadá
sára vagyok bátor pár igen rövid észrevételt tenni. 

Méltóztatott nem helyeselni, ha a pénzügyi 
közegek és a megyei tisztviselők közt válaszfal 
emeltetik. Valóban, ezt én sem helyeselhetném, sőt 
igen károsnak tartanám mindnyájunkra nézve; de 
azt még kevésbbé helyeselhetném, hogy a megye 
közönsége és a megyei tisztviselők között emeltes
sék válaszfal; s ezért sokkal helyesebbnek tartom 
azt, hogy a rendeletek a megye által adassanak ki 
a megyei közegeknek, nem pedig directe a mi
nisztérium által. 

Mivel pedig én ebben nem találkozom t. elot- j 
tem szólóval, de nem is vagyok bálványozója azon 
intézkedéseknek, melyek általa felhozattak és 
1848-ban történtek: mégis kell némi észrevételt e 
tekintetben is tennem: a . t t. i., hogy ha a nemzet 
majdan tapasztalja, hogy a rendelkező hatalom 
egészen nemzeti irányban és nagy erélylyel halad 
előre, akkor még némi kinövéseket,, némi kényel
metlenséget is kész lesz eltűrni. Méltóztassanak 
azon haladási zászlót kezökbe ragadni, méltóztas
sanak gyökeres reformokat indítványozni : és va
lóban nem fogjuk bánni, hogy ha némely alkalom
mal kissé sarkunkra hágnak. 

Ezeket elmondva, pártolom Tisza Kálmán 
indítványát. (Helyeslés a bal. zaj a jobb oldalon.) 

SZáSZ K á r o l y : Személyes kérdésben kérek 
szót! (Zaj, v.ozgás.) 

Elnök : Ha a t. képviselő úr a házsza
bályokra hivatkozik, a szót tőle meg nem tagad
hatom. 

Szász K á r o l y : T. ház! Azon szerencsés 
helyzetben vagyok, hogy a gyorsirói jegyzetek 
épen kezemben vannak s azokat t. barátom Iván
kának szolgálatára adhatom az iránti meggyőző
dés \ égett, hogy abban egyetlen betűt sem corri-
gáltam, s azokból meggyőződhetik, hogy Simonyi 
Ernő képviselő úrról mondott szavaimat nem helye
sen idézte. A gyorsirói jegyzetekben t. i. szóról szóra 
egyetlen betű javítása nélkül ez áll: „Simonyi 
Ernő képviselő dr, ki a magát legszabadabb elvű
nek nevező párt egyik vezérszónoka." (Helyeslés 

a jobb oldalon, zaj, ellenmondás a bal Maion, s felki
áltások : A gyorsirói jegyzet nem jó! Kicorrigálta,.') 

T. ház! Ivánka képviselő úr azt mondotta és 
bele vegyitette vitatkozásába és engem czáfolni 
szándékozó szavaiba, hogy nyelvész vagyok. Sza
bad legyen megjegj^eznem , hogy e teremben sem
mi egyéb nem vagvok, mint képviselő, és kérem 
az igen t. képviselő urat, hogy senkinek más mi
nőségeit itt szóba hozni ne méltóztassék: mert ha 
azt divatba hozza i t t , hogy az egyik képviselőt 
mint nyelvészt, a másikat szintén nem mint kép
viselőt, hanem mint megyei ügyészt tekinti: akkor 
hát az ellen sem lehetne Ivánka barátomnak ki
fogása, ha valaki azt mondaná, hogy ő meg itt a 
belga bank érdekében beszél. (Derültség jobb felöl. 
Zaj, ellenmondás bal felöl) 

Ivánka Imre: Hát aztán? Csak ennyi az 
egész ? 

Horváth D ö m e : T. ház! Epén azon oknál 
fogva, melynél fogva t. képviselőtársam Szász Ká
roly felszólalt, kérek magamnak is szót engedtetni. 
T. képviselőtársam Ivánka szives volt a szót rám 
játszani, s oda utalni, hogy én, mint Pest megye 
főügyésze, kinek kötelessége , feladata lett volna 
a megyei függetlenség mellett harczolni , nagyon 
meleg apostrophát tartottam épen a pénzügyi 
törvényjavaslat mellett. T. ház! méltóztatnak na
gyon jól tudni, hogy én nem mint Pest megye fő-
gyésze, de mint Kecskemét város országgyűlési kép
viselője szólok itt ; és méltóztassanak azt is feltenni 
rólam, hogy én hivatalos állásomra, akkor, mikor 
jobb meggyőződésem, mint képviselőnek, mást dié
tái, legkisebb figyelemmel sem vagyok ; és arról is 
biztosithatom Ivánka képviselőtársamat, hogy nincs 
az a hivatalos állás, nincs az a Pest vármegye, 
melyért jobb meggyőződésemet feladjam. (Elénk 
helyeslés a jobb oldalon. Zaj.) 

E l n ö k : Kérem a t. házat, méltóztassanak 
csendben lenni, mert az idő oly drága, hogy pa
zarolni valóban lelkiismeretes dolog. 

Zsedényi Ede : T. ház! Mindenekelőtt azon 
parlamentális mód ellen kell kifogást tennem, niely-
lyel Ivánka Imre képviselő úr, midőn az itten el
mondott szavakra felel, nem a képviselőnek, de a 
hivatalnoknak, vagy ügyésznek, vagy nj^elvész-
nek válaszol. Itt mint a souverain nép képviselői 

j jelenünk meg: tehát arra kérem , hogy itt ne a hi-
j vatalnok, hanem mindig csak a képviselő szavaira 

szíveskedjenek felelni. 
j Mint a pénzügyi bizottság tagja, hallgatással 

nem mellőzhetem azon ellenvetést, mintha a pénz
ügyi bizottság a megyei tisztviselőket a misztérium 
alá rendelte volna és illusoriussá tette volna a 
megye felírási jogát. Ezt annyival inkább tehetem, 
miután mindig azok sorába tartoztam, kik azt hi
szik , hogy ha helyhatósági rendszerünk, mint 
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viszonyaink természeténél fogva polikai letelünk 
talpköve, minden időben szorgos figyelmet és ápoló 
gondoskodást érdemelt a hazafi részéről, annyival 
inkább igényli ezt most, midőn parlamentalis kor
mányunk, természeténél fogva, központosításra tö
rekszik, és, mint minden hatalom , hatáskörét ter
jeszteni igyekezvén, nem csak az országos, de a 
helyhatósági tárgyakra is befolyást gyakorolni 
kivan. Ezen törekvés ellen erős gátat csak egy 
jól rendezett helyhatósági rendszer vethet, ugy 
mint Angliában, melyben parlamentalis kormány 
igen, de központosítás nem létezik, mert ez ellen az 
ott kifejlett községi autonómia gátat vet; és jaj 
Magyarországnak, ha azon sorsra ju tna , mint 
Lajos Fülöp alatt Francziaország, midőn kormány
rúd) át Guizot miniszter tartotta kezében, mely 
kormány bár támogattatott a szabadon választott 
parlament nagy többsége által, de mivel nem tá
mogattatott a helyhatósági jogaikból kivetkőzte
tett és a központi kormány által eltiport megyék 
és városok által, egy nap alatt lenni megszűnt. Azt 
hiszem, kevés centralista lesz itt a teremben, ki 
velem együtt ne hinné, hogy helyhatósági rend
szer nélkül saját házunkban magunk urai soha 
sem leszünk. Ezen meggyőződésemmel nem sza
vazhattam volna a pénzügyi bizottságban a kér
déses javaslatra, ha azt látnám, hogy az, mint kö
vettársunk Tisza Kálmán állítja, a törvényhatósági 
élet gyökerébe vág. 

Nem, uraim! a bizottság nem arra hatal
mazta fel a pénzügyminisztert, m'nt az 1848-diki 
országgyűlés, hogy azon engedelmeskedő megyei 
tisztviselőt hivatalától felfüggeszthesse; egyedül 
ugy, mint a váltótörvények közvetlen érintkezésbe 
hozták a megyei tisztviselőket a váltóbiróságok-
kal, igy hasonló felelősség terhe alatt a szolgabíró 
tartozik majd eljárni a pénzügyi közegek felállí
tása folytán a törvény által elhatározott adóügyek
ben ; azonban felelősségre csak saját törvényható
sága vonhatja, mely ugyanis a maga felelősségével 
fedezi tisztviselőit; de ezen felelősség iránt azt akar
tuk, hogy ne csak puszta szó. hanem valóság 
legyen. 

A pénzügyi bizottság ugyanis azon meggyő
ződés által vezéreltetett, hogy azon módra nézve, 
melylyel helyhatósági autonómiánkat a pénzügyek
ben kezelni kell, lényeges különbség forog fen a 
jelen és jövő idő feladatára nézve. 

Most mindenekelőtt meg kell szüntetni, bár 
ideiglenes törvény által, az összeütközések lehető
ségét a pénzügyminisztérium és a törvényhatósá
gok közt: mert leginkább ez azon tér, melyen 
össze van tévesztve a megyék és városoknak azon 
hivatása, hogy az adózókat törvénytelen adózások 
és zsarolások ellen megótalmazza , a közterhek, kü
lönösen a közvetett adóknak, bár országgyülésileg 

megszavazott terheknek népszerűtlenségével, ugy 
hogy, ha addig is, mig a törvényhatóságokat nem 
fogjuk végleg rendezhetni, törvény által nem 
támogatnók a pénzügyminisztérium eljárását, attól 
lehetne majd tartani, hogy az előre látható enge
detlenség és ellenállásban el fog veszni előbb-utóbb 
a magyar állam életereje. 

Lelkiismeretesen szólva és bátran hivatkozva 
azokra, kik nincsenek ugyan egy nézetben én ve
lem; de kik nem felületes szemmel kisérik az idő 
jeleit, nem lehet-e attól tartani, hogy a pénzügyi 
rendeletekből pártkérdéseket csinálnak ? a népsze
rűség és népszerűtlenség mezejére viszik és elné
mítanak minden ellenvetést az által , hogy 
ama rendeletet már előre depopularizálják ? Le
het-e, hogy a törvényhozás ily veszélyeknek te
gye ki az országot csak két hónapig is ? Nem kö
telessége-e azokra átruházni a teljes felelősség terhét, 
kik a pénzügyi rendeletek végrehajtását törvényes 
ok nélkül gátolják ? 

Nem tartok attól, hogy ez által a törvényha
tóságok végleges rendezésének praejudicálni fo
gunk : mert legbensőbb hitem szerint előbb-utóbb 
fel kell hagyni az adók kezelése iránt most fen-
álló és kényszerűségből ideiglen elfogadott osztrák 
rendszerrel; be kell hozni, mint Angliában, hol a 
községi adószedők által választott adóbizottságok 
vetik ki és szedik be az adót — az állam által ki
nevezett központi adóhivatalnokok ellenőrsége 
alatt — népszerűbb adórendszert. Ennek életbe 
léptetésére készen áll helyhatósági rendszerünk : 
az előtt is voltak választott házi és hadi pénztár
nokaink : és igy azt hiszem, hogy a jelen szabály 
csak is ideiglenes törvény, melyet a szükség ránk 
parancsolt, de melynek jótékony befolyása gyü
mölcsözni fog azon eszmék számára, melyeket ok
vetlen be kell helyhatósági intézményeinkbe il
leszteni, ha azoknak hasznát venni akarjuk. 

Illusoriusnak állítja Debreczen városa tisztelt 
képviselője a megyék feladási jogát; de miben és 
miért ? Azt hiszi-e, hogy ezen felelősség vissza 
fogja ijeszteni a bizottság tagjait, miszerint, bár 
benső meggyőződésök szerint törvényteleneknek 
tartanak egy vagy más pénzügyi rendeletet, ezen 
meggyőződésűket nyilvánítani nem fogják, mert a 
felelősségtől tartanak ? Hiszen tapasztalhatta ve
lünk együtt maga Debreczen városának érdemes 
képviselője, hogy nemzetünk Bach és Thun alatt, 
mikor sem szabad sajtónk, sem országgyűlésünk 
nem volt, és az ellenmondók azonnal be is zárattak, 
mégis ellen tudott állani a törvényteleneknek tartott 
rendeleteknek. Ellenkezőleg illusorius volt tán a 
felírási jog 1848 előtt, midőn, ismételt felírások da
czára, királyi biztos hajtotta végre a kibocsátott 
törvénytelen rendeleteket. Ennek most vége lesz: 
mert ha a megye el nem fogad valamely pénzügyi 
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rendeletet, akkor végre nem hajthatja, de biró 
előtt be kell bizonyítani a pénzügyminiszternek a 
rendelet törvényes voltát. 

Igazsága van abban Debreczen város köve
tének, hogy a mostani bíróságok, kiket az igazság
ügyminiszter úr is provisoriusoknak mondott, a 
vádlottaknak nem nyújtanak az államügyész elle
nében elég törvényes biztosítást; de egy részről 
az igazságügyminiszter nyilatkozata szerint ezen 
hiányokat rövid idő alatt pótolni fogja, rnás rész
ről itten ül az országgyűlés, mely azon pénzügy
minisztert veres bársony karszékéről azonnal elmoz
dítaná, ha közegeinek törvénytelen eljárását bí
róságok által törvényesíteni akarná. 

E tekintetben van bizonyos nemzeti öntudat; 
mely a teendőket félre nem ismerőleg kimutatja, 
van bizonyos i rány , mely kifejezése az élet 
szükségeinek; és ha azon irányt követjük, ha mi a 
törvényhatóságokat meg nem óvjuk a pénzügy
minisztériummal összeütközéstől: akkor a nemzetnél 
is meg fog csökkeni azon bizalom, melylyel eddig 
helyhatósági rendszerünk iránt viseltetik. 

Véleményem szerint nem kell feleslegesen 
neheziteni a pénzügyminiszternek úgyis nehéz 
állását, de könnyiteni, és nem Jegyezgetni a visz-
szaéléseket, hanem egyszer valahára tettleg behozni 
a helyhatóságok felelősségét. Azt hiszem, Debre
czen városa érdemes követe maga is látja, hogy 
ha végleg rendezni fogjuk a törvénjdiatóságokat, 
akkor bizonyosan a pénzügyek kezelésére nézve 
szigoruabb felelősséget állapitanduk meg, mint a 
törvényhatóságok politikai eljárása iránt. 

Pártolom a pénzügyi és központi bizottságok 
javaslatát. 

B o r l e a Zs igmond: T. ház! Tegnapi napon 
e házban az is állíttatott, hogy a folyó vitakérdése 
nem politikai kérdés ; szerintem azonban nagy 
horderejű politikai kérdés, miután itt egyik rész a 
municipiumok autonómiáját támadja meg, a másik 
rész védi: védi azon rész, mely meggyőződésem 
szerint a házban kisebbségben van ugyan, azonban 
az országban majoritásban levén, következőleg 
biztos támasza lesz a népképviselet alapján szerve
zendő municipiumokban ; megtámadja pedig a ház 
majoritása, mely ez által mintegy elismeri az or
szágban való kisebbségének létezését. {Nagy zaj) 

Én, t. ház, a vita alatt levő szakaszban foglalt 
intézkedéseket szintén nem találom összeeggyezhe-
töknek a megyei autonómiával, s ezek által a me
gye autonómia egyenes megsértését látom. 

Mert attól, hogy ha ily más ügyhöz tartozó 
törvényjavaslatokban a megyei autonómia meg
nyirbálására szolgáló szakaszokat oda csúsztatunk, 
midőn a megyék szervezésére fog kerülni a sor, 
azon veszszük észre magunkat , hogy biz már nin
csen mit rendezni, minthogy ily szakaszoknak 

becsusztatása által a muuipiciumok autonómiája 
szépen elpárolgott! Habár azok épségben megtar
tása mellett sok szép beszédeket tartottunk s tar
tunk; s habár nagyon hangsulyoztatott is a pénz
ügyi miniszterül' által a miniszteri felelősség: miu
tán a naponkinti tapasztalat megmutatá, hogy a mi
niszter csak is az országgyűlés majoritásának, tehát 
saját pártjának felelős ép ugy, mint a fiu az atyá
nak : én részemről több garantiát látok a nép
képviselet alapján szervezendő megyei bizottmá
nyokban, mint a miniszteri felelősségben.(Nagy zaj.) 

A pénzügyminiszter úr azon állításával azon
ban , hogy a felelős kormány drága kincs, tökéle
tesen egyetértek annyiban, hogy az adók feleme
lése is megmutatja , hogy csakugyan nagyon 
drága kincs, mert nagyon sokba kerül az or
szágnak. 

Ily mellékes becsusztatásokat annál is in
kább kikerülendőknek vélem: mert 1-ör az ily el
járás csak is a megyei autonómia sérelmével esz
közöltethetik; 2-or, mert megtörténhetik, mint való
ban már eddig is megtörtént, hogy az ily melléke
sen oda csúsztatott intézkedések ferdén értelmeztet-
nek a kormány által, s pedig mindig a megye 
autonómiája megsértése mellett. 

Mely állitásom bebizonyítására egy tagadhat -
lan tényt vagyok bátor előhozni. {Nagy zaj.Eláll! 
Az elnök csenget.) 

A t. ház múlt 1867. évben, midőn a megyei 
tisztviselők újból megválasztását végzésileg ki
mondotta, azon végzésében azért, hogy a közhitel 
még a tisztújítás rövid szakára se ingattathassék 
meg, azt határozta, hogy a meglevő s illetőleg 
létezett telekkönyvi tisztviselők állásukban meg
maradjanak s uj választás alá ne essenek. Ezen 
határozat, ugy hiszem, elég tiszta s elég világos , 
mely az 1867 évben volt telekkönyvi tisztvise
lőkre vonatkozik, annyira, hogy azok uj választás 
alá nem estek, s a legmerészebb képzelgő sem 
magyarázhatja magának abból azt, hogy jöven
dőre a telekkönyvi municipális tisztviselők kine
vezési joga a miniszteiiumot illeti. 

Mindamellett egy megyében— melyet megne
vezni azért nem látok szükségesnek, mert ugy is 
csak most történvén a dolog, alig néhány napja, a 
minisztériumnak úgyis fris emlékezetében lesz — 
a hol eddig rendes telekkönyv nem létezvén , s a 
hol a rendes telekkönyv s tisztviselői csak most 
szerveztelek, f. hó 7-én a megye bizottmánya 
gyűlést tartván, a megyei antonomia s a bizott
mány alkotmányos joguknál fogva a szervezett 
rendes telekekkönyv hivatalnokait megválasztani 
akarta; azonban — hallatlan, de igaz — az igazság-
ügyminiszterium épen a választási napon a megye 
közönségéhez egy rendeletet bocsát s a válasz
tást megtiltja , állítván ,hogy a telekkönyvi tiszt-
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viselők kinevezési joga őt illeti. {Helyesen tette! ! 
a jobb oldalon) 

Azon urak részére, kik ily eljárást helyesnek 
találnak , helyes lehet ugyan ez is; de az én néze
tem szerint bizony nagyon is helytelen eljárás , s 
itten valóban a bizottmány elkeseredésével a me
gye autonómiája s a bizottmány joga érzékenyen 
s törvényellenesen van megsértve , s hiszem, 
hogy a miniszter ur ily jogtalan megsértést csakis 
az általam fenthivatkozott végzésnek erőszakos és 
ferde magyarázásával tette, s tehetett ily törvény
telen lépést, mit egyébként szívesen vennék, ha a 
miniszter ur megczáfolna s állitásom alaptalansá
gáról meggyőzne. 

Ha tehát, tisztelt ház, ily közbe csúszó intéz
kedések által nem akarunk alkalmat adni ar ra , 
hogy praecedensek által a megyék autonómiáját 
gyökeresen tönkre juttassuk, akkor Tisza Kálmán 
indítványát kell elfogadnunk, mit én el is fogadok. 

Ezek után Tóth Vilmos képviselő urnák azon 
előadására, hogy ő nem kívánná a megyék ren
dezését még egy év múlva sem elintézni, s szava
zatát erre adni, azonban ily mellékesen becsúsz
tatva egyetmást előleg szeretné elintézni — szerin
tem természetesen a megyék autonómiája rovására, 
miután, mint monda, arra van már úgyis precedens, 
t. i. a törvények kihirdetésére vonatkozó törvény-

is a nemzetiségi kérdéshez tartozó ügyből egy 
szakasz mellékesen becsúsztatott s elintéztetett — 
azt kívánom megjegyezni, miként bármi ügy 
vagy dolog, mely csak ugy mellékesen félig-med
dig intéztetik, soha tökéletes nem szokott lenni, s 
tulajdonosának soha hasznára, hanem mindig 
kárára szolgál; az ily fészeg munkától tehát a 
törvények alkotásában óvakodnunk kell. A meny
nyiben netán ő a nemzetiségi ügyre történt hivat
kozása által arra czélzott volna, hogy részéről szí
vesen látná a nemzetiségi kérdést is csaK ugy mellé
kesen elintézve: erre csak azt mondom, hogy ezen 
szerencsétlen eszmétől az Isten mentsen meg ben
nünket, mert az nem az ország népei, sem hazánk 
boldogságát, hanem ép ellenkező boldogtalanságát 
s romlását vonná maga után. 

Pénzügyminiszter úr Kossuth rendeletéből, 
mint volt pénzügyminiszteréből olvasott fel egy 
tételt, mely szerint, a mennyiben a megye vala
mely hivatalnoka a pénzügyminiszter rendeleteit 
nem teljesítené, az rögtön elbocsátandó lenne. 
Ilyesmit tetszett a pénzügymjniszter urnák olvasni, 
mit nagy tetszéssel fogadott a jobb oldal. Erre 
vagyok bátor megjegyezni, hogy az akkori s a 
mostani időszak közt nagy különbség van: akkor 
forradalom s az ország ostromállapotban volt; 
most sem egyik, sem másik nincsen, s most az 
ország nyugodt, sőt, mint a jobb oldal állítja, boldog 
s megelégedett. (Közbeszólások : Nem volt forrada

lom!) Már hiszen az tagadhatatlan, hogy vol t ; 
de ha nem lett volna is, s habár mily nagy em
ber is valamely olyan intézkedést tett, mely a 
tapasztalásból károsnak s czélszerütlennek behi-
zonyult, abból az a tanúság, hogy azt kikerülni, s 
nem ismételni kell ; már pedig az 1848. s 1849 
évek intézkedései káros következéseiket megmutat
ták, s nem hiszem, hogy a t. ház azt óhajtaná, 
hogy a mostani országgyűlés intézkedéseinek ép 
azon káros következései legyenek. melyek az 
1848 s 1849. éveké voltak. (Szavazzunk!) 

Deák FerenCZ : T. ház! Midőn az általunk 
megállapított adók behajtásának módja felett ta
nácskozunk, elméleti tekintetben, ugy hiszem, va
lamennyien egy értelemben vagyunk: mert min
denik azt akarja, hogy a behajtásnak oly módja 
állapittassék meg, mely pontos és gyors legyen, 
az állam jövedelmeinek befolyását lehetőleg bizto
sítsa, a csalást, a hanyagságot lehetőségig kizárja, 
s azok irányában, kik fizetni nem képesek, kímé
letlen és tulszigoru ne legyen. De ezen elveknek 
alkalmazására, a megállapítandó módnak gyakor
lati részére nézve, ugy látszik, elágaznak a képvi
selők véleményei, s midőn az előterjesztett tör
vényjavaslat oly módot foglal magában, mely a 
minisztériumnak, a pénzügyi s a központi bizottsá
goknak és számos képviselőknek véleménye sze
rint leginkább megfelel az emiitett kellékeknek, 
más részről több képviselőnek azon aggodalma 
van, hogy ezen mód a gyakorlatban volt megyei 
önkormányzati jogot és hatáskört tetemesen korlá
tolja s magát a megyei intézményt veszélyezteti. 

Mielőtt e tárgy feletti véleményemet kimon
danám, engedje meg a t. ház, hogy az 1848. év 
előtti állapot és a jelen helyzet közt párhuzamot 
vonhassak. 

1848 előtt megajánlotta az országgyűlés a 
hadi és hadfogadói adót, mely összesen soha 4 és 
fél millió pengő forintra nem rúgott; a törvényha
tóságok pedig elkészítették évi költségvetéseiket, 
felterjesztették a helytartótanácshoz, s a meg
állapított összeget, mint házi adót, magok vetették 
ki. Midőn a hadi és hadfogadói adó az országgyű
lésen tanácskozás alatt volt, az alsóház mindig 
igyekezett azt alább szállítani, a fejedelem az 
alábbszállitásba bele nem egyezett, s így tettleg 
rendesen az előbbi országgyűlésen kivetett hadi 
és hadfogadói adó lett újra megállapitva. Ezen 
adót az országgyűlés osztotta fel porták szerint a 
törvényhatóságokra, s a jiorták megállapításának 
kulcsa volt az országos portalis összeírás, és pedig* 
hosszú évek során keresztül az 1728-dik, későb
ben az 1827-dik évi portalis összeírás. 

Vannak még a t. ház tagjai között többen, 
kik velem együtttanui valának 1827-ben az akkor 
véghez vitt összeírásnak. Pirulva emlékszem még 
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most is azon módra, melylyel az teljesíttetett. Áta- ! 
lános elv volt a megyékben eltitkolni, a mit csak j 

lehetett, nehogy a pontosabb összeírás a megyének 
portáit, s ez által adóját nevelje. Ezen elv szándé- j 
kosán terjesztetett a nép között is, s rendesen nagy 
sikerrel. Tudok megyét, melynek egyik járásában 
a 60 ezret haladó népesség között egy leány sem 
találtatott, kinek kora 18 évet meghaladott, mert j 
a 18 esztendős leány már az adó tárgyai közé volt 
felírandó. {Nagy derültség.) \ 

Miután az emiitett adó, porták szerint, or-
szággyülésileg a törvényhatóságokra kivettetett, a 
megye a reá esett mennyiség kivetésének eszkö-
zölhetése végett rovatos összeírást rendelt. 

Mily hanyagul, gondatlanul, sőt majdnem 
mondhatnám, szándékosan hűtlenül teljesíttettek 
ezen rovatos összeírások, sokan emlékeznek még a 
t. ház tagjai közöl. Komikumnak mondhatnám, ha 
szégyenitő nem volna, hogy egy népes mezővá
rosban a város vásári jogára eső adót pár éven 
keresztül az ottani gyógyszerész fizette, s maga 
sem tudta miért? A dolog pedig" ugy történt: még 
akkor a rovatos összeírások táblázatai latin nyel
ven voltak nyomatva, s az egyik rovat'fejezetében 
e szó helyett: „a nundinis'" sajtóhibából ezen szó , 
állott: „anudinis." A rovatos összeírást teljesítő i 
megyei esküdt, ki amúgy sem volt erős a latin ! 
nyelvben, nem tudta elgondolni, mit jelenthet az í 
„anudini" szó, s mint nagyon idegen hangzásút, a | 
gyógyszerészre rótta, ki fizette is mindaddig, mig \ 
a hiba felfedeztetvén, kiigazíttatott. (Derültség.) \ 
Csak például hoztam fel ezt az akkori adókezelés ! 
hiányos voltának felderítésére. I 

De mi volt ezen átalános gondatlanságnak, : 

hanyagságnak valóságos oka azon korban? Egy- \ 
szerűen az. hogy az adó magában véve csekély 
volt összegére nézve, ámbár a szegény népet néha 
súlyosan terhelte, mert néhány várost kivéve, leg
inkább a szegényebb osztály vállaira nehezedett; 
az országgyűlésnek, a mint megajánlotta az adót, 
arra többé semmi gondja nem volt, mert sem az 
adó összegéről, sem annak hová fordításáról az or
szágnak soha senki számot nem adott, senki nem 
kérdezte, hogy az, a mi a megajánlott adóból s 
egyéb jövedelmekből tettleg befolyt, elég-e az ál
lam szükségeinek fedezésére ; az ország többet nem 
ajánlott, s a költségek fedezéséről gondoskodni -a 
fejedelem dolga volt; s épen annálfogva, hogy 
nem volt nagy az adó összege, a hanyag, hiányos 
behajtásból származó adóhátralékok sem lehettek 
oly nagyok, hogy az állam gépezetét működésében 
gátolták volna. 

így folyt ez 1848-ig. 
Azon korban miben keresték őseink a szabad

ságnak, az alkotmánynak garantiáit ? Miután a 
kormány felelős nem volt, és a jövedelmekről sen-

KÉPV. H. NAPLÓ. 186%. IX. 

ki az országnak számot nem adott; a tisztviselők 
választásában és a negatióban vagyis a vis inertiae-
ben ; és így a vis inertiae elvével a hanyagság ösz-
hangzásban volt. Azonban, hogy mennyire elég
telenekvoltak e garantiák, annak bebizonyítására 
nem akarom felhozni azon sérelmek végtelen sorát, 
melyek törvényeinken és alkotmányunkon ejtettek. 

Elég legyen azt megemlítenem, hogy mi
dőn 1848-ban a vis inertiae helyett a parlamenti 
kormányt s ebből folyó felelősséget, és azon elvet, 
hogy magunk állapítjuk meg adónkat, magunk 
kezeljük pénzügyeinket s magunk rendelkezünk 
jövedelmeinkről, megállapítani sikerült: ezt az 
egész ország riadó örömmel üdvözölte, mint régi 
vágyainak teljesedését. (Igaz!) 

Alkotmányunknak 1 848-ki átalakulása ezen 
két fő elven alapszik: e lényeges változással soknak 
meg kell változni kormányzati rendszerünkben. 
Azon adónak, melyet mi állapítunk meg, melynek 
hová fordításáról mi rendelkezünk, melynek min
den garasáról kormányunk felelős, kivetését és be
hajtását nem lehet többé a régi gyakorlat szűk 
keretébe szorítani, nem tehetjük ki azt a régi vis 
inertiae-vel párosult hanyagság veszélyeinek : mert 
ha az adó hanyagul foly be, ha csalás által csor
bul az állam jövedelme, nem leszünk képesek költ
ségeinket fedezni, nekünk kell a hiányt pótolni, 
és nem mondhatjuk azt, a mit 1848 előtt mondot
tak, hogy a fedezetről gondoskodni ő felségének 
gondjai közé tartozik; egy szóval, saját legköze
lebbi érdekünkben fekszik, hogy a megállapított 
adó a lehetőségig behajtassák, nehogy a hiány 
igazságtalanul másokat nyomjon, vagy az állani 
gépezete megakadjon. 

Az állam jövedelmeinek csorbulása három 
okból származik: az adókötelezettek fizetési képte
lenségéből, hanyagságból vagy csalásból, Az első
ért seui a miniszter, sem bárki más feleletre nem 
vonja a tisztviselőt, és az állam ezen lehetőségre 
mindig számit; a hanyagságot és csalást pedig 
pártolni, vagy annak lehetőségét előmozdítani 
nem feladatunk. 

Magyarországnak összes hadi, hadfogadási és 
házi adója 1848 előtt körülbelül 8 milliót tett; 
most a direct adók 34 milliót haladnak meg: te
hát jelenleg a direct adók összege mintegy 26 
millióval meghaladja évenkint az akkorit. Magyar
országnak összes állam jövedelmei azon korban 
25 és 27 millió között ingadoztak; most 100 mil
lióra rúgnak, és alig elegendők az állam költsé
geinek fedezésére. 1848 előtt tehát évenkint direct 
adóban mintegy 26 millióval, indirect adókkal 
együtt pedig 60 vagy 70 millióval kevesebbet fi
zettek évenkint az ország polgárai, mint jelenleg 
fizetniök kell. Hová lett évenkint ezen tetemes ér
ték? Gyarapodott-e azzal az ipar, a forgalom, a 
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kereskedelem ? vagy talán közintézeteink emelked
tek ? növekedett-e a gazdaság virágzása, a földnek 
becse? Hiszen, ha e század kezdetétől 1848-ig le
folyt éveket, közel félszázadot számítunk, az éven-
kinti 26 millió mintegy 1200 milliót tesz, az indi-
reet adók hozzászámitásával pedig az évenkinti 70 
millió mintegy harmadfélezer millióra rug. Hol 
van ez iszonyú értéknek nyoma a köznek vagy 
egyes polgároknak vagyonában ? Elenyészett cse
kély kivétellel. És miért enyészett el ? Mert a vis 
inertiae s annak politikája, és azon körülmény, 
hogy nem adóztunk az ország fejlődésére, mert 
nem mi rendelkeztünk azon adók hovafordításáról, 
és a bevett pénzekről az országnak senki számot 
nem adott, zsibbasztólag hatott minden beruházási 
készségre: az állam nem segítette az ipar emelke
dését, a kereskedelem pangott, az ország nem fej
lődött, s csekély adója mellett is szegény mara
dott.' Azon fél század után 20 keserű évnek súlya 
nehézkedett reánk, oly nehéz idők, melyekben az 
absolut hatalom zaklatásait még az ínséges évek 
csapásai is súlyosították: s mégis azon másfél év 
alatt, mely alkotmányunk visszaállítása óta lefolyt, 
kiszabadulva egy részről az absolutismusnak, más 
részről az egykor védelmül liasznált, de minden 
fejlődési elölő inertia bilincséből, adózva közczé-
lokra. pénzügyeinkről magunk rendelkezve, na
gyobb lendületet adtunk iparnak, kereskedésnek, 
forgalomnak, felemeltük a föld értékét, s a teteme
sen növekedett adózási teher mellett is és annak 
daczára hazánk fejlődésében többre mentünk, mint 
ezen századnak az 1848-ki évet megelőzött közel 
fél százada alatt. (Hosszas élénk helyeslés a jobb ol
dalon.') Ismételve mondom, hogy a fejlődő ipar 
mozgalmait és emelkedését a régi lassú formák 
közé visszaszorítani a közigazgatás semmi ágában 
többé nem lehet. (Nagy helyeslés a jobb oldalon.) 

Emlékeztetem a t. házat, hogy midőn 1848-
ban az országgyűlés megalkotta a váltótörvénye
ket, melyek alkotása első lépés volt az ipar és ke
reskedelmi forgalom emelésére, szükségesnek tar
totta a régi megyei eljárást legalább annyiban 
megváltoztatni, hogy a felelősség eszméjét váltó
törvényszéki végrehajtásoknál határozottá,]! ki
mondotta, és igen rövid időt tűzött ki mind az al
ispánoknak, mind a végrehajtó megyei hivatal
nokoknak, mely alatt a reájok bízottakat teljesí
teni tartoztak, s a mulasztásból vagy halasztásból 
eredő károkért felelősökké tette őket. 

Azt mondják némelyek, hogy az 1848-ki 
törvény is meghagyta a megyéket előbbi jogaik
ban és hatáskörükben, azt tehát igy mellesleg 
változtatni most sem lehet. Meghagyta igen is, 
ideiglen, De mi volt ezen „ideiglenes" szónak ér
telme? Nem az, hogy az ideiglenesség még 25 év 
múlva egész kiterjedésében fenálljon, hanem az, 

hogy az ideiglenesség a legközelebbi országgyű
lésen, mely 3 hónap múlva volt összehívandó, vég
leges rendezéssel cseréltessék fel. E remény telje
sülését a viszontagságos események meggátol ták; 
de ha ezt meg nem gátolták volna, bizonyosan az 
adó kivetésére és behajtására nézve is még 1848-
ban lényegesen át lett volna alakítva a megyék
nek régi gyakorlata. (Helyeslés a jobb oldalon.) 

Pénzügyminiszter úr csak az imént hivatko
zott azon törvényjavaslatra, melyet 1848-ban az 
adó kivetésére és behajtására vonatkozólag az ak
kori pénzügyminiszter készített. Tekintse meg 
bárki annak tartalmát, látni fogja, hogy a felelős
ség elve mind a megyei tisztviselőkre, mind ma
gokra a megyékre határozottan ki van abban 
mondva. í gy szól a többek közt a 11-dik szakasz: 
„mely följelentésnek (a községi költségek feljelen
tésének) az előbbi szakaszban emiitett októberi 
közgyűlésből legfölebb október 3-dik hetében 
mulhatlanul meg kell történni; s valamint a tár
gyalásnak azon gyűlésben bevégzéseért a gyűlés 

j minden tagja egyenkint, ugy a tárgy előterjesz-
I tése s a pénzügyminiszterhez kellő időben felkül-
| dése iránt a gyűlés elnök, hivatalától elmozdítás 
, terhe alatt, felelős." (Elénk hosszas tetszés a jobb ol
dalon.) Ha már akkor, nyomban az 1848-ki törvé
nyek megalkotása után szükségesnek tartatott ily 
felelősség, most akarnánk-e ismét a régi adóbehaj
tási módra visszamenni ? (Zajos tetszés a jobb ol
dalon) 

Vannak, kik a miniszteri felelősség elvét fen 
akarják ugyan tartani, de azt a megyékre, mint 
autonóm testületekre kiterjeszteni nem kívánják. 

A parlamenti kormány és miniszteri felelősség 
alapelve az, hogy minden tisztviselő, ki a politikai 
közigazgatás bármely ágában eljár, hivatalos tet
teiért és mulasztásaiért felelősséggel tartozik. Első 
és legfőbb felelősség terheli azokat, kik a kormány 
élén állanak: a minisztereket; de hogy ők felel
hessenek, szükséges, hogy felelős legyen az is, ki 
az ő rendeleteiket teljesíteni köteles. A felelősség
nek ezen elve keresztül vonul a közigazgatás egész 
keretén, s azt sehol megszakasztani nem lehet. Ha 
lánczczal akarunk valamely terhet felemelni, vagy 
valamely tárgyat összeszorítani, hogy szét ne dől
jön, szükséges, hogy a lánez egészen s minden ré
szeiben ép legyen, mert bármely közbenső szeme 
hiányozzék vagy legyen megszakadva, a láncz 
rendeltetésének nem fog megfelelni. A parlamenti 
kormánynyal párosult miniszteri felelősség is, ha 
annak bármely gyűrűje hiányzik vagy niegsza-
kasztatik, nem valóság többé, csak puszta szó és 
játék. (Zajos helyeslés a jobb oldalon.) Miként vihető 
ki a felelősség elve, ha az felülről a megyékig fenáll, 
de ott megszakad ? (Elénk tetszés a jobb oldalon.) 
Ily parlamenti kormányt, ily felelősséget én csak-
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ugyan képzelni sem tudok. És, a jelen kérdésre 
vonatkozólag, ha nem teszszük a megyegyűlési is 
felelőssé arra nézve, mit hanyagságból vagy bármi 
okból elmulasztott, valóban az egész pénzügyi 
törvény és az adóbehajtás hajszálon függ és si
kere csak egyes hatóságok önkényétől függ. {Igaz! 
a jobboldalon.) 

Mi a megye most ? Több-kevesebb számú bi
zottsági tagok összege, kik közöl minden egyes 
esetben azok képviselik a megyét, kik a tanácsko
zásban épen jelen vannak. A tapasztalás pedig azt 
mutatja, hogy kivált közigazgatási tárgyaknál a 
tisztviselőkön kivül alig van 15—20 bizottsági tag 
a gyűlésen jelen, kivált a 3-dik és 4-dik napon. És 
ezen néhány ember többségétől függeszszük-e fel a 
legfontosabb pénzügyi törvény vagy kormányren
delet végrehajtását vagy elvettetését, kik még fe
lelősek se legyenek határozataikért vagy mu
lasztásaikért, habár ez által az államnak vagy 
egyeseknek tetemes kárt okoznak is? (Élénk helyes
lés a jobb oldalon.) És e károkat, melyek az ő hibá-
jokból, helytelen felfogásukból származnak, más ár
tatlanok viseljék ? (Igaz ! Ügy van !) Egy szóval, oly 
rendszer, melynek alapelvei a következők: a me
gyei tisztviselő csak a megyének felelős; hivatala 
választástól függ ; a megye senkinek nem felelős, 
sem azért, ha maga tett valamit helytelenül vagy 
mulasztott valamit, sem azért, ha tisztviselőjét 
nem szorította hivatalának teljesítésére ; de a mi
niszter felelős minden mulasztásáért: mondom, ily 
rendszert képtelenségnek tartok. (Helyeslés a jobb 
oldalon.) 

Vannak, kik elvben ugyan nem tagadják 
a megj7ék felelősségét, sőt azt ki is akarják mon
dani; de a megyei gyűlés tagjainak egyenkinti 
felelősségét nem akarják elfogadni, sőt a törvény
javaslatnak erre vonatkozó részét határozottan ki 
is akarják hagyatni. 

Ilyen módositvány fekszik a ház asztalán. 
Nézetem szerint az a felelősség, melyet tett

leg életbe léptetni nem lehet, annyi mint semmi 
felelősség. (Igaz! a jobb oldalon.) 

Én e részben a törvényjavaslat tartalmát 
czélszerübbnek s igazságosabbnak is tartom, mint 
az emiitett módositvány azon szakaszát, mely a 
törvényhatóságokra nézve csak szóval emliti meg 
a felelősséget, de mikénti eszközléséről semmit 
nem akar szólani. 

Már hn valamely törvényhatóság vagyis an
nak gyűlése követ el oly hibát vagy mulasztást. 
melyért a módositvány értelmében is felelősség
gel tartozik : kit kell azért tettleg felelősségre von
ni ? kit kell büntetni, kit a károk megtérítésében 
elmarasztalni? a megyét? a várost, vagy annak 
minden polgárait ? vagy a gyűlésnek mindazon 
tagjait, kik jelen voltak, még azokat is, kik az el

követett hibának, a helytelenül hozott végzésnek, 
a mulasztásnak okozói nem voltak. sőt talán az 
ellen felszólaltak, de kisebbségben maradtak? Ez 
csakugyan méltatlanság volna, mert büntettetnék 
az_ ártatlan a hibással együtt, sőt a hibás miatt. 
(Élénk tetszés a jobb oldalon.) A miniszteri és illető
leg a pénzügyi és központi bizottsági törvényja
vaslat szerint ellenben csak a vétkesek sújtat
nának. 

De nem akarok hosszas lenni. (Halljuk! Hall
juk !) Sokat szólottak a t. képviselők e fontos tárgy 
felett, az eszmék nem ujak. s meg vannak bőven 
vitatva. 

Csak egy vádra, melyet némelyek ellenünk 
emeltek,akarok egyszerű észrevételt tenni. (Halljuk!) 

A kik féltékenyen őrzik a megyei autonó
miának eddigelé gyakorlatban volt minden leg
kisebb részét, vádat emelnek ellenünk, hogy mi e 
jelen törvényczikkelylyel a megyei intézmény gyö
kerére tettük a fejszét és ki fogjuk irtani. Nem ál
lítom én, hogy e részben szándékossággal vádol
nak ; de legalább azt mondják, hogy az általunk 
pártolt törvény elfogadásának ez lenne követ
kezése. 

Ne vegyék rósz néven azon tisztelt képviselő 
urak, hogy én e vádat nem csak visszautasítom, 
hanem azt állitom, hogy a megyei intézvényt, 
melynek sok, a régi korból származott hiányai mel
lett sok becses oldala van, épen akkor koezkáz-
tatjuk, ha elmulasztjuk azt a fejlődő nemzeti élet 
szükségeihez és a kor igényeihez alkalmazni és 
alkotmányunk alapelveivel, a parlamentalis kor
mány alapelvéből származó felelősség eszméjével 
öszhangzásba hozni. (Zajos tetszés a középen.) 

Ugyanazon egy alkotmányos rendszerben 
két oly intézvény, mely merőben ellenkezik egy
mással, állandóan meg nem fér. Ha mindegyik in
tézvény fontos és becses, nem az egyiket vagy má
sikat kell eltöröl ni, hanem a merev ellenkezést kell 
köztök megszüntetni. 

Ne feledjük, hogy épen az ipar és forgalom 
fejlődése által élénk a mozgalom a népnek min
den osztályaiban. Naponkínt jobban kezdjük is
merni a pénznek és időnek becsét, s naponkint ne
hezebben fogják tűrni tudni a bori polgárai mind
azon gátakat, melyek a szabad mozgalmat hátrál
tatják ; mindinkább terjedni fog azon igen termé
szetes vágy, hogy kiki ott, hol, a törvény ótalmára, 
az állam segélyére, a tisztviselő és biró közbenjá
rására szorul, nem csak igazságos, hanem gyors és 
pontos eljárást találjon ; és ha e részben a megyék 
autonómiájának némely részletei szolgálnak aka
dályul, ha az által látják sokan és naponkint töb
ben koczkáztatva jogos érdekeiket: nem egyedül 
fi hibákat, hanem, ha azokat kiigazítani nem akar
juk, magát az intézvényt fogják megtámadni. Fe -

17* 
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jünk felett csap össze ezeknek törekvése s akkor 
lesz igazán lényegében fenyegetve a megyei in-
tézvény. (Hosszas zajos helyeslés és éljenzés a jobb 
oldalon.) 

Nekünk, kik ezen intézvényt lényegében meg 
akarjuk tartani, kezet kellene inkább fognunk, 
hogy azon hiányokat, melyek károsak, kiigazítani 
törekedjünk: mert ha mi annyit sem teszünk, a 
mennyit 1848-ban mind a minisztérium, mind az 
országgyűlés e részben bizonyosan tett volna, ha 
az események álta! meg nem gátoltatik, félek. 
hogy a megyei autonómia fentartása jövőben alig 
lesz lehető. (Nagyon igaz!) 

Nem mi veszélyeztetjük a megyék fönállá-
sát, hanem veszélyeztetik azok, kik még az auto
nómiának régi korból származott s a régi korba 
illő, de most már a nemzet fejlődését akadályozó 
egyes részleteit is változatlanul fön akarják tar
tani. (Élénk helyeslés a jobb'oldalon.) 

Nem szeretném, ha a parlamentáris kormány
nak s ezzel párosult felelősségnek elve egyenes és 
határozott összeütközésbe hozatnék a megyei in-
tézvénynyel. 

Minden korúak megvan saját kedvencz esz
méje. Nem szeszélyből származik, mint a divat 
változásai, hanem rendesen a nemzet életéből s a 
szükség érzetéből. 

Századokon keresztül elméleti és gyakorlati 
tudósok kerestek módokat, miként lehet az állam 
életében rendet és szabadságot ugy egyesiteni,hogy 
egyik a másikat ne veszélyeztesse. A különféle 
államformák között, melyek időnkint oly gyakran 
változtak, abban találtak némi megnyugvást, hogy 
legyen az államhatalom parlamenti kormány ke
zébe letéve felelősség mellett, melylyel azon kor
mány a fejedelemnek és népnek is tartozik. 

Ez jelenleg a kor eszméje, s a tapasztalás bi
zonyítja, hogy midőn a régibb kornak bármily 
becses intézvénye az ujabb kornak valamely 
nagyszerű eszméjével ütközik össze, ha az ellenté
tet kiegyeztetui nem lehet, az előbbi ama régibbet 
vagy magához simitja vagy elsodorja. 

Igyekezzünk elkerülni, hogy nálunk e két 
eszme összeütközésbe jöjjön, mert nagy veszteség
nek tartanám a megyei autonóm intézménynek el-
enyészését, mitől ily összeütközés esetében méltán 
félbetünk, ('Elénk helyeslés a, johbonjha, a két elvet 
a lehetőségig öszhangzásba nem hozzuk. 

Mindezek folytán egyszerűn kijelentem, hogy 
mivel én azon kellékeket, melyeket az adók behaj
tása elméletileg- és gyakorlatilag szükségesnek bizo
nyít, a minisztérium a pénzügyi és központi bizott
ságok által beadott törvényjavaslatban sokkal in
kább feltalálom, mint az eddig előterjesztett módo-
sitványokban : én e módositványokat nem foga
dom el. (Élénk hosszas éljenzés a jobb oldalún,) 

j Csiky Sándor : T. képviselőház! Azon kép-
| viselőtársaimnak, kik a tanácskozás allatt levő adó-
behajtási törvényeket a pénzügyi bizottság javal-

j lata szerint a 68-ik ponttól kezdve a 79-ig elfogad
ják részletes tárgyalás alapjául, azoknak két fő 

\ árvök van ezen véleményük támogatására. Az 
egyik abban pontosul, hogy azon esetben, ha a 
megyék felelőssége az adók be nem hajtására néz-

j ve a 68-ik szakasz értelmében megállapítva nem 
lenne, ebben az esetben az adóknak gyors és pon
tos beszolgáltatása az államkincstárba nem tör
ténnék, és ezen mulasztás esetében nem lehetne a 

| kormány azon helyzetben, hogy az állam érdekét 
kellően előmozdíthassa és szükségeit fedezhesse. 
A másik érvök az, hogy érintett törvényjavas-

I latok által nincs a megyéknek önkormányzati 
I autonóm joga megtámadva, ehhez képest tehát 
nincs semmi megállható alap azon aggodalomra 
nézve, hogy a megyék jogai ezen törvényczikkek 
által csonkittatnának. 

A mi az elsőt illeti ezen érvek közöl, én, t, 
ház, ugy vélekedem, hogy a kik azt óhajtják, 
hogy az adóknak gyors és pontos beszolgáltatása 
eszközöltessék és ehhez képest a kormányzatban 
fenakadás ne keletkezhessek, azoknak okvetlenül 
elfogadni hivatásuk azon módositványt. melyet 
Tisza Kálmán képviselőtársam a ház asztalára ez 
érdemben letett. És kérdés, t. ház! mi foglaltatik 
tehát ebben? Felelősségre vonatkozólag az, hogy 

| ezen felelősség minden megyei tisztviselőre nézve 
I különbség nélkül kiterjesztve legyen; e szerint tehát 
! a megye közönsége fogna intézkedni a felett, hogy 
j az adók mindenki által a legpontosabban és leg-
í gyorsabban beszolgáltassanak, és egyszersmind a 
I tisztviselők azok behajtását eszközöljék. 
| T . ház ! Ha ebben a módositványban ez in-
! tézkedések benfoodalvák. uefvan mi okból lehet 
i attól tartani, hogy ha a tárgyalás alatt levő pénz-
j ügyi bizottság törve oyczikkei. melyek a mellett, 
hogy a megye autonóm jogait tönkre tiporják, 
egyszersmind az adózóknak a hozott törvényczik
kek iránti rokonszenvét is ellankasztják, el nem 
fogadtatnak, ez esetben, a közvetett s közvetlen 
adók behajtása is hátramaradást szenvedne, és 
i g y a kormányzatnak rendes folyamát is megakasz-

| tana"? Hiszen ép ellenkezőleg azon esetben fog fen-
j akadást szenvedni a kormányzat, ha ezen törvény-
i javaslatban foglalt kérdéses czikkek elfogadtatnak : 
1 mert ugyan is méltóztassanak a másik véleményű 
| képviselőtársaim azt felvenni, hogy ha az adóbe
hajtást a pénzügyi őrökre, finánczokra — 
mert hiszen tulajdonkép nem is egyebek ezek, 

i mint fmánczok — hogy ha ezekre bizatik, mondom, 
í az adó behajtása és ezek kényök-kedvök szerint 
j fogn:ik rendelkezhetni, a mint ez a törvényjavaslat 
I egyik pontjában foglaltatik, az illető törvényhatósá-
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gok tisztviselőivel: ugyan nem fogja-e ez a gyű
löletnek, viszálynak, az egymás elleni torzsalko
dásnak magvát elhinteni? nem fog-e megtörténni 
az, t. ház, hogy azon tisztviselők, a kik a pénzügyi 
közegeknek alárendeltjeiként szolgálatot tenni 
méltóságukon alólinak találandják, irányukban 
ők is gyűlölettel fognak viseltetni, és velők viszály
ban lenni, és ezen viszály és gyűlöletet azokra is, 
a kikre hatáskörük kiterjed , kiterjeszteni 
törekedni ? mely eset beáltával mind az adóknak 
behajtása, mind a közigazgatás rendes folyama 
okvetlenül akadályokba fogna ütközni ? egyszers
mind pedig ez által a közösügyi törvények is, és 
azon irtózatos adók is, melyek az országban annyi 
ellenszenvedt költöttének, fognak-e népszerűvé té
tetni ? 

Ezen törvényjavaslatok által tehát sem a meg
hozott törvények rnegkedvéltetése, sem a megsza
vazott nagy adók behajthatása módja soha elő-
mozdittatni nem fog, hanem eszközöltetni fog az, 
hogy az adó behajtásával járó gyűlöletnél, viszály
nál és ellenszenvnél fogva a legnagyobb bonyo
dalmak és hátramaradások fognak létrejönni. 

E mellett, t. ház, méltóztassék még azt is kel
lő tekintetbe venni, hogy ugyanazon megyei tiszt
viselők, a kik ezen törvényjavaslat szerint a pénz
ügyi őrök egyszerű felszólítása folytán szolgála
tukra állani és mintegy viezefinánczokká aljasulni 
lesznek kénytelenek, ugyanazok a tisztviselők, 
mondom, mindamellett is lesznek-e hajlandók, 
mostani hivatalaikat tovább is megtartani ? és kö
zülök különösen azok, a kik önbecsületöket érezve 
a legnagyobb pontossággal viszik mostani tisztsé
geiket, vajon azok a tisztviselők, ismételve kérdem, 
meg fognak-e maradni továbbá is, ez idő szerinti 
hivatalaikban ilyen lealáztatás mellett? vajon nem 
fog-e újra bekövetkezni több megyékben az, a mit 
1861-ben az alkotmány felfüggesztése után tapasz
talni kénytelenek voltunk, jelesen, hogy több me
gyének összes tisztikara leköszönt ? a mi azon eset
ben, ha a pénzügyi őrök intézkedési jogai már 
még magára a megyei bizottmányokra is kiterjesz
tetnek, a mint a 71-dik szakaszban kiterjesztetni 
terveztetik, jelesen, hogy a megyei főispán vagy 
alispán, a ki az elnökséget viszi, mind azon bizott
mány! tagoknak indítványát és szavazásaik mi
nőségét jegyzőkönyvbe befoglalni köteleztetik, 
hogy ahhoz képest, ha valamelyik oly indítványt 
tenne, mely a pénzügyi őrök kívánságával ellen
tétben volna, vagy a kormány rendeleteivel nem 
lenné öszhangzásban, hogy ekkor s ez esetben a 
kincstári ügyész által azonnal bepereltethessék, és | 
még hozzá a kerületi tábláknál, mely kerületi táb- ! 
Iák törvényeink szerint nem is állhatnak fen és i 
így ma is provisorialis, törvényellemes helyzetben ! 

vannak, következve nem is tekintethetnek törvé
nyes bíráknak . . . (Elénk helyeslés a bal oldalon.) 

T. ház ! Az én vélekedésem szerint ezen tör
vényjavaslat elfogadásával a megyék életfájára 
rá lenne illesztve az enyészetet eszközlő fejsze : 
nem is lenne tehát többé Magyarországnak olyan 
megyéje, melyet ezen nevezet „megye" a törvények 
értelmében és alkotmányunk szellemében is meg
illetne. Ezután kérdés, t. ház, hogy ha ezen ered
mény fejlődnék ki a nélkül, hogy máskép gondos
kodott volna a kormány és nemzeti képviselők 
háza valami oly pótlékról, mely helyesen s kielé-
gitőleg tudná képviselni Magyarországon a me
gyéket , és ezen pótlék egyszersmind alkotmá
nyos öntetü is lenne: fog-e ezen erőszakos és 
rögtönös rázkódtatásból belbéke és nyugalom 
keletkezni? és egyszersmind fog-e megelégedés 
fejlődni ki azon részben, mely a megyéket máskép, 
mint azok a legrégibb időktől óta fenállanak, kép
zelni sem tudja, és mely már fogantatásával, szüle
tése idején is életben vala ? Ha ily módon akarja per 
tangentem egy adó behajtása módjáról tervezett 
törvényjavaslat közé belé igtatott czikkek utján 
eltörölni a t. háznak azon része, mely a jobb 
oldalon ül, az ősi megyei önkormányzattal biro 
intézvényt, mondhatom, ezen közmegháborodást 
előidéző intézkedésnek óhajtott eredménye soha 
nem lesz ! 

Hallottam még egynémely előadásokat az 
előttem szólott képviselőtársaimtól olyanokat, me
lyeket megjegyzés nélkül nem hagyhatok. 

Méltóztassanak megengedni, hogy a pénz
ügyminiszter urnák és Deák Ferencz képviselőtár
samnak azon egyöntetű nyilatkozatára tehessek 
észrevételt, mely szerint azt állították, miként az 
nem uj eszme, hogy a megyék az országos adók 
behajtása miatt tisztviselőikkel együtt felelősség 
alá vonatni rendeltessenek, mert ott áll az 1848. 
évben az akkori pénzügyminiszter által a ház 
asztalára letett törvényjavaslatban is. Legalább 
igy olvasták fel azt a pénzügyminiszter úr és 
Deák Ferencz képviselőtársamis, azaz olvastak az 
akkori költségvetési törvényjavaslatok tervezeté
ből néhány exeerpált sorokat, melyekben a me
gyének minden egyes bizottmányi tagja szintén 
ugy, mint azok tisztviselői is, feleletre vonatni ter
veztetnek, azon esetre, ha a kivetett és igy be is 
szedendő adókat egész pontossággal gyorsan be 
nem hajtják. De, t. ház, én azt vélem, miként a 
kérdéses törvényjavaslat a mostani kormányra, 
és a mostani körülmények között, egyátalán fog
va nem alkalmazható, nem pedig azért, mert 
1848-ban, tudjuk, hogy e hazában belháború volt, 
a polgárok kezében testvérgyilkoló fegyverek 
villogtak, és igy rendkívüli volt az állapot, rend
kívüli eszközöknek felhasználására is volt tehát 
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szükség, hogy a haza megmentessék, hogy a bei-
béke helyreállittassék. Már kérem, azon eszközö
ket , melyek akkor a rendkívüli körülmények 
miatt elkerülhetetlenül szükségesek valának, most 
rendes , békés időszakunkban utánozni akarni 
csak oly módon lehetne helyesen, ha az akkori 
harczi dühöngés újra feléledettnek lenne tekint
hető; de a jelenlegi nyugodt és békés korszakban 
épen nem. 

Hozzájárul ehhez az. hogy említett néhány 
sorokat, az egész költségvetési nagy műből, te
kintve ezt kisérő törvényjavaslatokból , mind 
jsénzügyminiszter xir, mind Deák Ferencz képvi
selőtársam, csak kiszakítva olvasák a ház előtt 
fel. a nélkül, hogy az egész szöveget, melyből a 
törvényjavaslat szelleme és indokai megérthetők 
lettek volna, terjesztették volna elő: a mire rá kell 
mondanom, hogy az ily csonka argumentum meg
állható érvet nem tartalmaz, (Ellenmond ísoh jobb
ról. Zaj) nem is nyom tehát ez semmit a latban. 
(Helyeslés a szélső bal oldalon.) 

Tessék a pénzügyminiszter urnák és Deák 
Ferencz képviselőtársunknak is elfogadni tehát az 
1848-ki pénzügyminiszternek a ház asztalára le
tett minden munkálatát, tessék az országgyűlés 
elé terjesztett költségvetést, tessék az összes adó
törvényjavaslatokat megtekinteni, láthatók-e azok
ban a közvetett és közvetlen adóknak oly tarka 
czifra nemei felmerülni, minők a mostani pénz-
ügyéri törvényjavaslatokba beszőve vannak ? 
Láthatjuk azokban a közvetlen országos adóknak 
öt és a mellékes adóknak is öt nemeit befoglalva 
lenni; ámde azok mind olyanok valának. melyek 
a ház asztalára letétetvén, azokat az akkori időben 
is, midőn pedig rendkívüli szükség merült fel a 
harcz, háború miatt, a ház bizonyosan beható ! 

figyelemmel és méltánylattal kisérte volna, és j 
azok legnagyobb részét, az egész ország közmeg- j 
elégedésével, bizonyára el is fogadta volna, ha az | 
idő zivataros körülményei megengedték vala; 
valamint talán hasonló érzelem kíséretében el is 
fogadná ma is szívesen, ha a közösügyes adó
törvényjavaslatok helyett azokat terjesztené a 
pénzügyéi- úr egész terjedelmükben a ház elé, hogy 
azt a rendkívüli körülményekhez képest tárgyal
hassa ; azonban tudjuk, hogy nem tárgyalhatta, s 
e tekintetben határozat nem keletkezett, nem is 
keletkezhetett. 

Tehát, mint mondám, pénzügyminiszter úr 
és Deák Ferencz idézetét, csak igy egyes sorokban 
kiszaggatva, auctoritásnak el nem fogadhatom. 
{Helyeslés a szélső bal oldalon.) 

Hallottam továbbá azt is megemliteni Deák 
Ferencz képviselőtársam részéről, hogy a mostani 
körülmények közt a felelős parlamentális kor
mány és az átalános felelősség eszméje e hazában 

nem egyéb mint egy lánczolat, és hogy ebből egy 
szemet se lehet kiszakítani, mert különben az egész 
lánczolat felbomlanék , ez történnék pedig akkor, 
hogy ha a megyék s azok tisztviselői a felelősség 
alól az adók behajtására nézve kivételeztetnének. 
Jól van: én ezt is elfogadom, t. ház, hogy legyen 

| tehát a felelősség terhe átalánosságban minden
kire kiterjesztve, azonban oly módon, hogy e 
kiterjesztésnek modora előleg legyen megállapítva 

; egy rendszeresen kidolgozandó munkálatban, és 
j ha igy mindenkinek felelősnek kell lenni, legye-
j nek magok a képviselők is A-tól a Z-ig felelősek: 
| mert amaz emiitett lánczolatnak, Deák Ferencz 
! képviselőtársamnak állítása szerint, olyannak kell 
! lenni, hogy abból egy szemet sem lehet kiszaki-
| tani ; a kiszakitás pedig megtörténnék, ha a kép-
í viselők kivételesen felelősek nem lennének : mert 
| ellenkező esetben Deák Ferencz képviselőtársam

nak javaslata teljesedésbe nem menne. [Helyeslés a 
szélső bal oldalon.) Legyen tehát a képviselő is 
felelős. {Közbeszólás: Kinek ?) Az országnak , a 
nemzetnek, mint országos nemzeti képviselőnek 
lenni kell, és ha valamelyik közülök a nemzet 
többségének akaratát, kívánságát nem teljesiti, ha 
valamelyik azzal, a mit ígért, ellenkezőleg cselek
szik és adott szava ellenére az ország alkotmá
nyának feladására szavaz, és igy azt csakugyan 
tettleg fel is adja, az ily képviselőt a nemzet von
hassa felelősségre ugy, miként pénzügyminiszter 
úr felelősségre kívánja vonni a megyei bizottmá
nyokat, ispánokat, szolgabirákat azon esetben, ha 
a pénzügyéi* felhívására az illető ellen a leletet 
azonnal fel nem veszik, nem kobozzák el a dohá-
nyát.mert ez is benfoglaltatik a törvényjavaslatban 
az adók sorában. (Zaj. Halljuk! Elég lesz már!) 

Tegnap hallottam, t. ház! megemliteni egyik 
képviselőtársamtól azt. hogy abban az esetben, ha 
a megyék nem teljesitik a kormány által kiadott 
rendeleteket, hatalmában áll a kormánynak kor
mánybiztost, vagy a mi talán igen közel áll hozzá, 
királyi biztost is kiküldeni a megyékbe. Én ezen 
állításra nézve egészben eltérő véleményben va
gyok : mert én ezen hatalmat a kormánynak tör-
vényhozásilag megadni egyátalán fogva nem aka
rom , azért, mert azon engedély minden esetre 
miniszteri omnipotentiát hordana méhében, ennek 
a hatalomnak megadását tehát én egyátalában 
ellenzem. Ugyan is a kormány adhat ki tör
vényellenes rendeleteket is, s ha a megyék ezen 
törvényellenes rendeletekre azt mondják, hogy: 
„Nem teljesíthetjük azért, mert a törvény erről más
ként szól, mi ennek ellenére hogyan teljesítsük azt, 
a mire bennünket a törvény nem kötelez ? de sőt 
ez tehetségünkben sem áll, ha mindjárt a kor
mány iránti hajlamunknál fogva hajlandók vol
nánk is teljesíteni ezen rendeleteket;" és ha ezen 
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hazafias kijelentéseket tartalmazó felirás miatt a 
megyéket kormány- avagy királyi biztosok által 
hatalma lenne a kormánynak törvényellenes cse
lekvésekre kényszeríteni, és erre neki még a ház 
adna jogot: ez esetben haszontalan lenne minden 
törvényeknek alkotása. 

Ehhez képest tehát én a kormánybiztosoknak 
a megyékbe történendő küldetését sem hasznos
nak , sem alkotmányosnak nem tekinthetvén, 
ezt a javaslatot magamévá soha nem teszem. Mert 
hiszen tudja a t. ház, minő szokott lenni a hatalom 
teljességével ellátott királyi és kormánybiztosok-
aak eljárása: ezek a törvényt szem előtt nem 
tartják , teljhatalmuk érzetében önkény szerint 
tesznek mindent, mit a kényuralomra törekvő ha
talom nekik saját érdekében utasításul ád. í g y 
tett 1823-ban b. Eötvös József Bars és Nyitra 
megyékben ; tudjuk, Zemplénben mit tett Lónyay 
Gábor; tudjuk, miként járt el Nógrádban Wenck-
heim József, mint akkoron teljhatalmú királyi 
biztosok; (Zaj. Ellenmondások) és tudjuk , hogy 
1825-ben mit mondott a nemzetgyűlés: emiitett 
királyi biztosoknak ezen törvényellenes és önké
nyes eljárása miatt fejvesztést, s minden vagyo
nuk elkobzását kérte; tudjuk, hogy a királyi biz
tos a mostani kormány alatt, Rajner Pál Heves 
megyében miként működött: egy vármegyét sem
misített meg ; egy megyét megsemmisíteni s törvé
nyes működésében megakadályozni pedig annyi, 
mint egy egész országot se mmisiteni meg: (Derült
ség) mert ha az országnak 52-ik részét élettelenné 
teheti a királyi biztos, teheti ugyanazon erővel és 
hatalommal a többi 51-et is, és minthogy ezekből 
áll az összes állam, így az egész országot is meg
semmisítheti : és ha ez történhetnék, hol lehetne 
található garantiája az alkotmányos létnek, azon 
esetben, ha a kormánynak ily hatalom adatnék ? 

Azt mondják, hogy a mostani kormánytól e 
részben nem lehet félni: mert a mostani kormány 
tagjai magok is alkotmányos emberek voltak régi 
idő óta : egyik ilyen magas, alkotmányos hivatalt 
viselt, a másik maga is tekintélyes ellenzéki tag 
volt ; és igy, mint Várady Grábor képviselőtársam 
tegnap emiitette, a mostani kormánytól e részben 
nem fél semmit: mert ennek tagjai magok is al
kotmányos érzelmű egyének levén, nem fogják az 
alkotmányt sérteni akarni. Már tisztelet, becsület, 
nem akarok senkit sérteni ; de határozottan ki 
kell mondanom, mint országos képviselőnek, azt, 
hogy én egyes embernek akaratában, akár ki volt, 
vagy legyen bár az, kellő garantiát nem találok. 
Nekem törvény kell, határozott és semmi önkényt 
és szeszélyt meg nem engedő: mert ha még a le
hető legjobbat is akar nekem önkényes hajlamából, 
de az én előleges tudtom és beleegyezésem nélkül, 
valaki tenni, és azt saját tetszéséből, melyet holnap 
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mást gondolva ismét megváltoztathat, cselekszi 
pedig ezt nem törvény és szabály szerint, mint 
kötelességet, hanem, mint egyszerű kegyelmet: 
még az ily jó tettet sem fogadom szívesen, hanem 
legfelebb kényszerűségből, el. Törvény kell tehát 
nekem, mely biztositja a jogot és alkotmányt, 
azért, mert egyes egyénekbeni bizalom igen sokszor 
rá szedte már az embereket, azaz hogy a korlát
lan bizodalom gyakran megcsalja az emberek re
ményeit. 

Ehhez képest én is a kormánybiztos kikülde
tési jogát a kormánynak semmi szin alatt sem en
gedném által, és igy nem is ismerem el soha, hogy 
joga és hatalma legyen a kormánynak törvény 
szerint érintett királyi biztosok kiküldésére. 

Ezek azok körülbelül, t. ház, miket ezen fon
tos tárgyra nézve részemről felhozni szükségesnek 
véltem, bár tegnap Besze János képviselőtársam 
azt mondta, hogy ezen törvényjavaslat bizony 
semmi fontossággal nem bir, mert ez csak egy kis 
adóbehajtási rendes ut követésének módját szabá
lyozza. Én azonban vele ellenkezőleg ezen tör
vényjavaslatot igen fontosnak találom, és azt hi
szem, ezen kérdésnek mikénti eldöntése fogja 
országunk népének s nemzetének jövendőbeli 
sorsát s jövőjét nagy részben feltételezni. A mint 
tehát a fenforgó törvényjavaslat el fog döntetni, 
ennek következményét érezni fogja az egyetemes 
nemzet: megnyugvása szerint-e vagy nem ? én 
látnoki tehetséggel nem birok, azért jövedőlni sem 
bátorkodom. 

Ehhez képest én, tisztelt ház, Tisza Kál
mán képviselőtársamnak módositványát a részletes 
tárgyalás alapjául elfogadom; de nem minden 
pontjában, mert vau benne egy-két pont, melyhez 
még a részletes tárgyalás alkalmával szólni kívá
nok. [Helyeslés a szélső bal oldalon.) 

P a t a y I s t v á n : Kérem az elnökséget, csen
gesse be a képviselőket, mert üres házban beszélni 
furcsa dolog. 

Elnök: A szólók mindkét oldalról elvégezvén 
előadásaikat, ha csak még valaki szólani nem kí
ván, a módositványt benyújtott képviselő úron 
van a sor. 

Tisza K á l m á n : Legelőször azon kérdést 
vagyok bátor intézni a t. házhoz, hogy miután az 
idő már meglehetősen későre haladt, és nekem is 
meglehetősen hosszú előadásom lesz, azon kívül, 
gondolom, még a központi bizottság előadója is fog 
szólni: nem méltóztatnék-e talán holnapra halasz
tani a tanácskozás folytatását ? (Felkiáltások: Ma l 
Holnap! Zaj.) 

Elnök (csenget) : Méltóztassanak ez iránt 
nyilatkozni, mert fontos és figyelemre méltó azon 
körülmény, melyet képviselő úr felhozott. (Felkiál
tások : Ma ! Holnap! Zaj) 
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P a t a y I s t v á n : Szót kérek! (Nagyzaj. Matt
juk!) Méltóztassanakdiscretióval lenni. {Nagy zaj.) 
Hijába zugnak, mert én estig is itt állok, és be
szélni fogok, punetum ! {Nevetés. Nagy zaj) 

E l n ö k {csenget): A kérdéshez kivan szólani. 
(Itt nincs kérdés ! Szűnni nem akaró zaj.) 

P a t a y I s t v á n : Legyenek szivesek le nem 
zúgni, mert én nem tűröm. Ismétlem: legyenek 
egy kis discretióval. Elég indiscretió az, hogy 
midőn a hideg hónapok voltak, nem dolgoztunk 
semmit; mit akarnak hát most velünk 28 foknyi 
meleg mellett 10 órától minden nap 2-ig? (Zaj) 
Engedelmet kérek, a pontosságot és hivatalbeli 
buzgóságot senkitől sem tagadom meg; sőt elvá
rom minden képviselő'től; de 28 foknyi melegben, 
midőn inditványozó úr azt mondja, hogy hosszas 
lesz, azután a központi bizottság előadója is fog 
még szólni: engem senki sem kényszeríthet, hogy 
itt maradjak, és én nem is maradok. (Eltávozik ne
vetés és taps között. Hosszas zaj. Elnök csenget.) 

Madarász József: T. ház! A ház többsége 
határozni fog minden esetre. Kérem a t. házat, 
megnyugvása tekintetéből csak pár perczig le
gyen szives kihallgatni. Remélem, az egész adóügy 
tárgyalása alatt megmutattam, hogy habár az 
némi, vagy igen is sok tekintetben ellenkezik is 
véleményemmel: épen azért, mert tudom, hogy 
egyetlenegy állam sem lehet el adó nélkül . . . (Fel
kiáltások: A dologra! Zaj. Elnök csenget.) A dologra 
van : mert már megmutattuk sokszor, és megmu
tattam én, hogy a ház tanácskozását készakarva 
nem kívánom máskorra halasztani; s ha most ezt 
kívánom, ezt nem a melegség miatt teszem, mert 
e tekintetben magam is azt mondom, hogy a ha
záért, a haza iránti kötelesség teljesítéséért izzadni 
is kell. (Derültség) Vannak parlamentáris, politikai 
tekintetek, midőn, nem mondom, kettőig, hanem 
3 — 4-ig kényszerítve van a ház tanácskozásait 
folytatni; most azonban méltóztassék azon tekin
tetet figyelembe venni, hogy midőn a tanácskozás 
majdnem az elején vagy közepén van, ha oly 
indiscretiót óhajtana egyikünk a ház ellenében, 
hogy mindig és mindig jelen levő képviselők 
megszámolását kérnők, akkora ház tanácskozásait 
e hetekben lehetetlenné tennők. (Ellenmondás) 
Azokra appellálok hát, s épen e tekintetből kérem 
a t. házat, hogy e tanácskozások folytatását a ki
merültség folytán . . . (Nagy zaj) 

E l n ö k : Megvallom, t. képviselőház, hogy a 
szabályok értelmében kénytelen leszek felfüg
geszteni az ülést, ha a folytonos zúgás miatt a 
szólót hallani nem lehet. 

IS. (Jalius 16. 1868.) 

Madarász J ó z s e f : . . . mondom,a kimerültség 
folytán azon folyamában látom a tanácskozást, 
hogy belső meggyőződésem szerint a felvetett 
kérdésre vonatkozólag felkérem a t . házat, fogadja 
el azt, hogy a tanácskozást holnapra tegyük át, 
{Helyeslés bal, ellenmondás jobb felöl.) 

E l n ö k : Az eddigi szokás szerint az elnök az 
üléseket rendesen 10 órától 2-ig szokta tartani, s 
rendkívüli ok nélkül nincs is joga azokat koráb
ban szétoszlatni. A t. háztól függ, tekintetbe venni 
a fölhozott fontos okokat, és nekem meghagyni, 

[ hogy az ülést oszlassam el. (Zaj) 
Deák FerenCZ: T. ház! A tárgy kérdésen 

| kivül nagyon fontos, és az inditványozót kétségte-
| lenül megilleti az utolsó felszólalás joga. De indít

ványt tevő kettő van: az egyik, a mennyire tu
dom, Tisza Kálmán, a másik pedig Zichy Nándor 
képviselő úr ; azonkinül még az is megtörténhetik 
— mert hiszen csak húsz embertől függ — hogy 
név szerinti szavazás fog követeltetni. {Felkiáltás: 
Már be is van adva az indítvány.') Tehát már be is 
van adva. Itt ülünk ennyi óra óta — én ugyan 
nem ültem, de ültek sokan mások — ezen nem 
igen kellemes lankasztó hőségben : ne vonjuk meg, 
ha valamely képviselő kívánja s a szokott óra már 
úgyis megvan, hogy teljes éber figyelemmel 
szólhasson és hallgathasson másokat. Annyi dis
cretióval kötelesek vagyunk lenni, ennyit minde
nik várhat a másiktól. Ezzel az ügy nem veszt; 
azon idó't, melyet valamely fontos tárgy kifejtésére 
fordítunk, mindig nyereségnek tartom; csak azon 
időt tartom elveszettnek, ha holmi csekély kérdé
sek felett végtelenre terjed a tanácskozás. Tehát 
tegyük meg egymás iránt, sőt magunk iránti 
figyelemből is. és ne kívánjuk, hogy most így 
kifáradva, ellankadva ezen tárgy befejezése erő-
szakoltassék. Holnap elmondhatja kiki nézetét, és 
nem veszítünk evvel annyit, mint veszítenénk, ha 
elhamarkodjuk. (Elénk helyeslés balról. Felkiáltások 
jobbról: Folytassuk ma! Zaj) 

E l n ö k : A t. ház akaratát vélem kifejezni, ha 
most az ülést feloszlatom. {Nagy zaj. Felkiáltások: 
Folytassuk!) Nincsenek megelégedve némelyek a 
t. képviselők közöl: tehát szavazzunk a tárgyra, 
A kik óhajtják, hogy az ülés most oszlassák fel, 
méltóztassanak felállani. (Megtörténik) A képvise
lők többsége az eloszlatást kívánja. MOBÍ tehát az 
ülést feloszlatván, nehogy e fél óra is kárba men
jen, kérem a t. képviselő urakat, szíveskedjenek 
holnap tized félkor megjelenni. 

Az ülés végződik d. u. V[% órakor. 
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CCLXV. ORSZÁGOS ÜLÉ 
1868. július 17-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. Hacelláriu Illés a május 15-dikén Balázs-falván történt kiáltvány aláírói ellen intézőit 
kereset iránt interpellálja a kormányt, mely azonnal válaszol is. A főrendek üzenik, hogy a toldadó iránti törvényjav.-slatba uj szakaszt 
igtatiak. A Tisza Kálmán által a közadók kivetése, befizetése stb. iránti törvényjavaslatra beadott m.'jdosifvány név szerinti szavazással 
elvettetvén, a nevezett törvényjavaslat részletes tárgyalása tovább foly. 

A kormány részéről jelen vannak : Eötvös József 
b., Gorove István. Horvát, Boldizsár, Lónyay Meny
hért, Mikó Imre gr,, Wenckheim Béla h. 

Az ülés kezdődik d. e. 9 % órakor. 

E l n ö k : Az ülést megnyitom. A mai ülés 
jegyzökönyvét Bujanovics Sándor jegyző úr fogja 
vezetni; a szólani kívánok neveit pedig- Paiss An
dor jegyző úr jegyzi. 

A múlt ülés jegyzőkönyve fog hitelesíttetni. 

! 
f i . 

Paíss Andor jegyző ilvai ssa a jlilir.S 16-
án tartott ülés jegyzökönyvét.) 

E l n ö k : Véber Erzsébet 1849-ikévről, széna-
szállításból származó 315 frt o. é. követelésének 
kifizettetését kéri eszközöltetni. 

Macel lar iu I l l é s : T. ház ! Magam és több 
társam nevében egy, a t. összes minisztériumhoz, 
a magyar kormányhoz intézendő interpellatio vé
gett valék bátor szót kérni ; azonban mielőtt ezt 
tenném, szabad legyen egy szerény észrevételt elő-
rebocsátanom. 

T. ház! Meg akarom kisérteni magyarul szó
lani, ha mindjárt, természetesen a t. ház kegyes 
jóváhagyásával, ezen papiros segítségével. Igenis, 
magyarul fogok szólani: (Halljuk!) részint azért. 
hogy ugy ne járjak, mint múlt évi márezius hó 7-én, 
midőn a legalkotmányosabb utón hozott s legfelső 
helyen megerősített törvények alapján legtermé
szetesebb, t. i, anyai nyelvem használatával akar
tam élni , (EMenmondások) de sajnos, elnémittattam 
a t. ház ál tal ; (Zaj. A dologra !) másrészt pedig 
azért is, mert csakugyan elismerem, hogy azon 
jogot jelenleg nem élvezhetem, nem élvezhetem 
pedig azért, mert azon törvény, mely akkor biz
tosítékul szolgált, tavaly június 28-án kelt hatá
rozatnál fogva, ha nem is alkotmányos, mégis leg
felső rendeleti utón hatályon kivül tétetett és el
töröltetett. Igenis, eltöröltetett a papíron; de a ro-

KÉPY. H. NAPLÓ. ISG'VBIX. 

mán nemzet szivéből soha sem! (Zaj.) Azonban 
midőn magyar nyelven szólalok fel, meg kell j 
gyeznem, t. ház, hogy ebből semmiképen nem 
következtethető, mintha én ez által örökre le akar
nék mondani akár hazám függetlensége, akár anya
nyelvem használatáról: (Zaj) nem, mert nincs a 

j világon oly hatalom, mely engem azon erős rneg-
| győződéstől megfoszthatna, hogy nemzetemnek 
I jogai nincsenek örökre elveszve és hogy azok 
I most vagy utóbb érvényt fognak nyerni. (Nagy 
| zaj.) 

Elnök (csenget): Kérnem kell a t. képviselő 
; urat, hogy a szólás öt itt csupán az interpellatióra 
| nézve illeti; tessék azt előadni és a dologra térni. 
I (Elénk helyeslés.) 

MacellariU I l l é S : Bocsánatot kérek, tisztelt 
ház : midőn egyszer bátor valék szót emelni, ak
kor is elnémittattam a t. ház által. (Elénk ellenmon
dás.) Nagyon sajnálom, hogy ez most is megtör
tént, kivált miután nem birom a magyar nyelvet. 
(Dehogy nem!) 

Áttérek tehát azon tárgyra, melyért szándé
kom a t. minisztériumot — de ez csak parlamentalis 
szólásmód levén, használom a helyesebbet — t . i . t. 
követtársaimat, a magam és követtársaim nevében, 
interpellálni. (Zaj. Halljukí) 

T. ház! Biztos értesülésem van Erdélyből, 
hogy a Brassóban román nyelven megjelenő >,Ga-
zetta Transilvaniei0 politikai lap szerkesztője 
s egyszersmind az ottani román katholikus gyúrna-
sium igazgatója, Mureseanu Jakab ellen indított 
sajtóper folytán annak lakása megmotoztatott, 
(Nagyon jól, helyesen történt!) és hogy valamint ő, 
ugy több balázsfalvi érseki kanonok és tanárok a 
marosszéki törvényszék elé hivattak, (Helyesen 
történt!) és hogy ennek következtében a román 
nemzet több jeles és köztiszteletben álló férfiai szá
mára, magának a román nemzetnek legmélyebb 
fájdalmára és sérelmére, a felelős magyar kormány 

ÍR 
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közegei által és annak rendeletéből kísérlet tétetik 
a börtön felé vezető utat megnyitni. Ezen sem po-
sitiv törvény s annál kevésbbé józan politikai 
szempontból igazolható eljárás indoka, a mint 
mondatik, az ismeretes balázsfalvi pronunciamen-
tum, melyet a balázsfalvi értelmiség f. évi május 
15-én tartott majális alkalmával tett. 

T. ház! Szolgáltam több éven keresztül tör
vényszéknél . . . [Tudjuk! Bach alatt!) Kérem, ne ki-
gye senki, hogy ha előhozok oly tárgyat, mely 
felett a törvényszéknek kell határozni, hogy én 
ez által talán a törvényszék Ítéletét akarnám prae-
oceupálni és a birói függetlenséget alterálni. Nem, 
uraim! Magam is elismerem, hogy törvényes igaz
ságszolgáltatásról csak ott lehet sző . a hol a birói 
eljárás függetlensége és szabadsága biztositva van; 
hanem előhoztam azért, rnert a kérdésnek legne
vezetesebb oldala az. melynek van egy nagy. igen 
nagy horderejű politikai következése, melyet, ugy 
látszik . a t. kormány vagy nem ismer, vagy ha 
ismer, nem ugy ismer, a mint az valóban van. 

T. ház ! Nem akarok a balázsfalvi pronuncia-
mentum tüzetes részletezésébe ereszkedni. (Jól te
szi!) mert, ugy hiszen.., ismeretes az mindnyájunk 
előtt; azt azonban merem állítani, hogy felette 
nagy tévedés volna azt hinni, hogy azon három 
postulatum, melyet tartalmaz, nem mind egyfor
mán igazságos, hogy csak az izgatott kedélyek 
szüleménye és hogy nem fejezi ki az egész román 
nemzetnek kívánalmait. Mondom, az egész nemze
tét: mert a más véleményüek száma oly parányi, 
oly csekély, hogy ha azokat valaki ujjain akarná 
megszámlálni, alig volna szüksége mindkét kezé
re. Es azonkívül szomorú, igen szomorú lenne, 
ha alkotmányos államban nem volna szabad 
oly kívánalmakat sem kifejezni, melyek magáról 
a legfelső trónról igazságosaknak és törvényesek
nek ismertettek el annyi meg annyi legfelső leirat 
által; és pedig annál inkább szomorú, mivel azon pro-
nunciamentumban egyetlen egyszóval sem monda
tik, hogy az abban kifejezett kívánalmak érvényesí
tése a törvényes utón kívül kisértessék meg, hanem 
épen ellenkezőleg a fejedelem iránti rendithetlen hű
ség és a törvény, és az együtt lakó többi nemzetek 
iránti testvéri szeretet kifejezése mellett, fogalmaz
tattak és intéztettek a kormányhoz. Az igaz, ezt 
elismerem magam is, hogy a kérdéses pronuncia-
mento az 1848-ki egyesülésnek törvényességét 
kétségbe vonja. De ha ez bűn, s ha ez az egész 
bün, mely a fennevezett bünvizsgálat alá vétetett, 
akkor nem csak. a kik aláirtak, vagy magokévá 
tették ezen pronunciamentumot, hanem a hány 
román van Erdélyben s Magyarországban, sőt 
egy nagy és erélyes része a szász nemzetnek is, 
ezen bűnbe esett. 

T. ház! Nem akarom én ezen incidensből az 

1848.1. törvény czikknek azon lényeges hiányait elő
sorolni, a mely hiányoknál fogva, tekintettel az er
délyi államjogra s morális szempontból itélve, mint 
törvényes erővel biró justa (Nagy zaj) és honesta 
törvénynek nem mutatkozik : hanem ezen jogom
nak fentartásával, (Zaj) drága hazám iránti kö
telességemnek tartom nyíl tan és azon őszinteség
gel, a meljdyel tartozik minden hü hazafi, kimon
dani, ha nem is a román nemzet nevében, meri: 
erre nincs jogom, de mint annak hű fia : hogy a 
román nemzet nem barátja az 1848. elhamarko
dott egyesülésnek, ezt nem is tekinti törvényesnek, 
(Roppant zaj. Rendre! Dologra!) és az erdélyi 
románokra nézve az 1848-ki unió nem egyéb, mint 
az erőszak kifolyása. (Zaj. Felkiáltásolt: Ezt nem le
het tűrni! Elnök utasítsa rendre!) 

E l n ö k : A képviselő urat kénytelen vagyok 
emlékeztetni, hogy mi a törvények paizsa alatt 
gyűltünk össze, azoknak re ideletei szerint tanács
kozunk, azoknak engedelmeskedni, hódolni köte
lesek vagyunk; képviselő ur kitételei pedig a törvény 
iránti tisztelettel ellenkeznek. Figyelmeztetve ké
rem a képviselő urat. hogy előadásában válaszsza 
meg a szavakat; különben kénytelen lennék a 
ház szabályai által nekem tulajdonított kötelesség 
szerint megkérni a t. házat, hogy öntői a ÖZót el
vegye. (Elénk helyeslés.) Tessék folytatni. 

Macellariu I l l é s : Legyen szabad, t. ház, 
egyet fölemlítenem, mit elhallgatni természetelle
nes. Emlékeznek, uraim, mit felelt a magyar 
nemzet 1849-ben, midőn a hatalom az élő és önálló 
nemzetek sorából kitörölte a magyar nemzetet. 

E g y SZÓ: Micsoda, beszéd! Ki törölte ki'? 
Macellariu I l l é s : Nemde azt telelte: Én 

élni akarok, és inkább megszüntetem azon hatal
mat, mely el akarja venni éltemet ? Most pedig, 
midőn ugyanazon nemzet, mely akkor oly elszánt
sággal utasitotta vissza ama halálitéleteket, most 
egy alig 5 millióból álló nemzet intézi a 11 mil
lióból álló többi nemzetekhez ugyanezen szava
kat! (Naqy zaj. Fölkiáltások: Rendre! Töhb képviselő 
föláll: Rendre!) 

Elnök : A képviselő urat egyszer már rendre 
utasítottam ; másodszor figyelmeztetem, hog-y ha 
kifejezéseiben törvényszerüleg nyilatkozni nem 
tud. meg fogom a házat kérni, hogy tőle a szót 
elvehessem. (Vegye el az elnök!) Ezennel még 
egyszer figyelmeztetem, különben fogom a háztól 
ama felhatalmazást kérni. (Vonja csak el! Elénk 
helyeslés.) 

Macelláriu Illés : Ha ugy terjeszteném 
interpellatiómat elő, nem volna senki sem képes 
tudni , miért terjesztem elő; tehát legyen szabad 
azt indokolnom, (Zaj. Ez nem indokolási) 

E l n ö k : Abban senki sem gátolja a képvi-
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selő urat; de kifejezései legyenek olyanok, melye
ket e teremben íörvényszerüleg használni szabad. 

Macellariu Illés : A mit mondok, az nem 
ütközik a törvénybe. (Elénk ellenmondás. Rendre!) 

Meg keli még említenem, hogy nem csak a 
románok mondják, hogy az egyesülési törvény-
czikk elhamarkodott, íNagy zaj.) 

Elnök (csenget) : Méltóztassanak csendben 
lenni, hogy halljuk, mit mond. 

M a c e l l a r i u I l l éS : De sőt még 1848-ban is 
csak in principio mondatott ki Erdélynek egyesü
lése Magyarországgal, s így merem mondani, 
hogy épen a t. kormány oka, hogy Erdély füg
getlensége felett még létezik külön vélemény. Miért 
nem terjesztette elő mai napig sem az egyesülés 
keresztül vitele iránti törvényt? 

Makray L á s z l ó : Megtörtént ezer évvel ez 
előtt! 

Macel lar iu I l l é s : A románok nem ugy 
fogják fel. (Többen- pe van külön vélemény! Ott 
van Hosszú József! Éljenzés.) Én is azt mondom, 
hogy éljen : hadd győződjék meg a csalódás kese
rűségéről. (Nagy zaj.) 

Nem kenj^érkeresetbó'l jöttünk ide, mint azt 
magasabb körökben hiszik, de egyenesen ő felsége 
iránti engedelmességből, és hogy a testvér nemze
teknek tanúságot adjunk arról, hogy a békés 
egyetértésre egyetlen egy alkalmat sem akartunk 
elmulasztani, távol azonban minden gondolattól, 
hogy ezen megszorított jogunk gyakorlatánál 
Erdély függetlenségét csonkítsuk. 

Bocsánatot kérek. (Vizet iszik.) 
Azonban bátran biztosithatom a t. házat, 

hoerv az 1848-ki unió iránti ellenszenv sem 
valami illoyalis törekvésnek, sem a magyar nem
zet iránti ellenszenvnek nem tulajdonitható. (Zaj) 
Ismétlen, hogy nem ; sőt mondom, hogy a román 
nemzet sajnálja, hogy a mostani kormány, ugy a 
pesti, mint a bécsi, a helyett, hogy felismerné saját 
valóságos érdekeit és törekednék a nem magyar, 
illetőleg nem német népek kielégítése által azok
nak hajlamát, mint minden kormány erejét ké
pező hajlamot, megnyerni, mondom, a helyett, 
hogy a nem magyar és nem német nemzetek iránt 
igazságos lenne, (Nagy zaj) inkább pártolja azon 
szerencsétlen lengyel aristokratikus és uralomra 
vágyó politikát, (Nagy zaj, heves ellenmondás) 
mondom, inkább ezt pártolja, mely polit ika, 
mintsem hogy elismerje és kielégítse a ruthén és 
orosz testvéreket, csak az idegen nemzetek elnyo
másában keresi függetlenségét. Vég eredménye 
ennek. hogy a magyarok itt, és Bécsben viszont 
a németek, nyomják a többi nemzeteket. Én azon
ban nem hiszem, hogy ezélt érhetnek máskép, 
mint az összes nemzetek igazságos kielégítése által 

mit én tiszta szivemből kívánok. (Beadja áz inter-
pellatiót.) 

BujanOViCS Sándor j egyző (olvassa a Macel
lariu Illés, Tinku Ahrahkm, Pap Máté és Tulbás János 
által aláirt interpellatiót:) „"Foly6 évi májushó 15-én 
Balázsfalván majális tartatván, az ottan egybe
gyűlt román értelmiség egy pronuneiamentumot 
készített és irt alá. 

„Miután ezen pronunciamentum semmi 
olyast nem foglal magában, mi nem csak Erdély, 
de minden a Sz, István koronájához tartozó orszá
gok, sőt az összes ausztriai monarchia sarkalatos 
törvényeibe ütköznék, vagy hogy akár melyikének 
állami lételét koczkáztatná; miután a szabad gyű
lés és szabad véleménynyilvánítás, mint a szabad
ság legfőbb feltételei, semmi törvény által korlá
tozva nincsenek, és e szerint a kérdés alatti pro
nunciamentum sem tekinthető egyébnek, mint sza
bad politikai vallásnak , melyet az egész román 
nemzet magáénak vall és vallott mindig 1848-tól 
fogva: 

„miután mindezek daczára Erdélyben, biz
tos tudomásunk szerint, azok, kik ama pronun
eiamentumot vagy csak aláírták, vagy azt mago
kévá tették, magának a román nemzet legmélyebb 
fájdalmára és sérelmére a magyar felelős kormány 
közegei által üldöztetnek: 

„mindezeknél fogva feljogosítva érezzük ma
gunkat , az összes minisztérium, mint magyar fele
lős kormányhoz a következő interpellatiót intézni: 

„I. Van-e a t. minisztériumnak tudomása 
I arról, hogy Erdélyben azon egyének, kik folyó évi 

májushó 15-én Balázsfalván tartott majális alkal
makor készített pronuneiamentumot v&gy aláír
ták, vagy azt magokévá tették, hivatalos közegek 

[ által üldöztettek ? Ha igen : 
„II. szándékozik-e akként intézkedni, hogy 

! mindezen üldöztetések mielőbb megszüntett-es-
senek ?" 

Horvát Boldizsár igazságügyér: Ha 
| megengedi a t. ház, ezen interpellatióra azonnal 
i megadom a választ. (Halljuk!) 

Ez előtt néhány héttel, t. ház! hivatalos je
lentés történt a kormánynál arról, hogy májusnak 
nem tudom 14-dik vagy 15-dik napján Balázsfal
ván majális ürügye alatt politikai gyülekezetet 
tartottak és ezen gyülekezetnek határozatait egy 
pronunciamento — kiáltvány — alakjában ki
adták. 

E kiáltványnak, melynek egy példánya a 
kormányhoz beküldetett, tartalma az, hogy abban 
a hazának államegysége ellen tiltakoznak, tilta-

j koznak az 1848-ki törvények, különösen pedig az 
| unió ellen, és árulással vádolják azon román kép

viselőket, kik e házban ülnek és kik — szerintök 
! — a román nemzeti függetlenséget feladták. 

1 8* 
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A kormány távol volt ezen jelentésnek teljes 
hitelt tulajdonítani, s feltette, hogy a pronuncia-
mentónak legalább ezen lényeges részei apo-
kryphok. 

Mielőtt tehát a kormány ez ügyben határozott 
volna, szükségesnek találta a kiáltványt az erdélyi 
közügyek igazgatójához előleges vizsgálat eszköz
lése végett átküldeni. 

A vizsgálatról szóló jelentés épen a mai pos
tával érkezvén be. az oly nagy terjedelmit, hogy 
nem voltam képes eddig végig tanulmányozni, és 
igy nem vagyok azon helyzetben, hogy annak 
részleteiről a tiszt, háznak még ma fölvilágosítást 
adhassak. 

Elég az hozzá, hogy a kormány nem tett 
semmi torló lépést előleges vizsgálat nélkül. 

Ellenben, ha a vizsgálatból ki fogna tűnni az, 
hogy a pronunciamentónak azon kifejezései valók. 
akkor igonis, a kormány ugy hiszi, hogy mulasz
tást követne el az ország jogai és a haza biztos
sága ellen, ha ama gyülekezet és kiáltván]^ fő té
nyezőit a törvény sorompói elé nem állítaná. 
(Hosszas élénk helyeslés.) 

Egyébiránt engem nem annyira ezen pro
nunciamentónak kitételei lepnek meg. mint inkább 
a t, interpelláló urnák azon kifejezései, melyeket e 
teremben hallatott. 

Áz állam egysége oly szent előttünk, hogy azt 
senkinek . annál kevésbbé szabad képviselőnek 
megtámadni. [Elénk hosszas helyeslés.) 

Az interpelláló úr ö felsége iránti tisztelet, 
hódolat köpenye alá bujt. nem gondolva meg, 
hogy ő felsége ellen nem lehet nagyobb sértést 
elkövetni, mint feltenni azt, hogy azon törvénye
ket, a melyeknek megtartására Isten szabad ege 
alatt megesküdött , megtartani nem akarná. 
[Zajos, hosszas lielyeslés, éljenzés.) 

Figyelmeztetem a t. képviselő urat. hogy az 
unió szent és sérthetetlen. ('Elénk helyeslés.) Az 
1848-ki törvény fenhagyta az unió részleteinek 
elintézését; igen, de csak ez vau hátra, s ezen 
kötelességünknek meg fogunk felelni. 

A kormányt nem vezette gyűlölet a többi 
nemzetiség irányában. 

A kormány, békülékenységének nem adhatta 
világosabb tanúságát, mint midőn a kormányszék 
s a királyi tábla tagjai között Erdélyben oly egyé
neket tür, tűrt legalább eddig-, a kik a magyar 
állam egysége ellen ilyen hangon mernek e te
remben nyilatkozni. (Zajoslielyeslés, hosszas éljenzés.) 

A kormány ezentúl sem fogja magát elsodor
tatni engedni a szenvedély sugalmai által; hanem 
kijelenti, hogy mind azt, a ki az állam egységét 
megtámadni merészli, szintoly ellenségnek tekinti, 
mint azt, a ki fegyveres erővel az ország terü-

JSS. (Juliua 17. 1868.) 

| leti épségét támadja meg. (Hosszas viharos taps 
l és éljenzés.) 

Macel lariu I l l é s : A miniszter úr feleletére 
I fen tartom magamnak válaszolni. 

E l n ö k : Az adott válaszhoz kivan Mocsonyi 
| Sándor képviselő úr szólni. 

Mocsonyi Sándor: T. ház! Én nem az 
\ interpellatióhoz, nem is a t. igazságügyminiszter 

úr érdemleges válaszához akarok szólni; azonban 
egy nyilatkozatára van észrevételem. (Nagy zaj.) 

E l n ö k : Méltóztattak már elhatározni , 
hogy interpellatio következtében, mint már sok
szor történt, némi conversatio folyhasson. (HaU-

j juk !) 
MoCSOnyi S á n d o r : Ismétlem tehát, hogy 

nem az interpellatióhoz, nem is az igen t. igazság
ügyminiszter érdemleges válaszához akarok szó-

J lani ; azonban egy nyilatkozatára van észrevé-
| telem. 

Azt tetszett mondani, hogy a kormány békü-
lékenységének jelét már az által is adá, hogy, nem 
tudom, miféle egyéneket tür meg a hivatalnokok 
között. (Igaz!) T. ház! En azon feltevést, mintha 
a nemzetiségi küzdelem nem állana másban, mint 
abban, hogy bizonyos egyének hivatalban ma
radjanak, nem fogadhatom el. (Nem azt mondotta !) 
Én, t. ház. igen fogok örülni, ha a kormány meg
mutatja békülékenvségét és igazságszeretetét a 
többi nemzetiségek irányában; de ezt esak akkor 
fogom látni, ha a nem magyar ajkú Magyaror
szágban lakó népek elévülhetetlen jogai törvény 
által biztosítva lesznek. Egyénekről, ugy hiszem, 
itt szó nem lehet. 

E l n ö k : A felső háztól üzenet érkezett. 
Nyáry Gyula b. főrendi jegyző (az elnöki 

szók elé áll): Méltóságos elnök úr! t. képviselő 
ház! A felső ház a földadóról szóló törvényjavaslat 
11. és 12. szakaszai közé uj szakaszt igtatott. E 
végből kéri a t. háznak szives hozzájárulását. Én 
pedig bátor vagyok az erre vonatkozó jegyző
könyvi kivonatot tisztelettel átnyújtani. 

' Bujanovics Sándor jegyző (olvassa az át
nyújtott jegyzőkönyvi kivonatot.) 

Elnök: Ki fog nyomatni ') és a képviselő 
urak közt szétosztatni. 

A tegnap napirenden volt törvényjavaslatra 
beadott módosítván}' feletti vitatás be levén fe
jezve, joga van a módositványt benyújtó képviselő 
uraknak és a központi bizottság előadójának szólni. 

Tisza K á l m á n : T. képviselőház! Midőn 
indítványomat indokoltam, kimondottam volt azt, 
hogy én a kincstár érdekeinek megóvásáról teljes 
mértékben gondoskodni akarok, bár u^y, hogy 
azért a törvényhatóságok jogköre ne esorbittassék. 

') Lásd az Irományok -288-dik számát. 
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Miután ezt nem csak beszédemben kifejtettem, de 
indítványomban is oly intézkedéseket tettem, hogy 
mindenütt, a hol az időhaladék kárt okozhatna a 
kincstárnak, a rendeletek és törvények azonnal 
végrehajtassanak: valóban meglepett, hogy a t. 
jobboldali képviselő urak közöl legtöbben azzal 
támadták meg módositványomat, hogy annak 
folytán alkalom nyilik arra, hogy a dugáruk és a 
kincstár biztosítására szolgáló vagyon elsikkasztas-
sanak. Valóban azt feltennem szabad sem levén, 
de különben is távol levén tőlem a gondolat, hogy 
miiek okát abban hihetném rejlőnek, hogy a t. 
képviselő urak azért tevék ezt, mert így könnyebb 
volt megtámadni módositványomat : azt kell hin
nem és sajnálnom, hogy nem méltóztattak indít
ványomat elolvasni: mert a ki abban a 77-ik 
szakaszt olvasta , melynek értelme szerint én 
előlegesen utasíttatni akarom a — törvényhatósá
gok által, az igaz — tisztviselőiket arra, hogy nem 
esak egyes kijelölt esetben, hanem átalánosság-
ban, mindenkor és minden körülmények között, 
mind azt, a mi a dugáruk lefoglalására s a kincs
tár érdekei biztosítására szolgál, saját személyes és 
kártérítési kötelezettséggel összekötött felelősségűk 
mellett teljesítsék ; mondom, a kik ezt olvasták, 
azoknak valóban lehetetlen lett volna épen azon 
okból támadni meg módositványomat. 

Módositványom szerint megeshetik talán az. 
hogy a kincstár követelésének végleges behajtása 
némi késedelmet szenved, bár. ha tekintetbe ve
szem a törvényjavaslatnak már elfogadott szaka
szait, ez is csak igen ritka esetben fog megtör
ténni : és még akkor is az államkincstár érdekei 
veszélyeztetve nem csak nem lesznek. de az 
államkincstár károsodni sem fog: mert a törvény
javaslat 32-ik szakasza megmondja, hogy a me
gyei tisztviselőnek a hely színén meg nem jelenése 
folytán az eljárás nem gátoltatik: ha tehát vala
mely törvényhatóság elmulasztaná utasítani tiszt
viselőjét, vagy talán épen oda utasítaná, hogy a 
végrehajtásnál részt ne vegyen, azért a fenálló 
adóhivatal utján szintúgy be fogna az adó haj
tatni ; azon rendkívüli esetben pedig, mely elő 
állana a szakasz értelmében akkor, midőn ingat
lan vagyon végrehajtásáról van szó. a kincstár 
károsodni nem fog, mert hiszen a hátralékban 
levők késedelmi kamatot tartoznak fizetni. Azt 
mondotta erre nézve egyik képviselőtársam, Szász 
Károly, hogy nem lenne igazságos, hogy azért. 
ha egyes törvényhatóság megtagadja törvényes 
kötelessége teljesítését s megtagadja a törvényes 
adóbehajtását, hogy e miatt az egyes adózók bün
tettessenek a késedelmi kamatok által. De ugyan 
kérem, hiszik-e — s talán a t. képviselő úr sem 
hiszi — hogy a 77-ik, 78-ik. 79-ik szakaszok azon 

«esefcre akarnak a törvénybe igtattatni, midőn egy 

törvényhatóság átalánosan megtagadja, hogy tör-
j vény szabta kötelességének eleget tegyen, s átalá-
| ban megtagadja a törvényes adó behajtását? Én 
! legalább részemről azt gondolom, hogy ily eset-
| ben. ily törvényhatóság ellen, mely lázadásban 
i állana szemben a törvény nyel, a kormány blzo-
! nyara nem ezen kártérítési biztositáshoz, hanem 
: kötelessége szerint ennél sokkal hathatósabb esz

közhöz fog nyúlni. Ezen kártérítésnek hitem 
szerint gyakorlati eredménye, mely máskor sem 
igen nagy, i ly esetben egyátalábansemmi i s : mert 
ha meggondoljuk, a mit tegnap igen tisztelt képvi
selőtársam Deák Ferencz mondott, s a mit ha oly 
átalánosságban el nem ismerek is, de a mi gyak
ran mégis megtörténik, hogy 10—15 tagból áll 
egy bizottmányi ülés, ha meggondoljuk, hogy ily 
esetben mindig módjok volna a vagyonosabbak
nak hátra húzódniuk: ugyan szeretném látni, hogy 
ezen kártérítési utón minő kártérítést nyerne a 
kincstár egy nagy város, egy nagy megye adói
nak kimaradásaért ? 

Vadnay Lajos: Bezáratja! 
T i s z a K á l m á n : Kérem, én kihallgatom: 

méltóztassék föállani, azután majd folytatom. 
Ezen szakaszok bizonynyal nem ily rendkí

vüli esetről szólanak, hanem szólnak igen is arról, 
midőn egy törvényhatóság az adók behajtása iránt 
vagy azok biztosítására vonatkozólag- kiadott ren
deletet czélszerütlenuek. károsnak vagy talán épen 
a törvénybe ütközőnek találja. Én megvallom, 
igen csodálkozom azon. hogy a tisztelt képviselő 

| urak legnagyobb része nem erről, hanem a tör-
i vénynek való ellenszegülésről , arról beszél

tek, hogy nem szabad senkinek alkalmat adni 
i arra, hogy az állam iránti kötelezettségeinek telje-
j sitése alól magát kihúzhassa, nem szabad senki-
| nek alkalmat adni arra. hogy a törvényt megszeg

hesse : mintha bizony indítványom, vagy indoko
lásom , vagy bárkinek felszólalása, is azt akarta 
volna. 

Azon ragaszkodás, melylyel a t. képviselő urak 
ezen a téren maradtak, majdnem azon gondolatra 
bírná az embert, hogy ők, kik a törvényhatóságok-

| ró! feltesznek minden roszat. azon gondolatban 
! vannak, hogy a pénzügyminiszter, vagy a pénz

ügyi közegek sem most, sem jövendőben, sem 
czéltalan, sem törvénytelen rendeletet nem fognak 
kiadhatni. Valóban ezen feltevéshez , hogy egyéb 
szót ne használjak, igen nagy optimismus volna 
szükséges : mert hiszen ha széttekintünk ma helyze
tünkben — természetesen kivéve a pénzügyminisz
ter urat. és azon keveseket, kik vele egy helyzetben 
vannak — a pénzügyi hivatalnokok legnagyobb 
részint ugyanazokból állanak, kik egészen a leg
utóbbi időkig hűséges szolgái voltak azon rendszer
nek, mely minden magyar törvényt, mely a ma-
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gyár kincstárt még az emlékezetből is ki akarta 
törölni, {Helyeslés halról) és kiket tehát csak a 
most nem rég felöltött magyar ruha vagy a reájok 
ruházott magyar királyi czim tehetett volna cso
daképen a törvénynek i l y hü tisztelőivé, oly hü 
őreivé, hogy rólok még feltenni sem volna szabad, 
hogy ők valami törvényellenest elkövethessenek. 
(Helyeslés halról.) Valóban, t. ház, igen szomorú 
dolog az , hogy ugy látszik, sokan már oda 
jutottak, hogy azokat tekintik a magyar törvény 
és a magyar kincstár ellenségeinek, kik érte 
küzdötted, tűrtek és szenvedtek, s azokat tekin
tik barátainak és védőinek. kik ellene min- j 
den lehetőt elkövettek. (Elénk helyeslés halról. Zaj. j 
Halljuk!) 

T. ház! Nem időzöm ezen kellemetlen tárgy- : 

nál tovább; hanem e helyett áttérek azon észre- . 
vételekre, s azoknak is természetesen csak egyné- [ 
melyikére, a melyek indítványom ellen tétettek. 

Hogy azután egészen a t. jobb oldalnak szén- ! 
telhessem figyelmemet, legelőször Simonyi Ernő 
t. képviselőtársam egy megjegyzésére felelek. 

Azt mondotta ő. hogy átalánosságban elfo
gadja ugyan módositványomat, de annak 71-ik j 
szakaszát nem teheti magáévá, mert abban benne | 
van. hogy a törvényhatóság a törvényeket, felelős
ség mellett tartozik végrehajtani; sőt azt is mon
dotta, hogy ha a felelősségnek benne kell a tör
vényben hagyatni, jobban szereti a központi bi- > 
zottság szövegezését, mert ott határozottan meg-
mondatik, hogy ki legyen felelős. Én ebben a t. ; 
képviselő úrral egyet nem értek : mert én azt, hogy j 
ki legyen mondva a felelősség a törvények végre- ; 
hajtására nézve a megyékel illetőleg, szükségesnek 
tartom, s nem is látom azt teljesen illusoriusnak, i 
mert hiszen a törvény végrehajtásáért felelősek 
voltak a törvényhatóságok mindig, és ha e fele- , 
lősség nem elég gyakorlati jelen alakjában, majd < 
ha a törvényhatóságok rendeztetnek, a felelősséget 
a törvényhozás szabályozni fogja, felelősek lesznek , 
azontúl azon szabályok szerint, melyeketa későbbi 
törvény alkot.A felelősséget tehát benhagyatni óhaj- ' 
tom ; míg ellenben azt, hogy a kincstár érdekei czi- ' 
mén. kellő körülírás és szükség nélkül, most ily • 
fontos változtatás csempésztessék be törvényható- ' 
sági intézményünkbe, azt részemről el nem fo
gadhatom. | 

A jobb oldalról Justh képviselő úr volt. ki az , 
első támadást intézte indítványom ellen : neki j 
szándékozom tehát legelsőben felelni, annyival 
inkább, mert több t. szónok ugyanazon eszméket 
fejtegette, a melyeket ő ; midőn tehát neki felelek, 
alkalmam nyílik azoknak is felelni. 

Megbocsásson a t. képviselő úr és megbo- j 
csássanak azok, kik ugyan azt álliták, midőn hal- ! 

LÉS. (Július 17. 1 868.) 

lottam fejtegettetni általok, mennyire szeretik, 
mennyire tisztelik a megyei intézményt, és hal
lottam másfelől, minő intézkedéssel, miképen akar
nak azzal elbánni: azon állat jutott eszembe, mely 
annyira szereti fiait, hogy agyonszorítja; {Felkiál
tás jobbról: A hasonlatosság nem talál!) Midőn pedig 
azt méltóztatott vitatni, hogy mi, kik a törvény
hatóságok jogait fen akarjuk tartani, nem vagyunk 
azoknak igazi barátai, mert mi fogjuk azokat ve
szélyeztetni, mert a törvényhatóságok visszaélve 
jogaikkal, károsítani fogják az államkincstárt, s 
azon meggyőződésre fognak vezetni, hogy az 
egész intézmény rósz , s ennek folytán el fog tö
röltetni : akkor ismét, nem ugyan hasonlatosság, 
de analógia folytán eszembe jutott azon egyszeri 
csizmadia, ki midőn vízre küldte inasát, előre meg
verte, nehogy a korsót eltörje. (Helyeslés halról.) 
Az igen t. képviselő úr fejtegette azt, hogy mi 
mindenre lesz szükségünk, ha azt akarjuk, hogy 
a kormány felelős lehessen; kimondotta többek 
közt azt, hogy szükséges, hogy e tekintetben a 
törvényhatóságok is felelősek legyenek. Perczel 
Béla képviselő úr pedig annyire ment. hogy azt 
monda, miszerint ha akarjuk, hogy a kormány 
felelős lehessen, meg kell adni annak a hatalmat 
arra is, hogy mindazt, a mit akar. megtehesse. 
{Felkiáltások: Azt nem, mondta! Csak a törvény kor
látai közt!) 

Percze l Mór: Nem ugy mondta! 
Tisza Kálmán: Értelme az volt. 
Percze l Mór : Nem ugy van ! Ráfogás ! 
T i sza K á l m á n : Hiszen erről majd beszé

lünk ülés után. 
P e r c z e l Mór : Én csak itt beszélek! (Zaj. 

Elnök cseneet.) 
T i s z a K á l m á n : Én, t, ház. ezt átalában 

semmi esetre sem akarom : mert a kormány telj
hatalmának soha és semmi esetben barátja nem 
lehetek, {Helyeslés hal felöl. Felkiáltás jobbról: Be 
mi sem vagyunk ám!) annak barátja soha semmi 
szín alatt, mondom, nem leszek: mert az utólagos 
felelősség ha valóban érvényre emeltetik, a politi
kai jogokat birja talán biztosítani, de az ily vi
szonyok közt a személyes és politikai szabadság 
mindig áldozatul esett és áldozatul fog esni. Nem 
akarom azért sem, mert sokkal helyesebbnek, mind 
a kormányzottakra, mind az összes hazára, mind 
magára a kormányra nézve sokkal jobbnak tar
tom, ha a törvénytelenségek végrehajtását békés 
alkotmányos utón meg lehet gátolni, mint ha 
csak megtorolhatjuk. {Helyeslés hal felöl.) 

A mi különben azt illeti, hogy ha a megye 
nem felelős, a kormány sem lehet felelős, azt — 
őszintén megvallom — tévesztett fogalomnak tartom. 
{Halljuk !) 

A megyéknek és a kormánynak jogköre kor-
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látozza egymást terjedelemre nézve, a mennyiben 
minél nagyobb jog adatik az egyiknek, annál 
kisebb hagyatik fön a másiknak; de hogy a kisebb 
jogkörben, vagy a nagyobban ne lehessen a kor
mány egyaránt felelős, és felelős, akár felelős a 
törvényhatóság, akár nem, nem azért, mit a me
gye tesz, mert ezt senki sem fogja tőle követeim , 
hanem a mit a kormány tesz: részemről átlátni 
nem vagyok képes. (Ellenmondás jobbról. Tetszés 
balról.) Egyébiránt, t, ház. nehogy félreértessem, 
ime ezennel ujolag nyilvánítom, hogy —nem ugyan 
azért, hogv a kormány felelős lehessen, hanem a 
kormányzat érdekében és a visszaélések meggát-
lása szempontjából — én is akarom azt, hogy a 
törvényhatóságok is felelősek legyenek, és midőn 
a hatóságok rendezéséről lesz szó. ez irányban j 
kész vagyok megtenni mindent; csak arra nem I 
leszek kész soha sem, hogy ugy történjék a fele- i 
lősség behozatala, hogy ne a visszaéléseket tegye 
lehetetlenekké, hanem magát a joggyakorlatot 
akadályozza meg. Ez történik pedig a jelen szer- j 
kezet által : mert ha elfogadom is, hogy teljesen ; 
kétségbe vonhatlan is az a jelen szerkezet sze- ; 

r int , a mit Tóth Vilmos képviselő úr a tegnap- | 
előtti napon mondani méltóztatott, hogy hiszen, ; 
ha törvénytelen volt a rendelet, fölírhat minden i 
aggodalom nélkül a törvényhatósági bizottmány, j 
mert senki feleletre nem fogja vonhatni, és ha a < 
törvénytelen rendeleteket végre nem fogja hajtani, í 
a törvényszékek föl fogják menteni: azt hiszem, j 
mindnyájan tudjuk, hogy a törvényhatóságnak 
fölirási joga nem esak arra terjed ki ós nem is , 
ott leghasznosabb, hol a törvénytelen rendeletek
ről van szó, mert a nemzeti és felelős kormány 
mellett ugy is remélnünk kell, hogy törvénytelen 
rendeletek esak igen kivételesen fognak kiadatni ; 
de ott van a fölirási jognak fő haszna, hol egy j 
rendelet törvényes ugyan, de hol a helyi viszo
nyokat jobban ismerő törvényhatóságok nézete 
szerint káros az, vagy legalább káros annak azon 
időpontban való végrehajtása: már pedig, t. ház, | 
ily feliratot intézni a törvényhatóságoknak a 77, 
78, 79-ik szakaszok szerint, ha ezeket elfogadnék, 
nem lehet. Mert vegyünk például egy esetet a 
pénzügyi kezelés köréből. Ha a pénzügyminiszter 
vagy valamely pénzügyi hatóság, az adóknak be
szedése végett, valamely törvényhatósághoz a 
végrehajtás iránt kiad egy rendeletet, meglehet, 
mondom, hogy az teljesen és tökéletesen törvényes; 
de a törvényhatóság látja, hogy ha azon rendelet 
akkor hajtatik végre, kettős kár fog okoztatni az 
adózóknak, s talán meg fog támadtatni maga az adó 
alapja, de a törvényhatóságnak felírni nem lehet, 
mert a rendelet törvényes volt, és a törvényszék
nek nem csak joga, de kötelessége is lenne a tör- j 
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vény hatóságot elitélni. (Helyeslés balról, ellenmon
dás jobbról.) 

Justh József igen tisztelt képviselő úr azt is 
méltóztatott mondani, hogy nem szeretné az 1840. 
évben behozott példát kiterjeszteni ide, a hol a 
közigazgatásról is van szó, mert akkor a megyei 
tisztviselő megszűnnék egyedül a megyétől függni. 
Én abból, hogy ő ezt monda az 1840-ki példáról, 
mely szerint pedig az alispán utján történtek a 
rendelkezések, azt következtetem, hogy a mint 
mind azok, fi kik egyátalában nem akarják látni, 
hogy ezen törvényjavaslat által a megyei tisztvi
selő másnak, mint a megyének rendeltetik alá, 
nem nézték és nem olvasták meg ezen törvényja
vaslat szakaszait, mert ezen törvényjavaslat szaka
szaiban nyilván és határozottan benne van, hogy 
még az alispánnak is elkerülésével rendelkezik az 
egyes adóhivatalnok, egyes adófelügyelőség az 
egyes megyei tisztviselő idejével, végzendőivel, 
és határnapot tűz ki számára. 

En azt hiszem, t. ház, hogy ezen viszony nem 
azonos azzal, amit Tóth Vilmos t. képviselőtársam 
mondott, és melyet a pénzügyiminiszter is megerő
sített, midőn magános ember folyamodik a tiszt
viselőhöz ügyeinek elintézése végett: mert hogy 
a magánoy ember megrendelhetné, hogy mit le
gyen a tisztviselő teendő, hogy határnapot tűzhes
sen ki az eljárásra, azt soha sem hallottam. 

Szintúgy nem áll azon analógia sem, a melyet 
Justh képviselő úr mondott, hogy olyan ezen eset, 
mint midőn egyik törvényhatóság a másik törvény
hatóságot megkeresi valaminek végrehajtása tár
gyában. Mert ugyan, kérdezem, mit mondana a 
képviselő úr, ha egykor Nyitra megye bizottságá
ban jelentené egyik szolgabíró, hogy nem járha
tott el abban, a mivel a bizottmány vagy az alis
pán megbízta, mert Trencsén vármegye esküdt
jének rendeleteit kellett végrehajtania? Az eset 
pedig tökéletesen hasonló. (Nem áll! jobbról. He
lyedé* balról.) 

Tóth Vilmos képviselőtársunkkal nem érthe
tek egyet abban, hogy ő a törvényhatóságokat 
egyátalában tüzetesen szerveztetni és rendeztetni 
nem akarja; azonban egyet értek vele abban, hogy 
én is azt, hogy a rendezés közvetlenül a jelen 
időben történjék, nem kivánom, nem kívánom pe
dig azért, mert én is, nem vádként, mondom azt, 
de a vitatkozásból merített szomorú meggyőződé
semből , hogy a rendezés ma a megsemmisí
téssel volna egyértelmű. (Élénk helyeslés "a szélső 
balon, ellenmondás jobbról.) Azonban azon eljárást 
mégkevésbbé fogadhatom el. a melyet t. képviselő 
úr ajánl: mert az , hogy ha nem rendeztet
nek most egyszerre és tüzetesen a törvényhatóságok, 
de oly módon, a mint az most történik az egyes 
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kérdéseknél, módosittatnék ezen intézmény, ha-
sonlitna azon eljáráshoz. melyet a hajdankor-
ban a halálra Ítéllek ellen alkalmaztak, nem ölték 
egyszerre, de időnkint lemetszették egy-egy tag-
jokat, mig végre kinjokban kimúltak. 

Szász Károly képviselő úr is hozott fel olyan 
érvet, melyre, ugy hiszem, ő, de többen is. miután 
többen emlegették, nagy súlyt fektetnek. Ezen 
érv az, hogy jobb azon törvény, a mely szerint 
szükségtelenné válik a kormánybiztosok küldé
se, mely szerint az be nem következhetik, mint 
az, mely szerint az olykor-olykor be, fog következni. 
Erre nézve elsőben azt jegyzem meg, hogy nem 
hiszem, még a pénzügyekre nézve is, hogy ezen 
törvény elfogadása által lehetetlenné lenne téve 
azon eset, hogy kormánybiztosok küldethessenek : 
mert, azt hiszem, hogy azon nem várt és nem re
mélt esetben, ha valamely megye a törvénynek 
eleget tenni uem akarna, bizonynyal a t. kormány 
nem fogna megelégedni a kártérítés követelésével, 
hanem intézkednék, hogy a rendelet végrehajtas
sák ; és továbbá, ha ez által akarnók megítélni azt, 
hogy melyik törvény a legczélszerübb . akkor ok
vetlenül -— a mit. tudom, senki közülünk, sem ő, sem 
más nem akar — az absolutismusnak kellene pálmát 
nyújtani: mert az absolutismus mellett csakugyan 
nem lehet arra eset, hogy valamely törvényható
ság, mely jogával vagy szabadságával visszaél, 
kormánybiztos küldésére nyújtson alkalmat. (He
lyeslés bal felöl.) 

A túlsó oldalról egy másik képviselő űr által 
még furcsa észrevétel tétetett, vagy helyesebben 
szólva furcsa váddal is illettettem, melyre egyedül 
csak furcsaságánál fogva felelek. (Halljuk!) 

Az mondatott ugyauis, hogy én a megyei 
tisztviselőket finánczokká akarom tenni. Nem 
tudom, mit értett az alatt a t. képviselő úr. ki ezt 
mondotta. Mert ha azt értette, hogy én azt óhajtom. 
hogy a törvényes adókat a megyei tisztviselők 
hajtsák be : akkor igazsága volt, mert én a törvé
nyesen megszavazott adóknak behajtását sem meg
gyalázó, sem bűnös ténynek, hanem hazafiúi kö
telességnek tartom. (Helyeslés bal felöl.) Azonban, 
ha valami mást, valami megrovandót méltóztatott 
ezalatt érteni: akkor azt jegyzem meg, hogy az 
ő értelmezése szerint és ínég azon esetben is min
den esetre jobban akarok én bánni a megyei tiszt
viselővel, a kit szerinte finánczczá akarok tenni, 
mintázok, kik a javaslatot elfogadva a fináncz szol
gájává akarják tenni. (Zajos helyeslés hal felöl, ellen
mondás jobbról.) 

Az általam igen tisztelt pénzügyminiszter úr 
a tegnapi napon méltóztatott mondani, hogy a 
házszabál) ok szerint ezen egész vitának most 
helye nem lehetne és csodálkozni méltóztatott a 
felett, hogy én. ki a házszabályoknak máskor 

még szavaihoz is ragaszkodom, épen én adtam 
alkalmat erre. E részben kénytelen vagyok meg
jegyezni , hogy én házszabályaink közt olyat, 
mely azt, hogy több, természetszerűleg összetar
tozó szakaszok együtt tárgy altassanak, tiltaná, nem 
ismerek, és parlamentális gyakorlatunkban is nem 
egy. hanem számtalan eset volt már arra; azt pe
dig, hogy olv szakaszoknál, melyek nagy elvi kér
déseket foglalnak magokban, elvi vitatkozásába 
bocsátkozni ne lehetne, azt sem nem mondják a 
házszabályok, sem meggyőződésem szerint nem 
mondhatják. 

Egyébiránt emlékeztetem a t. pénzügymi
niszter urat és egyúttal az egész t. házat arra, 
hogy 1866-ban a magyar parlamenti beszédek 
egjnk legremekebbjét épen a részletes vitánál 
egy nagyfontosságú elvi kérdésben , ha jól emlék
szem, két vagy három összekapcsolt szakasz fe
letti vita alkalmával hallottuk Deák Ferencz 
t. képviselőtársunk által elmondatni. (Éljenzés 
jobbról.) 

E szerint tehát sem a szabályokkal, sem a 
szokással, a mit én óhajtottam, egyátalában nem 
ellenkezik; és én igen kérem a pénzügyminiszter 
urat. nyugodjék meg abban, hogy nekem semmi 
mellékes szándékom sem volt akkor, midőn azt 
kívántam, hanem csak azért kivántam. mivel e 
szakaszok együvé tartoznak. Hiszen kölcsön fejé
ben én is megnyugszom abban, hogy a t. pénz
ügyminiszter urat itt egyes egyedül » kincstár 
iránti jó szándék ée nem talán a törvényhatósá
gok iránti ellenszenv vezette. (Tetszés a hal oldalon.) 

A mi különben pénzügyminiszter urnák ezáfo 
latát illeti, (Halljuk!) ugy találom, 'hogy azok, a 
miket ő mondott, az én feladatomat véghetetlenül 
megkönnyítik: (Halljuk !) megkönuyitik , mert 
egyik állításával szíves volt előttem megoldani a 
másikat. Azt mondotta ugyanis a t. pénzügyminisz
ter úr beszédének elején, hogy azon 5 dikszakasz. 
melyet én módositványként beadtam, majdnem 
szóról szóra azt tartalmazza, melyek az eredeti ja
vaslat azon szakaszaiban foglaltatnak, melyek e 
tárgyakról szólanak, csak azon különbséggel, hogy 
én a megye által kívánom utasítani a megye tiszt
viselőit, tehát én azt akarom, hogy a megye ítéljen 
a felett, hogy végrehajtassék-e a törvény? és igy a 
megyét a törvényt fölé akarom helyezni; holott a 
törvénynek kell mindenek felett állani. Később 
czáfolat közben azt méltóztatott mondani, hogy a 
felirati jogot az én javaslatom jobban korlátozza, 
mint az eredeti szerkezet, mert én előre ki akarom 
mondani, hogy a törvényt végre kell hajtani, mig 
az eredeti szerkezet az iránt felirást enged* 
Ha én előre kimondom, hogy a törvényt végre 
kell hajtani, akkor rnikép lehet az, hogy épen én 
a törvény fülé helyezném a megyéket? Egyéb-
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iránt azt gondolom, tisztelt ház, hogy valamint 
nem áll az, hogy én a megyét azért, mert azt aka
rom, hogy a törvényhatóságok iránt is tartassék 
meg azon fokozat, mely mindenütt meg szokott a 
polgári és katonai intézményeknél tartatni, hogy , 
mondom, valamint nem áll az, hogy azért, mert 
ezt akarom, a megyét a törvény fölé helyeztem 
volna: épen ugy nem áll, hogy a felírási jogot én 
jobban meg akarnám szorítani, mint az eredeti 
szerkezet: mert, habár a t. miniszter úr. hihetőleg 
szóhibából, azt méltóztatott is mondani, hogy ő a 
törvények és azok végrehajtása ellen, a törvénynek 
felfüggesztésére ad a megyének hatalmat, én azt 
hiszem, hogy mindnyájan itt e házban, úgymint ó' 
maga is, a felirati jogot nem ugy értettünk, ha
nem értettük ugy, hogy szabad legyen a kiadott 
rendeletek végrehajtását felfüggeszteni és azok el
len felirni ; már pedig ezt az én szerkezetem nem 
korlátolja, mig, a mint kimutattam, az eredeti szer
kezet, midőn czélszerütlenség és károsítás szem
pontjából kellene felirni, avt teljesen és tökéletesen 
illusoriussá teszi. 

Azt is felhozta miniszter úr igazolásául annak, 
hogy midőn felelős parlamenti kormány van , 
akkor a megyei jogkörnek meg kell szoríttatnia, 
hogy ime 1848-ban, 1849-ben, midőn a parlamenti 
kormány újság volt előttünk. a törvényhatósági 
élet majdnem egészen szünetelt. Én azt hiszem, t. 
ház, hogy e példa nehezen indíthat bennünket arra, 
hogy a törvényhatóságok jogait megszorítsuk, 
sőt még inkább arra ösztönözhet, hogy midőn a 
közel múltban is meggyőződtünk arról , hogy 
midőn ezen törvényhatóságok a jogok gyakorlatát, 
haahaza javaúgy kívánja, szünteteltetni és tudják, 
ne féljünk tölök, hanem hagyjuk meg őket azon 
jogokban. (Elénk helyeslés bal felöl.) 

Felolvasta a tisztelt pénzügyminiszter úr az 
1848-dik évi pénzügyminiszternek Kossuth La
josnak pénzügyi javaslatát. Én azt gondolom, 
hogy ez nem csak engem — ki tisztelem ugyan 
Kossuth Lajos nagy tehetségeit, ki elisme
rem a múltban szerzett nagy érdemeit, de nevére, 
valamint senkiére, nem esküszöm és nem esküd
tem soha — de azokat is, ha ugyan vannak olya
nok , kik még m 1 is megtennék azt, mit ő ezelőtt 
20 évvel egészen más körülmények közt mondott, 
egyátalában nem kötelezheti. (Elénk mozgás.) 
Legalább is csodálkoznom kell pedig azon, (Hall
juk!) hogy azon részről, hol a türelmetlenségnek 
bizonyos jele vehető észre még e név hallatára is, 
mégis megkísértetik mindig fegyvert faragni az 
ő evek előtt tett nyilatkozataiból. (Igaz! Ugy van! 
taps a szélső bal oldalon.) Egyébiránt, t. ház, ért
hetőbb ez a pénzügyminiszter urnái , mint bárki 
másnál, érthetőbb annálfogva , mert bizonynyal 
méltóztatnak tudni , hogy ő 1848-ban azon pénz-

KÉPV. n. NAPLÓ. 1865/8- ix. 

ügvi politikához, és — nem tudom, de meglehet — a 
felolvasott szerkezethez is mint pénzügyminiszteri 
tanácsos közel állott 

Lónyay Menyhért pénzügyér: Nem álltam! 
Tisza K á l m á n : . . . és csak azt sajnálom teljes 

szivemből, hogy ha nem is egészen, de részben lega-
lább.mint maga mondá,helyesneklátta azon törvény
javaslatból azt, mi a törvényhatóságok jogkörének 
megszorítását czélozza, átvenni. Miért nem méltózta
tott, habár csak részben is — mert hiszen egészben ki 
kívánhatná? — átvenni azon politikának azon tö
rekvéseiből is némelyeket, a mik a magyar pénz
ügy függetlenné tételét czélozzák? (Helyeslés a 
bal oldalon.) 

Azonban, t, ház! egyátalán nem akarok az 
akkori és a mostani idők közt párvonalt húzni. 

Most e helyen csak két rövid megjegyzé
sem van. 

Az egyik az, hogy a helyzet akkor, ha a 
pénzügyek kezelését befelé értjük is, egészen más 
volt: akkor az összes adók behajtása a törvény
hatóságok tisztviselőinek volt a kezébe letéve , és 
minden mulasztás vagy épen ellenszegülés köz
vetlenül érzékeny kárt okozott volna a kincstár
nak ; mig most, minő kimutatni szerencsém volt, 
ezen eset elő sem fordulhat, mert hiszen a pénz
ügyi közegek foglalkoznak rendszerint az adók 

I behajtásával. Továbbá akkor, mint azon törvény
javaslatból kitűnik , melyet pénzügyminiszter úr 
felolvasni méltóztatott, a megyei törvényhatóságok 
tisztviselői magának a pénzügyminiszternek, 
nem pedig alárendelt közegeknek szándékoltattak 
alárendeltetni. 

Második megjegyzésem az , hogy én nem tar
tom azt sem a jelen politika, sem annak vezetői érde
kében lenni, kik bizonynyal — ha más nem, önma
gam tennék iránta tanúságot — lelkök tiszta meg
győződése szerint jónak látják más utón haladni, 
mondom, nem tartom helyesnek az ő saját érde-
kökben, hogy ők magok idézik szemünk elé az 
1848-diki dolgokat: mert olymódon ők magok tünte
tik ki ezen nagyszerű törekvések mellett a jelen poli
tikának , a jelen helyzetnek — meglehet, én nem 
tudom — igazolt, de minden esetre kicsinyes voltát. 

j (Ugy van! a baloldalon : Ellenmondás jobbról.) 
Madarász József: Törpe! törpe ! 
Tisza K á l m á n : Deák Ferencz t. képviselő-

I társunk (Halljuk!) a múltból hozott fel példát 
I arra nézve , hogy a megyék mennyi kihágásokat 
1 követtek el az adó kivetésénél ezelőtt mintegy 40 
I évvd. É n , t. ház! őszintén meg keli vallanom , 

sajnálom, hogy ily módon a megyei intézmény 
pellengérre állittatik. (FelkiáltÁsok jobbról: De ha 
igazat mondott!) Sajnálom, mert az igazságot meg 
lehet ugyan mondani, de az okos ember nem min
dig mondja ki. (Helyeslés a bal oldalon) Sajnálom, 
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mertegyfelől nem hiszem, hogy erre szükség lett 
volna, miután mindnyájan tudjuk, hogy történ
hetnek s történtek is visszaélések a megyék, a tör
vényhatóságok által is , mint minden intézmények 
által; s mert tudtuk és tudjuk, hogy a visszaélé
sek ellen intézkedni okvetlenül szükséges ; örömet 
pedig nem meríthetnek s nem meritnek ebből má
sok — mert a t. képviselő úr. is hazafiúi fájdalom
mal adta elő' — mondom, nem meríthetnek mások , 
mint azok, kik e házon s talán a hon határain 
kívül is örömmel üdvözölnek mindent, a mi által 
intézményeinken nevetség tárgyává tehetik. 

A megtörténtet, t. ház, nem történtté tenni azt, a 
mi igaz, megtagadni nem lehet, s nem is kisértem 
meg ; de engedje meg a t. ház — nem azért, hogy a 
t. házat felvilágosítsam, mert erre, azt hiszem, 
nincs szükség , hanem azért, hogy elrontsam azok 
kedvét, kik a mi kárunkon szeretnek nevetni — 
engedjék meg, hogy egy rövid példát hozzak fel 
azon időből, midőn a megyék nem kontárkodtak 
az adó behajtásánál, midőn egy tökéletesen cent
ralizált civilisátor sereg vetette azt ki s hajtotta 
be. (Csak tessék! Hozhat fel ilyen példát egy milliót!) 
A dolog igy történt. Aradon egy jó barátommal 
történt, a kitől tudom, s a ki most a Deák-párt
nak ott egyik kitűnő tagja. 0 rá vetették vala
mely elhagyatott szőlő után az adót, a melylyel soha 
sem bir t ; végig ment minden fokozaton, de nem 
birta magáról leíratni, s utoljára, mert még azon 
a melyektől sajnált boldog korban éltünk, midőn 
nem késedelmi kamat, hanem katonai executio 
volt , ráment az executio. 0 elment az adóhi
vatalhoz ; de végre is azt mondották neki , fizes
sen , mert a kincstár nem károsodkatik. Ekkor 
egy eszme támadt benne, s azt mondotta: „Én 
herczehurczálom az urakat éveken által, elmegyek 
Bécsbe, de nem fizetek attól, a mi nem az enyim, [ 
s önöknek sok bajuk lesz, nekem is ; azonban j 
ajánlok az uraknak valamit: ime itt van egy gaz
dag szeszgyáros , ennek ez az adó úgyis csekély 
összeg, snem szeret az urakkal torzsalkodni: írják 
Ő reá, ő megfizeti." S ugy történt, reá í r ták, és az 
megfizette. (Derültség.) 

Deák Ferencz igen t. képviselő úr kiszámí
totta, mily roppant összegek maradtak meg a 
nemzet kezénél 1848 előtt, már csak annálfogva 
i s , hogy az adó oly nagy összeggel kevesebb 
volt ; azután kimutatta , hogy mindezen roppant 
összeg majdnem nyom nélkül enyészett el; s vé
gül azt mondotta, hogy enn^k okozója volt hibás 
megyei intézmény, okozója volt a vis inertiae , s 
hogy most az utóbbi másfél év alatt több emel
kedés történt , mint azelőtt 50 év alatt. (Igaz! 
Ugy van!) 

Én, tisztelt ház. először azt gondolom, hogy a 
t. képviselő úr kiszámítása nehezen lehetett telje

sen alapos, mert oly nagyra tenni az akkor keve
sebb adó által megtakarított összeget, mint a minő 
nagy összeg az ma, ha meggondoljuk, hogy az 
összes forgalmi tőke akkor annyi alig lehetett, 
nem lehetséges. De ezt csak mellékesen megérint
ve, vajon lehet-e, helyes-e, méltányos-e, kizárólag, 
vagy ha nem is kizárólag, de legfőképen s első 
sorban a törvényhatósági intézményt s a vis 
inertiae-t vádolni azzal ? Én azt gondolom, sokkal 
inkább okozták ezt a még akkor mindenütt fen-
álló privilégiumok; okozta a közlekedési eszközök 
tökéletes hiánya; okozta az ősiség, és okozta egy 
elszegényitésünkre, kereskedelmünk és iparunk 
megölésére számított kereskedelmi ós vámpolitika. 
Hogy mind ezek oly sokáig életben maradtak, 
azoknak egynémelyikére nézve megengedem; hogy 
hibásak lehettek a törvényhatóságok is, de igen 
nagy részökre nézve bizonynyal teljesen ártatla
nok voltak, miként ezt mindnyájan tudjuk. És én 
igen kérem, hogy ne is akarjuk ily terhesen és 
nem méltányosan sújtani akár a törvényhatóságok 
intézményét, a mely annyi szolgálatot tett már a 
haza, a szabadság ügyének, akár azon vis inertiae-t, 
a mely, igaz, a népeknek virágzókká és hatalma
sakká tételére magában nem elég, de a mely ne
héz időkben mily nagy eredményeket tud kivívni, 
azt épen az igen t. képviselő úr útmutatása sze
rint most legközelebb tapasztalta a nemzet. 

A mi az előmenetel nagyságát illeti mind 
azokra nézve legalább, a miket a t. képviselő úr 
mondott, nem áll, hogy ezen másfél év alatt több 
lett volna az emelkedés, mint 50 év alatt ezelőtt. 
Nem áll jelesen a föld értékére nézve, a melyre 
nem volna nehéz példákat hozni fel, hogy az 1848-at 
megelőzött nem 50 , hanem 30—40 év alatt 
sok helyen 25-szörös lett a földnek értéke, a mit 
valóban, azt gondolom, hogy ezen másfél év alatt 
mondani nem lehet. 

Nem tagadom, hogy nagy emelkedés történt 
mind iparunk, mind kereskedelmünk, mind a föld 
értékére nézve e másfél év alatt. Nem tagadom, 
sőt hiszem és vallom, hogy a szabad intézmények 
is voltak arra befolyással: mert tudom, hogy a 
szabad intézvények mellett fejlődhetik egy ország 
anyagilag is legjobban. De azt még is tagadnom 
kell, hogy ezek lettek volna, hogy a szabad intéz
mények, hogy a felelős parlamenti kormányforma 
lett volna e roppant emelkedésnek legfőbb ténye
zője. Tényezője volt ez emelkedésnek az, a mi 
tényezője volt a keleti háború alatt is : a jó termés 
és a magas gabonaár. Ezeket pedig sem politikai 
intézmények, sem politikai személyiségek érde
méül felróni nem lehet. Ezt csak a gondviselésnek 
köszönhetjük, mert sem kormányformánk, sem 
kormányunk bő termést itthon és szükséget kül-
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földön nem teremthet. (Elénk, hosszas helyeslés hal 
felöl.) 

Azonban, miként előbb is mondám , én a 
szabad intézmények befolyását az anyagi emelke
désre, az anyagi felvirágozásra elismerem ; csak
hogy azon részből, a mely ezen mostani emelke
désben a szabad intézményeket illetheti, nem lehet 
a törvényhatóságok fenállása ellen következtetni. 
nem csak fenállásuk ellen nem lehet, hanem arra 
sem következtetni, hogy jogkörüket meg kelljen 
szorítani, mert hiszen e másfél év alatt a törvény
hatóságok fenállottak. 

Azt mondta a t. képviselő úr, hogy a felelős
ség lánczszemét megszakitani nem szabad. Töké
letesen egyetértek vele; de kifejtettem már, hogy 
megszakitani én sem akarom, jeleztem nézeteimet 
ezen felelősségre nézve, s fentartom magamnak azo-
kat részletesen kifejteni majd akkor , midőn a 
törvényhatóságok rendezéséről fogunk tanácskozni; 
most pedig csak ahhoz szólok még egy pár szót, 
hogy ki az, vagy is melyik pártnak nézete az, 
mely a törvényhatóságok lenállását veszélyez
teti. 

Az igen t. képviselő úr azt monda — nem 
vádképen , de meggyőződéséből kifolyólag — 
hogy a kik a törvényhatóságokat veszélyeztetik, mi 
vagyunk : mert ha jogaikban megakarjuk tartani , 
éles ellentétbe teszszük azokat a kor uralkodó 
eszméivel és irányával, a mely felkarolta a felelős 
parlamenti kormányrendszert, s mely a hozzá nem 
simulókat kíméletlenül elsodorja. 

Engedje meg, t. ház, hogy én is, nem vádké
pen, hanem mint meggyőződésemet mondhassam, 
hogy én pedig azt hiszem, hogy azon ut az, me
lyen önök haladnak, mely akaratuk ellenére is 
nem sokára a törvényhatóságok sirjához fogja önö
ket vezetni. (Ellenmondás a jobb oldalon.) Mert ha 
attól való félelmükben, hogy a törvényhatóság 
összeütközésbejöhetne a kor uralkodó eszméjével, 
magunk fosztjuk meg azt azon jogaitól, melyek 
élete feltételét képezik, akkor magoktól is el fognak 
enyészni. 

Egyébiránt, t. ház, tökéletesen igaz az és szív
ből örülök rajta, hogy a kor uralkodó eszméje s 
uralkodó irányzata ma a felelős parlamenti kor-
mányformához vezet. Ezt én is akarom, arra én is 
igyekszem, hogy ezen kormányformát teljes töké
letességében szervezzük meg, és a mennyiben bír
juk, őrizzük meg; de nem tartom helyes felfogásnak 
azt — s ez teszi köztünk, gondolom, a legnagyobb 
különbséget — hogy a törvényhatóságok megha
gyatván jogkörükben, csak szabályozva az eljárást 
s kiirtva a visszaéléseket, ellentétben állanának a 
felelős parlamenti kormánynyal. Én azt tartom, a 
nélkül, hogy ezzel ellentétbe jönnének, mind azon 
jogokat megtarthatják, melyekkel bírnak. 

Volt, t. ház, ezen század múlt évtizedében ezen 
parlamentalis kormányformának egy élősdi nö
vénye, mely rá kapaszkodott és melynek hazánk
ban is akadtak igen jeles kertészei. Ezen élősdi 
növény volt a centralisatio : ezen centrálisadéval 
igen is éles és halálos ellentétben áll az önkor
mányzati intézmény ; csak hogy hála Istennek ezen 

' élősdi növényt a kor szelleme már elvetette magá
tól, és még ott is, a hol a legjobban ki volt fej
lődve, még ott is, mondom, a szabadság igaz bará
tai hátat fordítanak neki. 

Ne féljünk tehát mi se, ne lássunk előre sötét 
képzelmünkben egy, a felelős parlamenti kormány 
és a törvényhatósági intézmény közt kitörendő 
harezot: mert meg vagyok győződve, nem fog e 
küzdelem kitörni; hanem védjük meg intézmé
nyeinket a központosítástól egyfelől, másfelől ne 
féltsük tőle annyira, hogy magunk csonkítsuk 
meg; és kivált, ha az igen tisztelt képviselő úr e 
törekvésben nekünk kezet nyújt, meg vagyok róla 
győződve, hogy mind a parlamentalis felelős kor
mányt, mind a jogok élvezetében meghagyott tör
vényhatóságot, mint a rend és szabadság biztosítá
sának legjobb eszközeit fogjuk utódainknak át
adni. 

És, tisztelt ház — mert utoljára nincs olyan 
hosszú, a melynek vége ne lenne — most elértem 
beszédem végét és igen röviden arra kérem a t. 
házat, méltóztassék figyelembe venni, hogy módo-
sitványom a kincstár érdekekeiről épen oly jól 
gondoskodik, mint az eredeti szerkezet, a nélkül, 
hogy, mint emez, a törvényhatóságok jogkörét 
csonkítaná , s méltóztassék azt elfogadni. (Hosszan, 
tartó élénk helyeslés a bal oldalon.) 

E l n ö k : Még egy módositvány van beadva: 
az azt beadó Zichy Nándor gróf fogja indokolni. 

Zichy Nándor gr . : Midőn azon jogommal 
élek, melylyel a módositványt beadók - átalában 
élni szoktak, nem teszem azt azon hiedelemben, 
miszerint a ház elragadó szónoklatom által meg
győzetve módositványomat el fogja fogadni. Ugyan 
e meggyőződés képesít arra is, hogy igen rövid 
szavakba foglaljam mindazt, a mit mondanom 
kell. Hogy azonban szólok: annak oka az, hogy 
lehetnek a háznak egyik vagy másik oldalán, kik 
igen keveset törődnek azzal, miképen értelmeztet-
nek szavaik, mert vannak hátuk mögött, kik kiej
tésüknek megfelelő interpretatiót biztosítanak j 
vannak egyének és lapok. Előadásomnak helyes 
értelmezése fölött magamnak kell őrködnöm; s 
folyamodnom csak magának a háznak pártra haj-
latlan jó akaratához lehet. 

T. ház! Két különböző elvet látok én az 
előttünk forgó szakaszokban lefektetve. 

Az egyik az, miszerint a törvényhatóságok
nak és azok közegeinek a törvényt kell-e feltétle-
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nül végrehajtaniok vagy sem? azaz vajon ezen 
végrehajtás a megye külön meghagyásától le
gyen-e föltételezendő vagy sem ? Erre nézve ne
kem, t. ház, az a fölfogásom, miszerint a törvény
nek mindenki a hazában, mihelyt az kellőleg köz
hírré van téve, engedelmeskedni tartozik. Hogy 
ha e részben talán jelenlegi praxisunk, talán a fel
fogás némi kételyeknek ad helyet — a m i annál in
kább lehetséges, mivel a törvénynek végrehajtását 
az administratio teendőitől mindenkor hajszálnyira 
megkülönböztetni nem lehet --- a törvényhozásnak 
és az életnek feladata a törvényes gyakorlat e 
részbe i kételyeit eligazítani. Én tehát azon fel
fogást, mely a baloldali módosítványban rejlik, 
mely szerint a törvényhatóságoknak különösen 
meg volna hagyandó, hogy a törvény közhírré té
telével meghagyják közegeiknek, hogy azt telje
síteni tartoznak, nem helyeselhetem, nem tartom 
szükségesnek, és ezért nem is pártolom, {Helyeslés 
jo'ib felöl) 

Második elve a törvényjavaslatnak az, hogy 
a megyék tétessenek felelősekké egészen más érte
lemben, mint sem a hatóságok felelősségét felfogni 
képes volnék. Én a törvény előtti felelősséget nem 
látom kártérítési keresetek szűk korlátai közé szo-
ritottnak. és nem hiszem, hogy e felelősségnek 
ily ii-ányban kiékezése, ily irányban kifejtése 
megfelelne azon felfogásnak, mely a törvény iránti 
engedelmesség kötelezettsége tiszteletre méltó fo
galmának kellőleg megfelelne ; hanem azt inkább 
pénzügyi természetűnek látom, és már ezen szem
pontból sem helyeselhetem, hogy ama nemesebb 
felelősség helyébe emeltessék. 

Különben azon szakaszok, melyek a felelős
séget ily szempontból tárgyalják, a megyéknek 
szerintem sokkal tágabb jogot adnak a törvény
nyel szemben, mintsem a melylyel azokat felruház
tatni szeretném: és pedig azért, mert némileg, ha
bár talán szándéktalanul is, azon szint viselik, 
mintha megengedhető volna, hogy a törvény 
végre ne hajtassék, ha csak az abból eredhető kár 
megtéríttetik. 

Hogy a jelen körülmények között talán az 
adó behajtására rendkívüli eszközök szükségeltet
nének, előttem ugyan kellőleg igazolva nincs: mert 
részemről azon örvendetes meggyőződést vélem 
az előttem tudva lévő korlátolt körű adatokból 
leszármaztathatni, hogy remény felett —• a mi 
épen a magyar alkotmányos gyakorlatnak és a 
magyar nemzet alkotmányos érzületének dicsőségé
re válik — sem a közigazgatás, sem az adóbehajtás 
terén rendkívüli fenakadásoknak helye nem volt, 
holott rendkivüli átalakuláson mentünk át. De ha 
mégis rendkivüli intézkedés szüksége forogna fen, 
ha azon körülmény forogna fen, és a pénzügymi
niszter ilyeneket kívánna, hogy addig, mig 

i rendes körülmények közt törvény és gya
korlat a nehézségeket elhárítja, bizonyos évek 
során át a megyéknek a pénzügyi intézkedések 
irányában a felfüggesztések hatálya, és ezeknek 
csak extra domínium lehessen felterjesztést tenni : 
nem haboznám ezen hatalom meg-adásában. 

Azon elvnek letételében azonban akkor is 
fenakadnék: miszerint a megye és a megyei bi
zottságnak egyes tagjai felelősekké tétessenek 
nem a törvény elleni eljárás és izgatásért, nem a 
törvény iránti engedelmesség érdekében , hanem 
hogy valamely intézkedés czélszerüsége vagy 
czélszerütlen volta feletti vitatkozásban, a pénz
ügyre ebből eredhető kár iránt, és pedig kárpót
lási kereset utján. Fenakadnék pedig ebben épen 
azért, mert a megyét nem régi feudális helyzeté
ben, hanem azon helyzetében fogtam fel, melyben 
jelenleg van. Az nem egyesek, nem a megye kö
zönségének közvetlen képviselete, hanem a bizott
ság a megye közönségéből származott delegatio: 
ezen delegatióban mint mandatarius foglalok he
lyet, mint mások választottja, mint mások jogai
nak választott őre, képviselője. I ly minőségben 
egyéni vagyonommal nem lehetek oly módon sza-
vatos, mint a törvényben szándékoltatik. 

Rendkivüli súlyt fektetek arra, t. ház, hogy 
a közigazgatás és a kormány teendője, valamint a 
municipium valódi tevékenységi köre, a maga tiszta
ságában fentartassék, és hogy attól távol tartassanak 
az elvek, melyek attól elidegenitenének, a melyek 
az azokban való joggyakoilatot kétessé tennék, és 
a melyek azok geniussával össze nem egyezhetők. 
Ha a felelősség elvére nézve még mások tettek 
megjegyzést módositványomban, az azért történt , 
mert ha a megye köteles a törvény iránti enge
delmességgel , akkor bizonyosan törvény szerint 
felelős is , és felelős, akár kimondjuk, akár nem, 
mert ez eddig is létezett. E felelősséget itt kiválókig 
kiemelni, akár csak az általam kihagyandónak 
javalt szakaszokra nézve való összefüggés miatt 
bir értelemmel, akár pedig bizonyos tényekre 
vonatkozólag. 

A mennyiben tehát az a kártérítési kereset
tel összefoglalható, részemről azt nem pártolhatom, 
és kihagyandónak vélem. 

A többiekben pedig a községi elöljárók, a 
megyei birák, a megyei törvényszékek eljárása 
iránt tétetik a megye felelőssé. 

Én a községeket nem tekintem a megye gyám
sága és a megye felelősségének paizsa alatt levők
nek. Ezen felügyelet és felelősség elvét nem sze
retném törvényben kimondatni; sőt szeretném a 
községeket oly autonomszerü fejlődés elé ve
zettetni , mely szerint a község eljárásáért ön
maga felelős. Ezt én nem tekintem feudális felfogás
nak, hanem olyannak, a milyennek a szabad köz-
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ségek a szabad államban megfelelnek. A.mitovábbáhogy okok ellen okokkal feleljüak, több mint 
bíróságunkat illeti, akár a szolgabíró, akár a tör
vényszék , mihelyt az a megye által megválaszta
tott , mihelyt az mandátumát bírja és gyakorolja, 
a bíróság eljárása, a magyar joggyakorlat értel
mében, oly önálló, hogy a törvény iránti enge
delmességben a megye semmi végzés által nem 
gátolhatja. U g y hiszem, szükségtelen a megyét 
felelőssé tenni azon eljárás iránt , hol tisztjei mint 
bírósági személyek , vagy mint törvényszék , önál-
lólag cselekszenek. A megyének ezekben befolyá
sa nem lehet. A megye controlja alá ez nem ve
hető. Felelős ő magáért, és, ugy hiszem, felelőssé 
tehető is. T. ház! Minő gyakorlati értéke van a 
megyei felelősségnek, ha a megyének magának 
se domesticája, se más vagyona nincs, a melyből 
az anyagi felelősséget érvényesíteni lehetne? (Köz
beszólás: Egyéni!) Igenis, ezt nem mondom arra 
nézve, hogy a megye nem felelős a szó átalános, 
a szó törvényes értelmében, de ezen szakaszok 
értelmében kártérítési felelősség alá szerintem nem 
vonható ez eljárásokra nézve. 

Másrészt a kártérítési felelősségnek itt letett 
elvét az államra nézve nem tartom hasznosnak , 
nem tartom gyakorlatilag kivihetőnek, és attól 
tartok, hogy az ily esetek a megye termét ki fog
ják üresiteni; ha pedig nem fogják kiüresíteni, 
akkor attól tartok, hogy épen azon összeütközé
sek , melyeket ezen eljárás által mellőzni és szelí
díteni akarunk, csak még még élesebb színben 
fognak feltűnni. 

Ezen. épen csak egyéni tiszta meggyőződé
semből eredő nézetek bírtak arra, hogy külön mó-
dositványban foglaljam össze eltérő vélemé
nyemet. 

Nem untattam volna a tisztelt házat bővebb 
ind ikolással, ha attól nem kellett volna tarta
nom , hogy módositványom más irányban fog 
értelmeztetni, mintsem a miként azt értelmezendő-
nek vélem. Minthogy módositványom a pénzügyi 
bizottság véleményének alapjára van téve, fentartva 
magamnak azt, hogy a kártérítésre vonatkozó sza
kaszok kihagyására nézve annak helyén külön in
dítványt tehessek: mint a tárgyalás alapját elfo
gadom a pénzügyi bizottság javaslatát. 

ElnÖk : Méltóztassanak most meghallgatni a 
központi bizottság előadójának utolsó szavát. 

Zichy A n t a l e l ő a d ó : Engem, mint a köz
ponti bizottság ezen tárgyban előadójának helyet
tesitőjét, illet azon megtisztelő feladat, hogy a 
szőnyegen levő törvényjavaslat ellen tett ellenve
téseket lehetőleg röviden összefoglalva, a már ki
merített ügyet mintegy a t. ház bölcs Ítélete alá 
bocsássam. 

Én ugy hiszem, hogy t. tagtársaink Simo-
nyi Ernő és Berznczey László azon kivanatának, 

kellő mértékben elég volt téve, és azon aggodal
mok és bárki aggodalma ezen házon kivül is , 
hogy ezen nagyfontosságú kérdésben talán in
kább csak a szám, mint az okok súlya fogna dön
teni, ugy hiszem , teljesen el van osztva. (Igaz!) 

Nekem kötelességem volt vigyázni, kiváló 
figyelemmel kisérni minden mondottakat és külö
nösen azokra figyelni, a mik a szőnyegen levő tör
vényjavaslat ellen felhozattak. 

Nem fogom azonban egyenkint fölemlíteni 
midezeket ; legyen szabad csak röviden azokat 
érintenem , a melyek vagy magasabb államférfiúi 
tekintetekkel függnek egybe, vagy pedig a köz
ponti bizottság álláspontjának megítélésére cse
kély felfogásom szerint lényegesek. 

A külön indítvány t. előterjesztője meglepe
tését fejezte ki azon ellenvetések egy része felett, 
a melyekkel itt találkozott. Legyen szabad vi
szont nekem is meglepetésemet fejeznem ki azon 
érvek némelyike felett, melyekkel nézetét támogat
ni szükségesnek vélte. 

Különösen megvallom, meglepett, midőn ő a 
felelősség azon neme ellen, melyet mi indítvány
ba hozunk, azt veti ellen, hogy azt ő kivihetet
lennek tartja. Meglepett ez engem annyiból, mert 
méltóztassék visszaemlékezni régi alkotmányos 
küzdelmeinkre, a mikor mi — én magam csekély 
joggal sorozom magamat hozzájok, mert akkor 
csak tanítványa voltam azon nálamnál érdemesebb 
hazafiaknak, kik e téren mint kezdeményezők 
szerepeltek — évtizedek előtt már indítványba hoz
tuk és hozták, és sürgették a felelősséget. 

Mi volt a legfontosabb ellenvetés, mit ez ellen 
a hajdani ó conservativoktól oly gyakran hallot
tunk ? Szép az a felelősség, mondák mindig, de ki 
nem vihető. 

Tudjuk mi azt jól, t. ház, hogy egy miniszter 
gyakran milliókra menő kárt tehet az országnak, 
mely kárnak megtérítésére az ő vagyona soha se 
lenne elégséges; mindamellett ki kell mondanunk 
az elvet. Oly Strafford-féle executiók mindinkább 
ritkábbá válnak a mai civilizált államokban, és 
a felelősség nagy ereje épen abban fekszik, hogy a 
visszaélést megelőzze és mintegy lehetetlenné tegye. 
[Élénk helyeslése) 

I)e még inkább meglepett engem azon érvet, 
hogy a felelősség ezen neme kivihetetlen volna, 
épen annak a szájából hallanom, a ki a felelősség
nek épen ezen általunk most ajánlott nemét a me
gye rendezéséről irt jeles értekezésében igen sza
bályosan formulázta. Ha megengedi a t. ház, fel
olvasom annak néhány igen jellemző sorát. Azt 
mondja t. i., hogy azon esetben, midőn a megye 
és kormány közt valamely összeütközés történnék, 
és a megyének aggodalmai volnának a kormány 
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rendeleteinek végrehajtása iránt, tehát akkor (Ol
vassa:) „a bizottmányokban egyenkinti nyilvános 
szavazat utján kell eldöntenie, minden egyes tag, 
ki az ellenszegülésre szavazott, személyes felelős
séggel tartozván mind az államnak, mind a ne
talán trdekökben szenvedett egyeseknek eljárá
sáért." (Elénk he'yesUs a jobb oldalon.) Nem hiszem, 
hogy a mi 1865-ben nyomatott és kivihetőnek 
találtatott, az most, szemben a már azóta létrejött 
felelős kormánynyal, kivihetienné vált volna. Ter
mészetes, hogy a külön vélemény t. indítványo
zója e röpiratában maga szabályozta ily módon a 
felelősséget. 

Már ha egyszer felelősség van — és ebben 
tökéletesen igazat adok Simonyi Ernő képviselő
társunknak — akkor legyen igazi felelősség. En 
tökéletesen következetesnek tartom azon múltkori 
nyilt kijelentését, hogy semmi felelősséget sem akar; 
de ha már felelőssé teszszük a municipiumokat, az 
ne legyen tréfa, hanem komoly valóság. Tisztelt I 
tagtársam a mit akar, nem félig akarja : fogad
ja ezért elismerésem kifejezését, 

Mi minden roszat felteszünk —• ugy méltóz
tatott mondani — a törvényhatóságokról. Ne tes
sék ezt rólunk hinni. Mi minden jót felteszünk a 
törvényhatóságokról, valamint mindenkiről; de 
itt ez nem a bizalom vagy bizalmatlanság kérdése, 
hanem csekély felfogásom szerint az alkotmányos 
létnek egyik lényeges kelléke az, hogy minden 
visszaélés lehetőleg megeló'ztessék, és ha mégis 
történik visszaélés, meglegyen a kellő correctivu-
ma. Mi nem azt teszszük, a mit Ráday László 
oly fájdalmasan megjegyzett, hogy az már mégis 
szomorú dolog, hogy a fináncznak többet hiszünk, 
mint a megyei bizottmánynak. Nem hiszünk mi 
többet; hanem ha a íinánczőr hibázott, ott a cor-
rectivuma, a felelős pénzügyminiszter, a ki őt kér
dőre vonja ; ha pedig magát vele azonosítja, s a 
helytelen tettet ő is elköveti, ott van acorrectivum, 
az országgyűlés , a mely országgyűlés, mint tudjuk, 
nem többé 3 évről 3 évre gyűl össze, és nem is a 
Rákos mezején lóháton, mint Madarász képviselő
társam óhajtaná és oly fájdalmasan visszasohajtott 
utána! hanem a mely országgyűlés a mai kor kö
vetelményei és igényeihez képest ugy szólván 
permanens, és mely a gravameneket ennélfogva 
majd lehetetlenné teszi. 

Megmondana, mi correctivuma annak, hogy 
ha a pénzügyi hatóság részéről követtetik el va
lamely visszaélés; hanem hát ha ellenkezőleg az 
a megyei hatóság téved — mert csalhatatlanoknak 
csakugyan a municipiumoknak legnagyobb bámu-
mulója sem fogja Őket mondhatni — akkor e hibá
nak semminemű correctivuma se legyen V Csak az 
lenne a correctivum, mit ismét valóban csodás 
következetességgel sürgetni méltóztatnak: hogy t. i. 

ott van a királyi biztos, tegye fel kalpagját és ka-
czagányosan jelenjen meg a megyegyűlésen? stb. 
(Kormánybiztos!) Mindegy : királyi vagy kormány
biztos : mihelyt egyszer felelős kormány van, ar
ról a királyi biztosról szintoly felelős a belügy
miniszter, mint a kormánybiztosról. (Helyeslés.) 
Részemről azt hiszem, hogy sokkal helyesebb cor
rectivuma a megyék netaláni túlkapásainak, neta-
láni tévedéseinek, mert hisz azok is emberek : a 
felelősség elve! 

Igen t. Justh barátom fölemiitette, minő nagy 
különbség van a mostani és a régi megye közt. 
Való, mert a mostani megye már nem az ere
deti megye, hanem választottja és mint gr. Zichy 
barátom megjegyezte, mintegy delegatiója a me
gye közönségének. 

Annál nagyobb a felelősség, mely reá, vá
lasztói irányában is nehezül. Még előbb lehetne 
mondani, hogy a megye egész közönsége azt teszi, 
a mit akar; de nem lehet azt a bizottmányról mon
dani azéit, mert ez csak mintegy delegatiója 
a megyének. Hanem legyen ez akármi, én ré
szemről nem arra fektetem a súlyt, hogy a megye 
most nem az, mi régen volt, hanem fektetem arra, 
hogy a vele szemben álló kormány nem az, mi ré
gen volt. (Élénk tetszés.) Igen is, midőn a kormány 
nem alkotmányos téren mozgott, midőn minden 
lépten-nyomon attól kellett tartanunk, hogy vagy 
a régi beolvasztási kísérletekkel állanak elő, 
vagy a régi ismert absolut hajlamnak engednek, 
akkor résen kellett lenni, és akkor igen is helyén 
volt t. Missics képviselőtársam azon gyönyörű re-
thorikai phrasisa, melylyel tegnap beköszöntött 
hozzánk, a midőn azon bizonyos hadvezérről vont 
hasonlatot, ki az ostromló ellenfélnek azt mondta: 
tőled tanultam védeni a várat! Igenis, de változott 
a helyzet, és épen arra fektetem a súlyt, hogy 
most más kormánynyal állunk szemben, melynek 
ellenében a vis inertiae igen sokat vészit fontossá
gából. 

S ha valaha azon válság állana elő, melyet 
Besze t. barátom felhozott, hogy mi, mint egy 
Herkules a váluton állanánk és választani lennénk 
kénytelenek felelős kormány vagy municipium 
közt, mely esetben ö azt mondja, hogy habozás 
nélkül oda vetné a felelős kormányt és elfogadná 
inkább a municipiumot: nem óhajtom, hogy vala
ha ezen válság bekövetkezzék; de ugy hiszem, 
nagyon szomorú választás volna az, és azon mu-
nicipiumnak, melyhez ily esetben t. barátom in
kább ragaszkodik, fájdalom, mint az egész lefolyt 
szomorú alkotmánytalan időszak bizonyitotta, vaj
mi kevés hasznát vehetnők. (Élénk helyeslés.) 

Midőn 1840-ben a váltótörvény behozatott, 
mely ellen országszerte, főleg a nem örömest fizető 
magyar nép részéről — a Verbőczy populusát értem 
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— igen sok ellenvetést lehetett hallani az országban: 
mivel motiválták a törvény behozatalát és annak 
szigorú rendeleteit? nemde a magánosok hitelé
vel ? Azt mondták : hitelt kell teremteni minden 
áron. Azt hirdette dicső emlékű Széchenyi István, 
és végre felkarolták az eszmét hazánk jelesei, s meg
hozták a hiteltörvényeket. Kik hozták meg ? nem
de a megyék követei, még pedig utasítással ellá
tott követei? És senkinek sem jutott eszébe, hogy 
azokat azon váddal sújtsa, hogy a rnunicipiumok-
hoz hűtlenek lettek, hogy az ősi alkotmány ezen 
védbástyáit lerontották. {Helyeslés jobb felöl) 

De ha fontos volt hitelt teremteni Magyaror
szágon : ugyan kérdem a t. képviselő urakat: nem 
százszorta fontosabb dolog-e országunk hitelét, mely 
nemzeti becsületünkkel ugyanazonos , megmen
teni és megállapítani? (Élénk helyeslés.) Most ves
sük meg sziládul alapját hitelünknek, és orszá
gunk szebb jövő elé néz; most ingassuk meg a 
bizalmat hitelünkbe, és elláthatlan kárt okozunk 
az országnak. (Zajos helyeslés.) 

És azért megfogható, hogy a pénzügyminisz
ter úr csak büszkeséggel tárhat keblet azon nyíl
nak, mely ellene elpattant azon szemrehányás 
alakjában, hogy őt csak a kincstár iránti túlzott 
előszeretet bírhatta rá, hogy ily törvényjavaslat
tal lépjen a ház elé. Ugyan ki ezen kincstár? Hi
szen édes mindnyájunk azon kincstár. Azért én 
nem csak szemrehányást nem látok abban, hanem 
valóságos hazafiúi büszkeséggel ugyanazonositom 
magamat a nemzet közvagyonával és a nemzet 
közvagyonának érdekével. (Elénk tetszés.) 

Egyébiránt, minthogy „verba volánt,a a his
tóriai hűség kedveért talán szabad lesz egy kis 
helyreigazítást közbe szúrnom. Az igen t. pénz
ügyminiszter úr nem volt 1848-ban osztálytaná
csosa az első magyar pénzügyminiszternek. 

Madarász József: 1849:ben! 
Zichy A n t a l e l ő a d ó : Ő akkor, a mint em

lékeznek azok, kik az eseményekben akkor is 
részt vettek, a pénzügyekben a központi bizott
ságnak volt többnyire előadója, és ezen helyet 
foglalta el, melyet én most igen méltatlanul, az ő 
saruinak nyomdokát követve, itten elfoglalok. Te
hát — csak ez a dolog lényege, a többi mellékes 
— midőn azon törvényjavaslat előterjesztetett : 
akkor ő nem volt a pénzügyminisztérium tagja és 
az nem az ő műve volt. Hanem 1849-ben igen is 
tagja volt a pénzügyminisztériumnak ; de nem hi
szem, hogy ezen oldalról (A szélső bal oldalra mu
tatva) ez iránt neki legkisebb szemrehányás tétes
sék. (Zajos tetszés, taps.) 

Azt méltóztattak mondani, hogy ezen törvény 
nem is szükséges. És valóban ez igen fontos el
lenvetés : mert politikában a mi nem szükséges, 
igen sokszor káros is szokott lenni. 

Azt méltóztattak mondani, hogy Magyaror
szágban és különösen a vármegyékben igen nagy 
a törvény iránti tisztelet, és mi abban teljesen 
megnyughatunk, hogy a törvények, még ha er
szényünket illetik is, igen szigorúan és pontosan 
végre lesznek hajtva minden kényszerítő eszközök 
nélkül, tehát nincs is szükség kényszerítő törvé
nyekre. 

Egy részben megfelelt erre Horváth Döme t. 
barátom, a ki érdekes, ránk nézve nemigen örven
detes adatokat hozott elő, hogy minő nagy a kész
ség a törvényhatóságoknál az adó behajtása dol
gában. 

Különben épen Bihar megye érdemes tagjai 
nálamnál jobban fogják tudni, hogy hajdan — 
hajdan volt, nem ugyan akkor, mikor a Rákoson 
tartottunk országgyűlést, hanem mikor azok az 
alkotmányunk védbástyái teljes erejökben s büsz
keségükben fenállottak — tehát az országgyűlés 
törvényt hozott s azt mondotta, hogy a jobbágy
telki nemeseknek szintúgy, mint más jobbágyte
lek birtokosának adót kell fizetni: és Biharban ezt 
a törvényt soká végre nem hajtották, mert azt 
mondották — én nem tudom közelebbről, ha hin
ni lehet a rósz nyelveknek — hogy az uralkodó 
párt kortesei véletlenül épen úrbéri telkesnemesek 
voltak, s Beöthy egész energiájára volt szükség, 
hogy e törvény végre legyen hajtva. S Beöthy 
ellen az ismeretes kortesfogások, melyeknek egy 
igen lángeszű ecsetelője szemben ül velem, Ke
mény Zsigmond b . , azonnal mozgásba tétettek, s 
nem minden siker nélkül használtattak. 

Megvallom , fájdalmasan hatott rám azon 
majdnem invectiva vagy legalább animositas, 
melylyel tegnap szólott nagyérdemű tagtársunk 
némely kijelentései ellen méltóztattak mintegy ro
hanást intézni. Pelengérre állította volna ő hazánk 
múltját, melyben.neki a hazafiság legszebb babér
jai termettek ? 0 tette volna-e ezt, a kit akkor is 
méltán hazánk bölcsének neveztünk ? a kit akkor 
is már hazánk egyik oszlopa gyanánt tiszteltünk ? 
(Viharos éljenzés.) 

Nem állította c pelengérre a multat; hanem 
ne feledjük, hogy már Cicero kimondotta : (Hall
juk!) história est magistra vitae. Ne legyen ránk 
nézve elveszett a történelem tanulsága, s főleg pe
dig ne igazoljuk azt, a mit már a régi magyar 
közmondás mond, hogy a magyar csak a maga 
kárán tud tanulni; ha fájdalom, csak azon is, leg
alább tanul rajta, s vegyünk tanulságot a multak
ban elkövetett hibánkról, tévedéseinkői, melyeket 
a ki elleplezgefc, az én tiszta meggyőződésem sze
rint hazánknak igen rósz szolgálatot tesz. Én nem 
akarom t. barátaimat a Bourbonokkal egy sorba 
helyezni, a kikről meg van irva, hogy nem feledtek 
semmit, s nem tanultak semmit. 
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Azon örvendetes lendületre, melyet nálunk a 
szabadság termékenyítő harmata előidézett, azt 
hallottam, hogy ne dicsekedjünk azzal, mert hi
szen az az Úristentől jött. Igaz, tőle függ min
den, hiszen megírta azt már egy német költő is , 
szabad talán idéznem, s nem vétek a purismus 
ellen, ha németül idézem szavait : 

Soll das Werk den Meister loben. 
Doch der Segen kommt von oben.-

Adjunk hálát az Úristennek, hogy jó termést 
adott, hogy betöltötte Kölcseynk Hymnuszának 
azon első két sorát, a mely így szól: 

Áldd meg Isten a magyart 
Jó kedvvel bőséggel! 

De mégis talán némi érdeme ebben a változó 
viszonyoknak is van : mert másszor is volt jó ter
més, a gabonaárak is pompásan állottak a keleti 
háború alatt; (Halljuk! Halljuk!) de tán még sem 
volt ezen idő alatt oly örvendetes föllendülés , a 
melyet, adja Isten, hogy csak kezdetnek tekint
hessünk , a mint én a szabadságban vetett rendit-
hetlen bizalmamnál fogva hiszem és reménylem 
is, hogy oly kezdet ez , a melyet a mi feladatunk 
és/ boldogabb utódainké lesz tovább fejleszteni. 
(Elénk helyeslés.) 

Én meg vagyok győződve, hogy nem oly el
lentétes fogalom ez a mi municipialis rendszerünk 
és a felelős kormányzat. Meg vagyok arról győ
ződve, hogy a legjobb szolgálatot teszszük épen a 
municipiumoknak akkor , midőn minden lehető 
összeütközést előre eltávolituuk, midőn a koresz
méket az alkotmány sánczaiba lássa n-lassan befo
gadjuk, nem pedig abból kizárjuk. És meg va
gyok győződve, hogy — szavaimat egy általam 
igen tisztelt publicista idézésével fejezzem be — 
„a felelősség, csak törvényes legyen, nem veszélyez
teti az alkotmányos függetlenséget, sőt azt kiegé-
sziti: mert függetlenség törvényes felelősség nél
kül önkény, valamint a felelősség törvényes füg
getlenség nélkül szolgaság.'*' (Zajos helyeslés. 
Hosszas éljenzés és taps. Fölkiáltások: Szavazzunk! 
Szavazzunk!) 

Elnök : T . ház! Az előttünk fekvő törvényja
vaslat 68-dik czikkénél a részletes tárgyalás meg
akadt , mert Tisza Kálmán képviselő úr a 68-
dik szakasztól egész a 79-ik szakaszban foglalt 
eszmék ellen módositványt adott be. és ezen mó-
dositványnak, valamintatörvényjavaslat ezen sza
kaszaiban foglalt eszméknek vitatása indult meg 
és most fejeztetett be. Kérdés tehát az én nézetem 
szerint, kívánja-e a t. ház a már egyszer részletes 
tárgyalás alapjául elfogadott törvényjavaslat 68-
dik szakaszát folytatva, a részletes tárgyalást ezen
túl is foglalatni, vagy pedig ezt megakasztván, el-1 
fogadja Tisza Kálmán módositványát ? (Helyeslés.) • 

| Erre lehet igennel és nemmel szavazni. A kik Ti-
I sza Kálmán módositványát akarják pontonkint 

felvenni , nemmel szavaznak*; a kik azt elvetik 
és a részletes tárgyalást folytatni kivánják, igen
nel szavaznak. Helyesen van feltéve a kérdés ? 
(Helyesen !) Tehát még egyszer megmagyarázom: 
a kik a pénzügyi és a központi bizottság által elő
terjesztett törvényjavaslat részletes tárgyalását a 
68-ik szakasztól kezdve folytatni kivánják, szavaz
zanak igennel; a kik eztnem akarják, hanem Tisza 
Kálmán képviselő úr inditványát fogadják el, 
szavazzunak nemmel. 

SomoSSy IgnáCZ : De hát akkor Zichy 
Nándor képviselő indítványa elesik. 

E l n ö k : Zichy Nándor "módositványát visz-
szavette és a törvényjavaslatot részletes tárgya
lása alapjául elfogadta. 

BóniS S á m u e l : A kérdést szeretném még 
egyszer feltétetni. 

E l n ö k : Kivánja-e a t. ház az előttünk fekvő 
törvényjavaslat részletes tárgyalását a 68-ik 
szakasztól kezdve folytatni vagy nem ? 

Tisza K á l m á n : Én a kérdést változtatni 
óhajtanám, mert azt hiszem, a tárgyalást mind
nyájan akarjuk: méltóztassék tehát hozzáadni, 
hogy az eredeti szerkezet szerint kívánják-e foly
tatni. 

Elnök: Akkor a t. képviselő úr engem nem 
értett. Azt moudtam, hogy a pénzügyi és központi 
bizottság által bemutatott törvényjavaslat részle
tes tárgyalását kivánják-e folytatni ? 

Tisza K á l m á n : A tárgyalást folytatni 
mindnyájan akarjuk, s akarjuk a többi részre 
nézve mindnyájan a szerkezet szerint: tehát mél
tóztassék a kérdést igy feltenni: kivánják-e a köz
ponti bizottság által beterjesztett szerkezet alapján 
a részletes tárgyalást a 68-ik szakasztól az 
79-ikig folytatni? (Felkiáltás: így volt feltéve a 
kérdés !) 

E l n ö k : Név szerinti szavazás kívántatván, a 
jegyző úr fel fogja olvasni az illetők neveit. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa -.) 
Név szerinti szavazást kivannak : Grhyczy Ignáez, 
Kiss Lajos, Dezső Szaniszló, Beliczey István, Bá
rányi Ágoston, Tisza László, Beniczky Gyula, 
Várady Gábor,Majthényi Dezső, Szaplonczay Jó
zsef, Luzsénszky Pál b., Gubody Sándor, Gaál 
Péter, Missics János , Makray László, Olgyay La
jos, Lükő Géza, Lukynics Mihály, Nánásy Ignáez, 
Somossy Ignáez, Farkas Elek. Pevczel István. (Föl 
kiáltások a jobb oldalon: Mindnyájan akarjuk J) 

E l n ö k : A neveket Bnjanovics jegyző úr 
fogja olvasni, az igennel szavazókat Paiss Andor, 
a nemmel szavazókat Dimitrievics Milos jegyző 
urak fogják jegyezni. 
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Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a kép-
mselök névsorát, mely alkalommal: 

Igennel szavaznak: Almássy György gr., Antalfy 
Károly, Armbruszt Péter, Ányos István, Bay György, 
Bartal János, Bánfy Albert b., Bánó József, Bánó 
Miklós, Bencsik György, Berde Mózes, Berényi Fe
rencz gr., Bernáth Lajos, Berzeviczy Tivadar, Besze 
János, Betegh Kelemen, Bethlen Farkas gr., Bethlen 
János gr., Bezerédj László, Binder Lajos, Binder 
Mihály, Bittó István, Boér János, Borcsányi János, 
Boros Bálint, Botka Tivadar, Bömches Frigyes, Bu
janovics Sándor, Buócz Kálmán, Cebrián László gr., 
Császár József, Csengery Antal, Cséry Lajos, Csik 
András, Csiky István, Csörghe László, Czorda Bódog, 
Dapsy Vilmos, Dani Ferencz, Dániel János, Dániel 
Pál, Deák Ferencz, Dellimanics István, Dimitrievics 
Milos, Doboczky Ignácz, Domokos László, Eitel Fri
gyes, Eötvös József b., Erős Lajos, Édes Albert, Fa
ragó Ferencz, Fábián Gábor, Fejér János, Fehden
feld Frigyes, Földváry Miklós, Freyseysen Gyula, 
Frideczky Timót, Gajzágó Salamon, Gál János, 
Gecző János, Geduly Lajos, Glatz Antal, Gorove Ist
ván, Görgey Géza, Gránzenstein Gusztáv, Halmosig 
Endre, Hedry Ernő, Hertelendy Kálmán, Horváth 
Antal, Horvát Boldizsár, Horváth Döme, Horváth 
Károly, Horváth Lajos, Hosszú József, Hrabovszky 
Zsigmond, Hunfalvy Pál, Hihszár István, Huszár 
Károly b., Hffmann Pál, Ihász Rezső, Inkey József, 
Ivánka Zsigmond, Jankovics Antal, Jendrassik Mik
sa, Joannovics György, Justh József, Kandó Kál
mán, Kardos Kálmán, Kautz Gyula, Kazinczy Ist
ván, Kálnoky Pál gr., Kemény Gábor b., Kemény 
István b., Kemény Zsigmond b., Királyi Pál, Kossuth 
Pál, Kovách László, Kurcz György, Kvassay László, 
Kapp Gusztáv, Láng Gusztáv, Lator Gábor, Lázár 
Kálmán gr., Lónyay Menyhért, Madocsányi Pád, 
Majthényi József b., Maniu Aurél, Mátyás József, 
Melas Vilmos, Mihályi Péter, Mikó Imre gr., Miske 
Imre b., Molnár József, Molnár Pád, Morscher Ká
roly, Nagy Károly, Németh Károly, Nagy Péter, 
Ormos Sándor, Paczolay János, Paiss Andor, Pap 
Máté, Pap Zsigmond, Perczel Béla, Pethe András, 
Plachy Lajos, Prugberger József, Pulszky Ferencz, 
Rannicher Jakab, Ráth Péter, Rónay Jáczint, Ró
nay Lajos, Roser Miklós, Rudnyánszky Flórián, Se
bestyén László, Siklósy Károly, Sipos Ferencz, Somo
gyi László, Somssich Imre gr., Stefanidesz Henrik, 
Stojacskovics Sándor, Stoll Károly, Szabó Imre (pá
pai), Szabó Imre, Szabó Miklós, Szakál Lajos, Szász 
Károly, Szelestey László, Szemző István, Szemző Má
tyás, Szentiványi Adolf, Széchenyi Béla gr., Székács 
József, Széles Dénes, Szilágyi István, Szitányi Ber
nát, Szlávy József, Szolga Miklós, Szontagh 1 ál (gö
möri), Széll Kálmán, Tanárky Gedeon, id. Teleki 
Domokos gr., Tolnay Gábor, Tóth Lörincz, Tóth Vil
mos, Török Dániel, Török Sándor (gömöri), Török 
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Sándor (nógrádi), Trauschenfels Emil, Trefort Ágos
ton, Tulbás János, Thury Sámuel, Urbanovszky 
Ernő, Urházy György, Vadász Manó, Vadnay Lajos, 
Vay Béla b., Was: Sámuel gr., Várady János, Ve
csey-Oláh Károly, Wesselényi József b., Vladár Ta
más, Wlád Alajos, Wodianer Albert br., Vojnics 
Barnabás, Vojnics Lukács, Zeyk József, Zeyk Ká
roly, Zichy Antal, Zichy Jenő gr., id. Zichy József 
gr., ifj. Zichy József gr., Zmeskál Mór, Zsarnay 
Imre, Zsedényi Ede. 

Nemmel szavaznak: Almásy Sándor, Ács Ká
roly, Baranyi Ágoston, Beliczey István, Beniczky 
Gyula. Beniczky Ödön, Bobory Károly, Boczkó Dá
niel, Bónis Sámuel, Borlea Zsigmond, Berzenczey 
László, Csanády Sándor, Cseh Sándor, Csengery 
Imre, Csernatony Lajos, Csiky Sándor, Deáky La
jos, Dessewffy Ottó, Dobrzanszky Adolf, Domahidy 
Ferencz, Drágfy Sándor, Dezső Szaniszló, Eöry Sán
dor, Eszterházy István gr., Farkas Elek, Fejér Mik
lós, Fisser István, Gábriel István, Gál Péter, Ghyczy 
Ignácz, Ghyczy Kálmán, Gubody Sándor, Halász 
Boldizsár, Ivánka Imre, Jámbor Pál, Jókai Mór, 
Kende Kanut, Kiss Lajos, Koller Antal, Lónyay Gá
bor, Lukynich Mihály, Lidisics Bódog, Luzsénszky 
Pál b., Lükő Géza, Madarassy Mór. Madarász Jó
zsef, Majthényi Dezső, Makray László, Medán Endre, 
Miletics Szvetozár, Mocsonyi Antal, Mocsonyi Sándor, 
Molnár Endre, Missics János, Nagy Ignácz, Nánássy 
Ignácz, Noszlopi Antal, Nyáry' Pál, Odescalchi 
Gyula herczeg, Olgyay Lajos, Pap Lajos, Pap Si
mon, Patay István, Perczel István, Pethes József. 
Pétery Károly, Podmaniczky Frigyes b, Popovics 
Zsigmond, Péchy Tamás, Ráday László gr., Román 
Sándor, Salamon Lajos, Simonyi Lajos b., Sipos 
Orbán, Somossy Ignácz, Szaplonczay József, Szent
kereszthy Zsigmond b., Széky Péter, Szilády Áron, 
Szluha Benedek, Simonyi Ernő, Thalabér Lajos. 
Tinku Ábrahám, Tisza Kálmán, Tisza László, Tóth 
Kálmán, Thury Gergely, Tokody Ágoston, Vállyi Já
nos, Várady Gábor, Vidacs János, Zámory Kálmán, 
Zsitvay József. 

Nincsenek jelen: ifj. Ambrózy Lajos b., And
rássy Gyula gr., Andreánszky Boldizsár, Babes Vin
cze, Balomiri János, Balomiri Simon, Barinyai Jó
zsef, Bartal György, Bernáth Zsigmond, ifj. Bethlen 
Gábor gr., Békássy Lajos, Bogyó Sándor, Boheczel 
Sándor, Boros Pál, Botka Mihály, Böszörményi László, 
Branovacsky István, Conrád Móricz, Csernovics Péter, 
Damaszkin János, Decáni Károly, Dedinszky József 
Detrich Zsigmond, Degenfeld Gusztáv gr., Draskóczy 
Gyida, Drottleff Tamás Vilmos, Fabritius Károly, Fest 
Imre, Fülep Lipót, Gál Miklós, Gidl József,Hevessy Ber
talan, Hódosiu József \Hollán Ernő, Horváth Elek, Ib
rányi Lajos, Ivacskovics György, Justh Kálmán, Kacs
kovics Ignácz, Kalauz Pál, Karácsonyi Ferencz, Kará
csony János, Károlyi Ede gr., Keglevich Béla gr., 

20 
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Kerkapoly Károly, Kethelyi József, Klapka György, 
Kuba János, Kupricz Imre, László Imre, Lázár Dé
nes, Lázár Sándor, Lehoczky Egyed, Lovassy Ferencz, 
Macellariu Illés, Manojlovics Emil, Markos István, 
Maróthy János, Máday Lajos, Mednyánszky Dénes 
b., Milkovics Zsigmond, Miskolczy Lajos, Mocsonyi 
András, Mocsonyi György, Moldován János, Móricz 
Pál, Nicolics Sándor, Oláh Miklós, Ónossy Mátyás, 
Opicz Sándor, Orczy Béla b., Pap Mór, Pap Pál, 
Papfalvy Konstantin, Perényi Zsigmond b., Petkó 
Lázár, Pillér Gedeon, Popovics-Desseanu János, 
Prónay József, Paskariu János, Radics Ákos, Rónay 
Mihály, ifj. Radics József báró, Ruttkay István, 
Semsey Albert, Sigray Fülöp gr., Simay Gergely, Si
mon Pál, Soldos Imre, Sümeghy Ferencz, Svastics 
Gábor, Szentiványi Károly, Székely Gergely, Szon
tagh Pál (nógrádi), Sztratimirovics György, Teutsch 
György, Tollnay Károly, Trifunácz Pál, Ujfalussy 
Lajos, Vuy Sándor b., Varga Antal, Varró Sámuel, 
Véghső teliért, Vitolay József, Vuchetich István, Zi
chy-Ferraris Viktor gr., Zichy Nándor gr., Zsám
bokréthy József. 

Nem szavaznak: Kiss Jakab, Perczel Mór és az 
elnök.) 

Elnök: A szavazás eredményét jegyző úr 
lel fogja olvasni. 

Bujanovics Sándor jegyző: 403 igazolt 
képviselő közöl távol van 109; nem szavazott 3 ; 
igennel szavazott 197, nemmel 94. 

E l n ö k : E szerint a ház többsége a részletes 
tárgyalást azon szerkezet szerint, melyet a pénz
ügyi bizottság a ház asztalára letett, folytatni kí
vánja. 

Kis Jakab a szavazás befejezése után jővén 
be, szavazata számításba nem vétetik ; ezt azonban 
csak annyiban kivántam felemliteni, hogy consta-
táljam, miszerint ő nincs távol. 

Következik a 68-dik szakasz. 
B u j a n o v i c s Sándor j e g y z ő {olvassa a tör

vényjavaslat 68-dik szakaszát1). 
Zichy Antal előadó: A központi bizottság 

e szakasz első sorában az „illetőleg" szót kiha
gyatni, s a második sorban a „tisztviselők" után 
hozzáadandónak véli e szót: „által." 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni? (Elfogad
juk!) Tehát a 68-dik szakasz ekként fog kijavít
tatni. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a 69-
dik szakaszt.) 

Z i c h y Anta l e l ő a d ó : E szakasz első sorá
ban „első" csúszott be „előző" helyett. Ez kija
vítandó. (Helyeslés.) 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a 70— 
') Litd az Irományok 251-dik számának V. mellékletét. 

16-dik szakaszokat, melyek észrevétel nélkül elfogad
tatnak. Oltassa a 77-diket.) 

Zichy A n t a l e l ő a d ó : E szakasz negyedik 
sorában a központi bizottság a „68-dik szakasz* 
után a 73-dik szakaszt is idéztetni kívánja. 

Zichy S á n d o r g r . : Tisztelt ház! Erre és a 
következő két szakaszra módositványt adtam be, 
mely e szakaszokat egészen kihagyandónak s a 
következő szakaszok számait kijavitandónak 
ajánlja. 

Pais s A n d o r j e g y z ő (olvassa Zichy Nándor 
gr. módositványát[). 

E l n ö k : Méltóztatnak e szakaszt megtartani 
vagy kihagyni? (Fölkiáltások: Maradjon!) Követ
kezik a 78-dik szakasz. 

Madarász József: Én a tárgy érdemleges 
vitatásához nem akarok szólani; de azon véle
ményben vagyok, hogy a mint módosítás adatik be, 
pártoltassék az bárcsak néhány tag által, és bár ha 
nem szól ahhoz senki, az szavazás alá bocsáttassák. 
Most nem akarok mindazokra felelni, a mik itt elő
adattak 5 lesz még alkalmam a Rákos mezejére is 
nyilatkoznom; most csak arra kérem a t. házat, 
hogy erre nézve szavazást méltóztassék elrendelni. 

E l n ö k : Nagyon sajnálom; de miután senki 
sem pártolta a módositványt, nem tartottam szük
ségesnek azt szavazás alá bocsátani, (Helyeslés.) 

P a i s s Andor j e g y z ő (olvassa a 78. és 79-dik 
szakaszokat, melyek észrevétel nélkül elfogadtatnak. 
Olvassa a 80-dikat.) 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa Zichy 
1 Nándor gr. módositványát): „A 80. szakaszból e szó: 

„törvényhatóságok" kihagyandó. 
Zichy Nándor gr . : Nem tudok esetet, mely

ben törvényhatóság tárgyalt volna ilyest, hanem 
ezt egyedül a hivatalnok kezelte. Erre nézve tehát 
gyakorlatilag a törvényhatóságot felelősségre von
ni nem lehet. 

E l n ö k : Méltóztatnak az eredeti szerkezetet 
elfogadni? (Maradjon!) Ennélfogva e szakasz ere
deti szerkezetében elfogadtatik. 

PaiSS Andor j e g y z ő (olvassa a 8J. szakaszt.) 
Zichy Antal előadó: A központi bizottság 

csak styláris észrevételt tesz e szakaszra. E kifeje
zés helyett: „a pénzügyminiszteri közegek" ezt 
kivánja tétetni: „a pénzügyi kiküldött közegek." 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa Zichy 
Nándor gr. módositványát.) 

S o m o s s y I g n á c z : Bátorkodom e szakaszhoz 
én is hozzászólani. A közelebbi három nap alatt 
lefolyt viták alkalmával ugy tapasztaltam, hogy 
nem csak a bal, hanem a jobb oldalról is a megyék 
fönálló jogai védelmére nyilatkozatok történtek, s 
azt hiszem, ezen szakaszban is nem az a czél, hogy a 

} Lásd az Irományok 287-dik számát. 
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megye jogai csonkittassanak, hanem hogy a me
gyéknek jelenlegi állása a felelős kormányzattal 
öszhangzásba hozassák. Ha azonban ezen szakasz 
így maradna, a mint van, épen az ellenkező tör
ténnék. Eddig a megyéknek teljes joguk és köte
lességük is volt saját tisztviselőik fölött felügyelni; 
•e jogból pedig szerintem jövőre sem zárhatók ki. 
E szakaszban azonban az ellenőrzési jog csak a 
pénzügyi közegeknek volna átadva. Ennélfogva 
bátor vagyok indítványozni, méltóztassanak erre 
vonatkozólag következő szerkezetet elfogadni: „a 
pénzügyi közegek" helyett lenne teendő : „a pénz
ügyminiszter által kiküldött biztos a törvényható
ság küldöttével együtt." (Helyeslés.) 

Lónyay Menyhért pénzügyér: Én ré
szemről e módosítást elfogadom, annál inkább, 
mert a gyakorlat szerint másként nem is lehet, 
mint hogy a pénzügyminiszter megbízottja jelenti 
magát az illető alispánnál és az ez által kiküldött 
valamelyik tisztviselővel együtt a vizsgálatot vég
rehajtja. Miután pedig ezen eljárásnak a módosit-
vány határozottabb kifejezést ád, ezt elfogadom. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa Somossy 
Jgnácz módositványát.) 

Elnök : Méltóztatnak ezt elfogadni ? (Elfo
gadjuk!) Tehát a szerkezet igy lesz : „A pénzügy
miniszter által kiküldött biztos a törvényhatóság 
küldöttével együtt." 

Pai s s Andor j e g y z ő (olvassa a 82-dik sza
kaszt.) 

Halász Bo ld iz sár : Ezen szakaszt is az 
előbbi szakasz szerint kell módosítani. 

Elnök : Tehát „szemlét tartó közeg" helyett 
lenne : „a szemlét tartók," (Helyeslés.) 

Zichy Ál l ta i e lőadó : Miután a törvényha
tóság küldötte is jelen van, tán nem lehet azt oda 
kiterjeszteni, hogy a pénzügyi kiküldött a tör
vényhatóság küldöttjével együtt tegye a jelentést, 
hanem ugy volna teendő, hogy a szemlét tartó 
pénzügyi küldött teszi a jelentést. 

Lónyay Menyhért pénzügyér Az eljárás 
az, hogy a kiküldöttek jegyzőkönyvet vesznek fel. 
ha hol bélyegcsonkitást találnak. Ezt teljesitik tör
vény értelme szerint a pénzügyminiszter által ki
küldött biztos és a hatóság részéről oda rendelt 
tisztviselő. Ezek együtt működnek, s ezen tekin
tetben közös közegek. Tehát a szerkezet maradhat. 

E l n ö k : Lesz tehát: „a szemlét tartók által." 
(Helyeslés.) 

PaíSS Andor j e g y z ő (olvassa a 83. és 84-dik 
szakaszt, mely mindkettő észrevétel nélkül elfogadta-
tik. Olvassa a 85-diket.) 

Zichy Anta l e l ő a d ó : A központi bizottság
nak e szakaszra azon szeliditő észrevétele van, 
hogy 3 év helyett csak két év veendő föl. 

JendraSSik Miksa : T. ház! Nekem ezen 

szakaszra jogi szempontból több észrevételem van, 
a mennyiben ezen szakaszban foglalt intézkedések 
rendszeres törvényekkel ütköznek össze. 

Ezen szakasz a 87-dik szakaszszal. mely 
utóbbiban hivatkozás történik a 85-dikre. össze
függésben van : szabad legyen tehát mind a két 
szakasz tartalmát egyszerre részleteznem. 

Először eltérnek ezen szakasz szabályai az 
1840-dik évi XXI. és XXII-dik törvénycikkektől , 
eltérnek a telekkönyvi rendelettől, eltérnek az 
1861-diki ideiglenes törvénykezési szabályoktól. A 
t. háznak bölcsesége fogja elhatározni, ha vajon 
ezen pénzügyi törvénybe felvétethetnek-e oly eljá
rások, a melyekkel az illető codexek egyenesen 
ellenkeznek. 

Azon szempontból indulva ki,hogy afiscusesak 
azon jogokkal élhet, csak azon jogoknak és törvé
ny éknek ótalmaalatt áll.mintminden más honpolgár, 
ezen jogi axiómát véve irányadóul,melynek érvényét 
még az osztrák polgári perrendtartás is elismeri, a 
melynek gépezetét nem szeretem,de melynek e pont
ját igen helyesnek tartom, s a melyet a magyar igaz
ságügyminiszter által beterjesztett polgári perrend
tartásban, őszintén megvallva, sajnosán nélkülözök: 
először is az tűnik fel, hogy midőn a magyar tör
vény szerint csak az utolsó egy évi közadóhátralék 
bir elsőbbséggel a betáblázott követelések felett, a 
pénzügyi bizottság ez időt három évre, a központi 
bizottság pedig 2 évre véli kíterjesztendőnek, E 
szakasz továbbá azt is javasolja, miszerint afiscus-
nak azon esetre is, hogy ha az adó s illetékek hát
ralékai be sem volnának keblezve, vagy ha be-
keblezve vannak is, mindamellett mindkét esetben 
soron kivül s valamennyi egyéb törvény szerinti 
praeferentialis természetű követelések, s illetőleg ná
la elébb betáblázott követelések előtt nyerjenek 
kielégítést. Elvégre pedig még az is rejlik a tör
vényjavaslatban, hogy minden rendű adó- s illeték
hátralékok előlegesen elégíttessenek ki valamely 
birtoknak vételárából. 

Mindezektől különbözik a magyar csődtör
vény, sőt még a betáblázási törvény rendelete is. 
Tudva van, hogy a magyar törvény átalános be-
táblázást engedett ugyan ; de ez most, miután 
telekköm'vek léteznek, s miután telekkönyvi ren
deletek és az ideiglenes törvényszabályok ez iránt 
czélszerüen rendelkeznek, most már egészen más 
szint kapott. 

Tapasztalásból mondhatom, miszerint fordul
tak elő oly esetek, hogy valamely birtok eladat
ván, mikor a vételárnak felosztása került elő : 
akkor a pénzügyi hatóságok bejelentettek minden
nemű követeléseket, melyek egészen másnemű 
vagyonból keletkeztek és egészen másnemű bir
tokból kerültek ki. Ezen cumulatio oly sérelmet 
okozott volna a betáblázott követeléseken, hogy 

20* 
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a kinek követelése be volt keblezve, okvetlenül kár
ban maradott volna, ha a bíróság a csupán túlbuz
góságból indult kivánatát a pénzügyi hivatalnak 
teljesiti; most azonban, a mit akkor csak a pénz
ügyi hivatalnok túlbuzgóságból tett, azt a tör
vényhozás nem szentesitheti a nélkül, hogy má
sok törvényesen szerzett s biztosított jogait ne 
sértse. Üdvözlöm a jjénzíigyminiszter saját eredeti 
javaslata 7-dik szakaszában lefektetett azon elvét 
mely egyenesen s czélszerüen és szakavatottal! azt 
fejezi ki, hogy a telek-, azaz a földadó és a házadó 
az illető birtokot terhelvén, az annak árából sze
dessék be. Tehát ebben azon elv van letéve, hogy 
mindegyik közadóhátralék csak azon birtokot ter
helheti és csak azon birtoknak vételárából kielé
gíthető, melyen az fekszik. Tehát ha én valamely 
birtokosnak egyik falubeli birtoka elárvereztetését 
kieszközöltem mint hitelezője, és az ár felosztásá
nál a pénzügyi adóhivatalnok a hátralékosnak va
lamely városi birtokán levő több évi adót insinu-
álna és ezen vételárból annak kifizetését szorgal
mazná, az utóbbit a miniszteri javaslat szerint az 
alapból ki nem kaphatná. Ellenkezőleg a pénzügyi 
bizottság javaslata szerint városban levő birtokot 
terhelő adóhátralék is ki fogna fizettetni az eladott 
falu-birtok árából. Mondom, t. ház! tapasztalásból 
tudom, miszerint ily esetekben oly veszélyeknek 
volt kitéve az illető hitelező, hogy csak a bírónak 
törvényjártassága háritá el a betáblázott hitelező
től követelése veszélyét. 

Ennélfogva mindenekelőtt azt kivánom, mi
szerint a törvényben fejeztessék ki, hogy valamely 
birtoknak árából csakis az ugyanazon birtokot 
terhelő közadók szedethessenek be. 

Tovább menve, azt tartja azon javasolt sza
kasz, hogy befáblázásnélkül is megelőzzön a köz
adó minden egyéb követeléseket. Ebből azt kell 
következtetni, mintha a betáblázott adóhátralékot 
annál inkább illetné a concurrens követelések elle
nében az els ibbség, minthogy az adóhátraléknak 
lett betábláztatása esetében is ennek, habár később 
íábláztatott volna- be , mégis praeferentiája le
gyen a nála elébb bekeblczett egyéb követelések 
előtt. Mindez ellentétben áll a fenáiló szerves be-
keblezési s csődi törvényeinkkel, melyek az idő 
közben 1855-ben keletkezett telekkönyvi intéz
ményre való tekintettel 18 tíl-ben az akkori ország
bírói értekezlet által állapított ideiglenes törvény
kezési szabályokkal lőnek bővítve, E mostan 
javallott változtatás szembeszökő eltérést foglal 
magában. Én ugy tudom, hogy a magyar csőd
törvény szerint az adó, még pedig az utolsó egyévi 
adó csak a 7-dik sorba van osztályozva, ellenben 
a jelen javaslat szerint legelső fogna lenni, ugy 
hogy még a birtok- s a tömegkezelési költségek és 
az utolsó évi cselédbér is utána tétetnék; miután 

pedig én valamely systematikus törvényt, mely a 
magán jogügyleteket rendezi, amúgy per tangentem 
megváltoztatva látni nem szeretném, mert ez által 
a jogbiztosság könnyeden veszélyeztetnék , holott 
kívánatos, hogy mindenki, még az is, ki a jogtéren 
rendesen nem forog, a törvényekben könnyeden 
eligazodjék, az illető rendszeres törvényt felütve 
abból kiolvashassa mit tudni kíván; s miután már 
az is eléggé bonyolodottá teszi a dolgot, hogy az 
1840-diks betáblázási s csődületi törvények részint 
már 1844-ben megváltoztattak, részint pedig az 
1855-dik évi telekkönyvi rendeletek által, majd 
aztán az 1861-dik évi ideiglenes törvénykezési 
határozatok által módosíttattak, s illetőleg bővítet
tek : annálfogva sem üdvösnek, sem czélszerünek 
nem találom a közadó miképeni soroztatása rendét 
e helyütt mellékesen megváltoztatni. Vajon kiván-
ható-e az, hogy bár ki a jogi ügyekben tüzete
sen nem jártas, s a ki nem is gyanithatja, hogy 
a szerves betáblázási s csődületi törvényektől eltérő 
egyes módosítások valamely pénzügyi törvényben 
elrejtve foglaltatnak, ez által kárt valljon, midőn ő 
csakis a szerves törvényt tartá szem előtt ? 

Még van egy észrevételem. 
A t. pénzügyminiszter úr igen bölcsen nem 

említette meg a maga eredeti adótörvényjavaslatá-
nak 7-dik szakaszában az illetékhátralék elsőbb
ségét, hanem csak az adóhátraléknak szánt 3 évi 
elsőbbséget; azonban a pénzügyi bizottság kiter
jesztette azt az illetékekre is. Megvallom, magam 
is azon honpolgárok sorába tartozónak tartom ma
gamat, kik a mai egyik szónok által idézett állítást 
egészen magokévá teszik, hogy t. i. a magyar 
kincstár édes mindnyájunké : annálfogva, minden 
erőmből mindenkor azon leszek, hogy lehetőleg 
semminemű röviditése ne legyen a kincstárnak : 
de midőn ezt mondom, nem tehetek arról, hogy 
szentnek kellvén lenni az igazságnak, senkinek 
szerzett jogait csorbittatni nem kivánom. 

A magyar telekkönyvi intézmény abból indul 
ki, hogy mindenben a telekkönyvi feljegyzések 
legyenek irányadók, akként, hogy ha én ma egy 
birtok vételével foglalkozom, nekem egyebet tenni 
ne kelljen, mint a telekkönyvet megszemlélnem, 
és meggyőződvén a telekkönyvben arról, hogy 
micsoda terhek feküsznek azon birtokon, mihez 
hozzávetvén a törvény által megállapított egy, két 
vagy három évi adót, azonnal tudni fogom, hánya
dán vagyok az eladó terheivel, s jelesen, mennyi 
adóhátralék fog reám szállani, s hogy az 1840-diki 
törvény értelmében, mennyi pénzt kell vissza
tartanom az örökárból a birtokot terhelő köve
telések fejében, s jelesen az adó fejében, niert az 
meghatározott, tudvalevő összeg, quantitas cognita, 
mely az adóhivatalban mindenkor megtudható. 
De nem ugy van az illetékhátralékkal, mert arról 
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az adóhivatalnak sincs mindig tudomása; a régibb 
hitelezők szerzett betáblázási jogaikat pedig illuso-
riussá tenné az ismeretlen illetékhátralékok szán
dékolt elsőbbségi joga; ez pedig nem csekélység! 
T . ház! Azon faluban, melyben magam is lakom, 
volt eset, hogy jövedékmegröviditési czirn alatt 
néhány ezer forinttal terheltetett valaki a pénzügyi 
hatóság ítélete vagy határozata által, mely bekeb-
lezve nem volt. Ha azon birtokot valaki megvette 
volna, a most javaslott törvényszakasz mellett, 
jóllehet a vevő a telekkönyvi intézmény megkí
vánta óvatossággal jár el, mindamellett oda jut
hatna, hogy a vissza nem tartott összegnek újból 
fizetésre szoríttatnék; a korábban betáblázott hi
telező pedig, ki pénzét a telekkönyv szerinti teher
mentes állapotban bizva, kikölcsönzé, a, ki tudja 
mennyivel később megszülemlett illetékhátralék 
elsőbbségénél fogva, a birtokosnak bukása esetében 
pénzét is elveszíthetné. 

S kérdem, szükséges-e az állam számára az 
ilyetén korlátlan elsőbbségi jog? meg, vajon van-e 
a pénzügyi administratiónak módjában magát biz
tosithatni csak ugy, mint minden más embernek ? 

Az imént a képviselőház által tárgyalt végre
hajtási szakaszokban egyenesen ki van mondva, 
hogy a ki a törvény által megszabott idő alatt 
adóját le nem rója, az végrehajtás alá esik; tehát 
módjában van a pénzügyi hatóságoknak s hivata
loknak akár executio utján, akár a hátralékok 
bekeblezése által jogaikat és követeléseiket bizto
sítani, nem pedig holmi elsőbbségi jogok által a 
hitelt csökkenteni: mert hogy ha ily ignota quan-
titással, tudva nem levő s bármikor előállható 
illetékekkel praeferenter terheltethetnék az ingatlan 
birtok a nélkül, hogy annak a telekkönyvben 
nyomára lehetne jönni, akkor, megvallom, nem 
tudom, melyik intézet fogna az lenni, a mely in
gatlan telekkönyvi zálogjog mellett pénzt kölcsö
nözne, annál kevésbbé pedig tenné azt valamely 
magán személy. (Zaj.) 

E g y kis türelmet kérek a t. háztól. 
Szeretném, hogy ne jussunk azon sorsra, 

melybe valaha jutottunk. Valaha nem olvastuk a 
törvényeket, és sok ember volt, a ki azt mondta, 
hogy dicsőségének tartja, hogy a német törvényt 
nem olvasta. Én megvallom, ezt nem tartottam 
akkor sem helyesnek, és akkor is olvastam e tör
vényeket és most is olvasom. (Zaj.) 

E l n ö k : Méltóztassanak a t. képviselő urat 
kihallgatni. (Halljuk! Helyre!) 

Jendrass ik Mik8a: Midőn az adótörvények 
meg lesznek szabva és majd többé rajtok változ
tatni nem lehet, akkor fognak történni feljajdulá-
sok, és fogják mondani: itt a baj, ott a baj. Én a 
kormányt az alól kívánom menteni, a mennyire 
csekély erőmtől kitelik, hogy szükségtelen s czél-

szerütlen intézkedések által az ország és a honpol
gárok hitele ne csorbittassék. 

Kérek tehát egy kis türelmet a t. háztól. 
Mindenekelőtt azt hiszem, nincs szükség arra, 

hogy a törvényeink szerinti utolsó egy évi adó
hátralékot illető elsőbbség kiterjesztessék akár há
rom évire, akár pedig a központi bizottság javas
lata szerint két évire. Én tehát első sorban a fen-
álló törvényeknek ezentúl is fentartását kívánom. 
De ha a t. ház az egy évi hátralék helyett a két 
évit elfogadná, az még hagyján, részemről én is 
belenyugodnám, hogy legyen két év ; hanem a töb
bire nézve, ez elsőbbségi jognak minemű követe
lésekre való alkalmazása, meg annak miképeni 
osztályozása s soroztatása iránt, van szerencséin a 
következő módosítást előterjeszteni, a mely magá
ban fogná foglalni a következő 87-dik szakaszban 
emiitett csődeljárást és a formális csődületi peren 

| kívüli úgynevezett bírói árvótelftdosztási eljárást 
: i s : mert mi tagadás benne, tudjuk, hogy a birtok 
[ bírói elárverése folytán a vételárnak felosztása 
! csakugyan azon szabályok és törvények szerint 
i történik, mint a formális csődben, mert kicsiben 
j véve az is csőd, 

Módositványom ekként hangzik : „Az utolsó 
| egy évi közadóhátralékok némely más követelések 

felett törvény szerinti elsőbbsége jövőre ugy a 
| magán birtokeladás, valamint a bírói árverés foly-
| tani vételár felosztása és a csődeljárás eseteiben is 

az ugyanazon birtokra kivetett utolsó két évi adó-
j hátralékra terjesztetik ki, a telekkönyvi rendele

tekben s csődtörvényekben megállapított osztá-
lyoztatás s soroztatás rendé ezentúl is fentar-
tatván." 

I L ó n y a y M e n y h é r t p é n z ü g y é r : A mi az év
számot illeti, az ellen, hogy a pénzügyi bizottság ál
tal ajánlott három év a központi bizottság szerkezete 

| szerint két évre szállitassék le, nincs semmi észre-
! vételem ; hanem átálában indokolni kívánom, mi-
: ért tartom ez intézkedést szükségesnek. 

Valamit kellett javaslatba hozni, mert az eddig 
létező szabályok szerint határozatlan időkig lehetett 
az adót azon, a ki a birtokot bírta, követelni. Ezen 
követelés folytán sokan, kik birtokot vettek, gyak
ran megkárosodtak. Nehogy ez többé előfordul
jon, bizonyos záros határidő kitűzését tartottam 
szükségesnek, melynek lefolyta után az állam az 
illető tartozást nem követelheti többé, melv után 
az elévült. Ez van kifejezve a 86-ik szakaszban. 

Megmondom az okot, miért szükséges 
azt kitűzni. Méltóztassanak felvenni, hogy ha 
ezen provisio nem volna, és az mondatnék ki, 
hogy a tartozás egy év múlva elévül: mi volna 
ennek következése ? Nehogy ily követelések meg
szűnjenek, minden adóhivatal azokat az illetők 
birtokaira bekebelezné. Méltóztassanak felvenni. 
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minő hatással lenne ez a telekkönyvezésre?Ugyszól-
ván alig lenne valaki, habár halasztást kapott is. 
kinek telekkönyve ne volna ily adótételekkel meg
terhelve. 

Miután ezen összegek a birtok értékéhez ké-
pest csekély összegek, nem hiszem, hogy a föld
birtok és a földhitel érdekében állana, hogy annak 
tartozása, ki halasztást eszközölt ki, vagy a ki a 
rendkívüli körülmények miatt nem fizetheti adó
ját, mindjárt telekkönyveztessék rá. 

Egyébiránt azon, a mit előhozni méltózta
tott, ugy hiszem, segitve van az által, hogy a 88 ik 
szakaszban határozottan benne van, hogy az adó 
hivatalok mindazoknak, kik birtokvásárlási alku
ban állanak vagy ingatlan birtokra hitelezni ki
vannak, ha az eladó vagy kölcsönvevő egyszerű 
bizonyítványát előmutatják, kötelesek haladék nél
kül az érdekelt birtokadó- és illetékhátralékot 
dij nélkül kimutatni. Tehát az óvatos vevőnek 
nem kell mást tenni, mint a szomszéd adóhivatal
ba menni és azt megtekinteni. 

Ennélfogva épen a rendes kezelés és sok irás 
elkerülése végett ajánlom a szerkezet elfogadását. 
Különben kénytelen volna a pénzügyminisztéri
um minden adóhivatalt oda utasitani, hogy egy év 
elmultával a tartozást bekeblezze, a mi költséggel 
járna és a czélnak sem felelne meg. Miután a 88-ik 
szakasz teljes provisiót nyújt, kérem a t. házat, 
hagyja meg a szerkezetet. (Maradjon!) 

H a l m o s y Endre : Miután a pénzügyminisz
ter úr mind elmondta azon okokat, melyeket én 
is a szerkezetet pártolólag fel akartam hozni, elál
lók a szótól. 

E l n ö k : Jendrassik képviselő úr módositvá-
nya fel fog olvastatni. 

Bwjanovics Sándor jegyző (olvassa Jend-
rassik Miksa módositványát.) 

Jendrass ik Miksa : A tisztelt pénzügyminisz
ter úr által felidézett 86. szakaszt nem ostromoltam, 
nincs is ellene észrevételem ; sőt megvallom, kí
vántam volna, hogy az állam adóköveteléseinek 
elévülésére hosszabb idő engedtetett volna ; ezt kí
vánta volna meg az állam érdeke. -Jelenleg arról 
van szó, adassék-e 3 vagy 2 évi adó s illetékek 
hátralékainak a mindenekfeletti elsőbbségi j og , 
vagy pedig maradjunk e az eddigi törvényes iu-
tézkedések mellett? továbbá arról van szó. vajon 
még a mások által korábban szerzett betáblázási jo
gok is háttérbe szorittassanak-e ilyes 3 évi adó- s 
illetékhátralékok elől, s egyenlő joggal birjon-e az 
adóhátralék és az illetékhátralék? Megvallom, én 
valamennyi javaslatból csak is a magán jogok ká
rosultát látom keletkezni. Hogy az adóhivatalok a 
felől fognak bizonyítványokat adni, ki mennyivel 
tartozik adó vagy illetékek fejében, az nem lesz uj 
intézkedés, az ekkoráig is létezett; a különbség 

csak abból áll. hogy eddig a bizonyítványra 1 
ÍVÍAS bélyeg kellett, most pedig bélyeg helyett irás-
dij fog fizettetni a bizonyítványért, mi alig ha 
szintén 1 frtra nem fog rúgni ; ez intézkedés átvé
tetett a régi szabályokból, pénzügyi rendeletekből. 
A mi illeti az adókkal s illetékekkel bátramaradot
tak elleni betáblázásnak elodáztatását, hogy az 
egyelőre kedvezmény az illető félre nézve, azt 
megengedem, amennyiben az ez által netalán a be-
keblezési költségek terhét kikerüli; de ha az ilyetén 
be nem keblezett államkövetelés mindamellett 
mások követelései, még a betáblá^-ottak előtt is el
sőbbséggel birna, e kedvezmény másrészt csök
kentené a birtokos bitelét: s ez az, mit én ki akarok 
kerülni az által, hogy hivatkozom a meglevő jé> 
törvényekre, és az eddigi törvény szerinti soroza
tot kívánom megtartatni. A mi pedig az illetéke
ketilleti, azt az adóhivatalban nem is tudják, nem is 
tudhatják mindig, mert nem ők határozzák meg 
mindig azokat, s jelesen meg nem szabják a bünte
tés fejébeli illetékeket; legcsekélyebbek azon illeté
kek, miket az adóhivatalok megszabnak, holmi 
egyszerű stempel meg átírási illetékek azok: te
szem azt, ha valami birtok adás-vevés alá került, 
hogy azon 3 / 2 % megfizettessék. Pontosabbak a 
tudva sem levő, nem is gyanítható egyéb illetékek, 
s ezek közt a nagyobbszerü bírságok; volt eset, 
hogy 4000 írtban marasztaltatott el egy pálinka
főző azon faluban, a hol én lakom. Azt szeretném 
tudni, vajon megférhet-e az igazsággal s mél
tányosággal, hogy ilyetén kincstári követelés, a 
4000 frt birság praejudicáljon a már telekkönyvi 
zálogjogot nyert jólelkű hitelezőnek, kinek a tár
gyalás alatt levő szakaszok értelme szerint akár a 
csődön kívüli bírói eljárásnál, akár csődület eseté
ben a birság elől hátrább kellene állnia, s ha az 
adós vagyona nem elégséges, kárt is vallania? 

Csengery I m r e : Hogy minden kétség el-
kerültessék és a szerkezet világosabb legyen, azt 

I hiszem, hogy e szó után, mint a központi bizott
ság ajánlja : „két évig" következő szavak tétetnek : 
„ugy azon birtokot terhelő." (Elfogadjuk!) 

Elnök: Méltóztatnak a központi bizottság 
véleményét ezen néhány szó betételével elfogad
ni ? (Elfogadjuk t) 

H o r v á t h LajOS: T. ház! Ezen szerkezet, 
mint én felfogom, nem egészen világos : nevezete
sen azon kitételt, hogy : ,,két évi közadó mellett," 
érthetem, hogy a múlt két évi, és érthetem, hogy 
a folyó és a múlt évi. Azt szeretném tehát kifejez
tetni, vajon a folyó vagy a múlt évre vétetett-e? 
(Az utolsó évre!) 

Elnök: Méltóztatnak elfogadni ? (Elfogad
juk!) Következik a 86. szakasz. 

PaiSS Andor j e g y z ő (olvassa a 86-ik szakaszt.) 
SomOSSy Ignácz : T. ház! Ezen szakasz 
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Bem felel meg tökéletesen azon czélnak, meiy ed
dig folyvást ki volt tűzve : hogy az állam, a kincs
tár érdekei megóvassanak. Igen természetesnek 
találom, ha az adózóra nézve ez kimondatik ; de 
annyival kevésbbé tartom természetesnek, hogy 
azok, kik a szorgalmazást és a biztosítást elmulasz
tották, ezen felelősség alól felmentessenek. Ugyan
azért bátor vagyok ezen szakasznak ekkénti pót
lását indítványozni : „A mely adótartozás behaj
tása három éven át nem volt szorgalmazva, vagy 
biztosítva" ide tétessék : „az adózóra nézve 
elévültnek tekintendő." Utána pedig: „s e részben 
kárpótlása az államnak a szorgalmazást és biztosí
tást elmulasztó adóhivatalra háramlik." (Elfo
gadjuk !) 

Elnök ; A módositvány még egyszer fel fog 
olvastatni. 

Csengery Imre jegyző (olvassa Somogy 
ígnácz módositvány át.) 

Lónyay Menyhért pénzügyér : Én azon 
átalánoskifejezést jobbnak tartanám : „akin múlt": 
mert meglehet, nem épen az adóhivatal, hanem 
más oka a mulasztásnak. (Helyeslés. Felkiáltások : 
A ki a mulasztást okoztál) 

E l n ö k : Méltóztassanak talán a jegyzőknek 
meghagyni, hogy a szerkezetet a javasolt módosí
tás szerint holnapig fogalmazzák és eló'terjeszszék, 
(Helyedés.) 

Pai s s Andor j e g y z ő (olvassa a 87-dik sza
kaszt.) 

Zichy Antal előadó : A központi bizottság 
itt is három év helyett két évet óhajt tétetni, és e 
lapon az utolsó sorban „tömeggondnok" helyett a 
„csődtömeget" véli ezélszerübbnek. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni? (Elfogad
juk'.) Tehát a 87-dik szakasz a központi bizottság 
módosításával elfogadtatik. 

PaiSS Andor j e g y z ő (olvassa a 88-dik sza
kaszt, mely észrevétel nélkül elfogadtatik. Olvassa a 
89-diket.) 

Zichy A n t a l e lőadó : Ezen szakasz helyett 
más szerkezetet ajánl a központi bizottság, mely 
igy szólna : „Bekeblezett adó- és illeték-követelé
sek kifizetése után, a kikeblezést a kincstár hiva
talból eszközlendi." (Helyeslés.) 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni ? (Elfogad
juk !) Ezen szakasz tehát a központi bizottság szer
kezete szerint fogadtatik el. 

PaiSS Andor j e g y z ő (olvassa a 90-dik sza
kaszt.) 

Zichy A n t a l e lőadó : Méltóztassanak tudo
másul venni, hogy a hátralevő' szakaszok egyikére 
sem tett észrevételt a központi bizottság. Talán 
gyorsítja a tárgyalást, ha ezt most jelentem ki, és 
nem minden egyes szakasznál. 

E l n ö k : Méltóztatnak a 90-dik szakaszt elfo
gadni ? (Elfogadjuk /) 

PaiSS Andor j e g y z ő (olvassa a 91-dik sza
kaszt.) 

HaláSZ Bo ld iz sár : T . ház! Az igen külö
nösen hangzik, hogy a hol nincs rósz szándék, 
mégis büntetés véleményeztetik. Jó lenne talán e 
szakaszt egészen kihagyni. 

Zichy Anta l e lőadó : Egészen kihagyni 
nem lehet, mert a rósz szándékon kivül hanyagság 
is lehet. 

JendraSSik Miksa *. T. ház! Valamint egy 
részről igen óhajtom, hogy egyetlenegy krajczár 
se vonassák el a kincstártól, mely azt jogosan 
illeti, ugy másrészt, kivált a mostani viszonyok 
között, a pénzügyi rendeletek tömkelegében nem 
lehet nem óhajtanom, hogy a pénzügyi administra-
tio mind igazságos a méltányos kímélettel viseltes
sék a publikum irányában, kivált a jelenleg még 
fenálló labyrinthusos viszonyok között. Alig lesz a 
t. háznak egy tagja is, a ki az 1850-ik évi augusz
tus 2-áról való bélyeg és illetékek pátensének fen-
állása óta ne jutott volna azon helyzetbe, hogy 
azon bélyegtörvényáthágási váddal különféle 
fokozat szerint ne terheltetett volna a nélkül, hogy 
az állítólagos megrövidítésnek állitása alapos lett 
volna, s illetőleg a nélkül, hogy a különfélekép 
magyarázható s értelmezhető szabályokat szándé
kosan akarta volna áthágni, kivált akkor, midőn 
az illető okmányok s jogügyletek akár a bírósá
gok , akár az adóhivataloknak be voltak mutatva. 
Néha sikerült kimenekülni a birságok utólagos el
engedésének felszólamlás utjáni kieszközlése által, 
de igen gyakran nem; s azt látom, hogy még most 
is ugyan ugy vagy unk vele: épen most van ke
zemben egy ilyen irat , lesz szerencsém azt a t. 
pénzügyminiszter urnák felmutatni. U g y hiszem, 
hogy hasonló esetek elő fognak állni ezentúl is, 
míg a régi pátensek és számtalan rendeletek s sza
bályok érvényesek maradnak. Már, kérem alásan, 
mihelyt egy törvény azt elismeri , hogy meg-
röviditési szándék nélkül is megeshetik vala
mely illetékszabály helytelen alkalmazása, le
hetetlen, hogy egyúttal még az ilyen szándék nél
küli tévedést büntethesse : teszem azt, ha valaki 
azt hívé, hogy az államnak megadta az illető bé
lyeget, akár azt együtt egy lapra, akár külön-külön 
mindegyik lapra vagy a mellékletekre ragasz
totta. En megvallom, hogy nem tudom megegyez
tetni lelkiismeretemmel, hogy ilyen büntetés meg
állapításához hozzájáruljak csupán azért, mert a 
számtalan complicált rendeletek özönében véletle
nül valaki nem tudta, vagy abban tévedett, hogy 
minő bélyeg vagy mennyi illeték jár az iljető jog
cselekvényért, hogy mit kelljen tennie. Én tehát 
inditványozom, maradjon ki az egész 91-dik sza-
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kasz, annjdval inkább, mert az állam ez által nem 
fog károsulni, ugy hivén, hogy a bölcs kormány 
sem akarhatja az államkincstárnak a jólelkű hon
polgár világos károsulásával járó gazdagulását. 

Lónyay Menyhért pénzügyér. Én ugy 
hiszem, czélszerübi> lesz ezen szakaszt, ugy a mint 
szerkesztve van, meghagyni: mert vannak és le
hetnek olyan kisebb kihágások, melyek minden 
megröviditési szándék nélkül, ha ilyenek gyako
riak lennének, némely adókra nézve a kezelést 
majdnem lehetetlenné tennék. Hogy e tekintetben 
példát említsek, azon esetet hozom fel, midőn a jö
vedelmi adó kiszabása végett az illető félnek a 
bevallási ivek bizonyos határidő kitűzése mellett 
kézbesittetnek: ha az illető fél akár hanyagság, 
akár mulasztás vagy nem akarás folytán ezen ha
táridő alatt a bevallási ivet be nem terjeszti: szánt
szándékos rövidítést, károsítást vagy eltitkolást 
nem követett el, és mégis a törvény rendeletének 
értelmében tőle kívánt cselekvést mulasztottt e l ; 
tehát valóban kihágásnak esete áll elő, melynek 
következtében czélszerü, ha van a törvényben 
olyan intézkedés, hogy a jövedelmi adó kivetésé
vel megbízott egyének egy határidőt bizonyos 
büntetési birság megszabása mellett 1 űzhessenek 
ki. Ha ezen szakasz kihagyatnék, akkor annyiszor 
a mennyiszer ilyen eset magát előadná, az illető 
törvényben külön bírságot kellene meghatározni. 
Sokkal egyszerűbb tehát, ha ezen szakasz megtar-
tatik. Egyébiránt a büntetés nem is oly nagy, és 
kezelése a legszelídebb módon alkalmazandó. Ké
rem tehát a t. házat, méltóztassék az eredeti szer
kezetet elfogadni. {Helyeslés.) 

Halász B o l d i z s á r : T. képviselőház ! Bocsá
natot kérek a tisztelt miniszter úrtól; de én azt tar
tom, hogy ezen szakasz magában véve még ért
hetetlen is, mert azt mondja: „kisebb kihágások." 
Már most ha ez etymologice summára vonatkozik, 
miután ezen szakaszban felhozott büntetés 50 fo
rintig terjed, ez valóban nem csekély összeg. 
Egyébiránt az adókra nézve a késedelmi kamatot 
méltóztattak megállapítani; már most azért, mert 
valaki érthetetlenségből vagy más okból mulasztja 
el befizetni a százalékot, ezt 50 forinttal igazsá
gosan nem lehet büntetni, midőn supponálva van, 
hogy nem rósz szándékból tette. Én tehát ismé
telve kérem a t. hazát, méltóztassék e szakaszt ki
hagyni, mert az sem méltányos, sem igazságos, 
hogy, a kire nézve maga a törvény felteszi, hogy 
nem rósz szándékból teszi a mulasztást, az több
szörösen rovassák meg. {Szavazzunk !) 

E l n ö k : Méltóztassanak azok, kik a szerkeze
tet elfogadják, felállani. {Megtörténik. Ellenpróbát!) 
Méltóztassanak tehát azok, kik a szerkezetet kiha
gy atni kívánják, felállani. (Megtörténik.) A többséget 
nem vagyok képes kivenni. {Eközben több képviselő jö 

a terembe!) T . ház! a 91-ik szakasz megtartásáról 
vagy kihagyásáról van szó. E szakasz igy szól : 
„Kisebb áthágások — megröviditési szándék nem 
forogván fön —egytől egész 50 forintig bünteten
dők." lnditvány tétetett, hogy ezen szakasz kiha-
gyassék. Méltóztassanak tehát azok, kik e szakaszt 
megtartani kívánják, felállani. {Megtörténik.) Mél
tóztassanak most azok, kik e szakaszt kihagyatni 
kívánják, felállani. (Megtörténik) A többség az ere
deti szerkezetet meg kívánja tartani. 

Csanády Sándor: Bocsánatot kérek, t ház ; 
de tiltakoznom kell ily eljárás ellen. Tiltakoznom 
kell azért, mert a t. elnök úr méltóztatott felolvas
ni maffát a szerkezetet; de nem méltóztatott elmon-
dani, hogy a szerkezet ellen milyen módositvány 
ajánltatott. {Fökiáltások: Miért nem figyelt! Az el
nök kimondotta. hogy kihagyatását indítványozták !) 
Megjegyzem, hogy a kihagyatás iudokolásánál 
nem voltak jelen azon t. képviselő urak, a kik ké
sőbben jöttek be. Miután azonban a szavazás meg
történt, már most nem lehet ujabb szavazókat be
hívni. Felkérem az elnök urat. méltóztassék ily el
járástól tartózkodni. (Nagy zaj.) 

E l n ö k : U g y hiszem, t. ház, a képviselő úr 
az elnökséget gáncsolja. A szavazás alkalmával 
az elnöknek szem előtt kell tartani a képviselők 
számát, és azért azon uraknak, a kik a tornáczon 
vannak, jelt szoktam adni. Az egész szakasz két 
sor. U g y hiszem, eléggé megértettem a képviselő 
urakkal a kérdést; és ez, azt gondolom, elegendő. 
(Fdkiáltások: Teljesen elegendő!) 

PaiSS Andor j e g y z ő (olvassa a 92-dik 
szakaszt) 

Halász B o l d i z s á r : 14 nap helyett itt is 
15 nap teendő. {Helyeslés) 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni ? {Elfogadjuk!) 
PaiSS Andor j e g y z ő (olvassa a 93-dik 

szakaszt) 
Gábriel I s t v á n : T. képviselőház ! Én ezen 

szakasz s a bélyeg- és illetékekre vonatkozó 27-ik 
szakasz közt némi összeütközést látok. Az az idé
zett 27. szakasz t. i. igy szól. (Olvassa:),,A 25.26. 
szakaszban meghatározott terhes következmények 
elhárítása tekintetéből mindazoknak, kik illetékkö-
telezettségöket eddig teljesíteni elmulasztották, je
len törvény hatályba léptétől számítandó hat heti 
határidő szabatik meg, mely alatt az egyszeres il
letéket minden fokozás nélkül befizethetik." Itt 
pedig a 93 . szakaszban, a múltra nézve, kijelölő 
elévülési határvonal említve sincs. Ezen szakasz
ban továbbá az mondatik : „Azon áthágás, me
lyért az illető a vétkes cselekvény vagy mulasztás 
napjától számítandó 3 év alatt kérdőre nem vona
tott, büntetés tárgya többé nem lehet." Azt tartom, 
tisztelt ház, itt valóságos kétértelműség van, me
lyet következő módositással kívánok elenyésztetni. 
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A 93. szakasz végére e szavak jönnének: ,,és 
arra többé a bélyeg- és illetékekről szóló törvény 
27. szakaszában meghatározott fizetési kötelezettség 
sem terjedhet ki." 

Csengery I m r e j e g y z ő (olvassa Gábriel Ist
ván módositványát.) 

E l n ö k : A kik a szerkezetet meg kívánják 
tartani, méltóztassanak felkelni. (Megtörténik.) El
fogadtatott. 

PaiSS Andor j e g y z ő (olvassa a 94-dik 
szakaszt.) 

BÓniS S á m u e l : T. ház! Ezen 94-ik szakasz 
szól azon esetről, ha valaki a pénzügyi közegeknek 
hivatalos rendes eljárásukban ellenszegül; szól azon 
esetekről, ha valaki őket tettleg bántalmazza. Az 
egyikben megmondja a fél évi büntetést, a másik
ban kiszabja az egy évi büntetést. Hanem tökéle
tesen nem különbözteti meg az utat, egyik eset
ben micsoda utón, a másik esetben melyik utón 
büntetendő a vétkező. (Közkereseti utón!) 

A 95. szakasz szól azon esetről, ha hivatalos el
járásában a rendes utat nem követi az illető tisztvi
selő; szól arról az esetről, ha az ilyen helytelen utón 
valaki erőszakot használ ; szól azon esetről, mi
dőn rendes utón a maga védelmén kivül valakit 
bántalmaz. 

Megvallom, ezen szakaszban elősorolt esemé
nyeket nem látom ugy megkülönböztetve, a mint 
meo-különböztetni szeretném; nem látom az utat, 
melyen az büntetés szorgalmazandó, ugy megha
tározva, mint a hogy azt meg kell határozni. 

A mi pedig a bűnvádi eljárás esését illeti, nem 
tartom szükségesnek, hogy mint ott, a büntetés ma
ximuma ki legyen mondva, addig, mig büntető 
törvénykezésünk rendezve nem lesz, mert megtör
ténhetnék igen könnyen, hogy sokkal súlyosabb 
bün kevésbbé büntettetnék, mint más esetekben 
ugyan olynemü bün büntettetik. 

Ennélfogva ezen két szakaszt óhajtanám egybe
vonni, és a különböző esetekre mért különböző el
járást meghatározván, a büntetés különböző nemeit 
praecisirozni , ilyen formán : A 94. és 95. szaka
szok helyett tétessék a következő szöveg : 

.,94. §. A ki a pénzügyi hatóságok küldött
jeinek a törvényben kijelölt hivatalos eljárásuk
ban tettleg ellenszegül, fegyelmi utón fél év. a 
ki pedig azokat tettleg bántalmazza , rendes bűn
vádi eljárás utján a vétség fokozatához mért bün
tetéssel lesz sújtandó. Viszont a pém.ügyi közegek 
szabályellenes eljárásukért a minisztérium által 
feleletre vonandók: ha azon szabályellenes eljá
rásukban erőszakot használnának, fegyelmi utón 
fél évi , ha pedig bár szabályszerű eljárásnál 
önvédelem esetén kivül testi bántalmazást követ
nek el, bűnvádi eljárás utján a vétség fokozatához 
mért büntetés alá esnek. Mindkét esetben a hiva-
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talos eljárásnál elkövetett vétség a birói beszámí
tásnál terhelő körülmény gyanánt vétetik." 

Csengery Imre jegyző (olvassa Bónis Sa
ru uel módositvántiút.) 

Bezerédj L á s z l ó : Nekem máskép nem len
ne ész: evételem a beadott módositvány ellen ; de 
azon ..fegyelmi1' szónak nagy a latitudója, és kü
lönben a büntetést is nagyon súlyosnak tartom, 
hogy félévre lehessen valakit ítélni fegyelmi utón. 
Mint tudni méltóztatik, a fegyelmi eljárásnál a ren
des védelemnek nincs helyo ; a védelem kizárását 
pedig nem tartom helyesnek akkor, ha fél évi bünte
tés forog fen ; azért a fegyelmi eljárást ki kivánnám 
hagyatni, mert nem látom át, miért ne lehesssen 
reá dictálni a fél évet közkereseti utón. 

Bónis Sámuel: Bátor vagyok inditványom 
mellett még egyszer felszólalni. Én azon megkü-
különböztetést azért tettem, hogy az oly kihágá
soknál, hol semmi bűntett nem követtetik el, ha
nem csak ellenszegülés van , elégnek tartom, ha 
politikai utón, közkereset utján, fegyelmi utón bün
tettetik meg; meglehet ugyan, hogy a büntetés 
néme teknek —• a minthogy határozottan van ki
mondva, fél évig — soknak, nagynak tetszik, hanem 
azt lehetne ugy változtatni, hogy: fél évig terjed
hető. Ha azonban mindenben a rendes utat akarja 
a ház elfogadni, én megnyugszom abban is. 

Csík Endre*. A 93-dik szakaszt meglehetősen 
szabatositva látom ; csak azt kivánnám, ha a ma
ximumot kiteszszük, hogy fél évre terjed, említsük 
meg a minimumot is. (Felkiáltások: N^m. lehet! 
Nem szükséges !) 

Halász B o l d i z s á r : Nekem a ruódositvány-
nak azon részére, mely megkülönbözteti a közke
resetet a criminalis. illetőleg a bűnvádi eljárástól, 
észrevételem van. Minthogy mi nem írunk itt 
criminalis eodextt, nem határozhatjuk meg sem 
a minimumot, sem a maximumot; hanem marad
junk a mellett, a mit indítványozó Bónis Sámu
el a nagyobb vétségekre vonatkozólag indítvá
nya elején tett. Tehát hogy terhelő körülménynek 
tekintessék-e vagy ne , ebben a tekintetben 
a biróságmak utasítást nem adhatunk. Véleke-
désem szerint se fél év, se minimum, se maximura 
ne emlittes-ékmeg. 

H o r v á t h D ö m e : Tisztelt képviselőház! 
Én tisztelt követtárí-am Bónis Sámuelnek megkü
lönböztetését elvben helyeslem, de a büntető eljá
rás módját nem fogadhatom el. A fegyelmi bün
tetésnél egyes bírónak oly tág hatáskört adni se 
nem fér össze a szabadelvüséggel; de képtelensé
gekre is vezetne. Méltóztatnak tudni, nálunk 
semmi sincs abnormisabb helyzetben, mint a bün
tető eljárás : az nem is a törvényen, mert büntető 
codexünk nincs, de csak is a szokáson és birói jog
gyakorlaton épül. Méltóztatnak tudni , hogy ily 
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rendezetlen állapotban bíróságaink a bűnügyekben 
minő abnormis módon és büntetésmennyiségben 
ítélhetnek : a szolgabíró kisebb bűnügyekben 
15—30 napig terjedő büntetésre, s a rendezett ta
nácsú hatóság egy-két hónapra ítélhet, és azt 
rendes után eszközölhetik. Már, ha azon bírák, a 
kik a mostani joggyakorlat szerint bűnügyekben 
egy-két hónapra rendes utón Ítélnek: nem lenne-e 
viszás helyzet, ha fegyelmi utón ugyanazon szol
gabíró, ugyanazon városbíró fél évig ítélhetne? ha 
fegyelmi utón sokkal nagyobb bírói hatáskört gya
korolhatna? Vajon ez eljárás nem vezet-eképtelen-
st'gre?Eseieljárás mellett az egyes városbíró fegyel
mi utón nem fog-e nagyobb birói hatáskört gyakor-
lani. mint az összes rendezett tanács ? a mi ismét csak 
képtelenség. Eu mindaddig , míg rendes büntető 
codexünk nem lesz, az egyes birót fegyelmi utón 
nagyobb hatáskörrel felruházni, mint a rendes 
eljárásnál érvényesíthet, nem tartom czélszerünek. 
S az a szabadelvüséggel sem fér össze. Részemről 
tehát óhajtom, hogy az eredeti szöveg, ugy a mint 
van, hogy a büntető eljárás közkereset és büntető 
eljárás utján ejtessék meg, egyszerűen elfogadtas
sak, és én azt megtartandónak véleményezem. 

Lónyay Menyhért pénzügyér: T. ház! 
Én azon nézetben vagyok, hogy a dolog lénye
gére nézve mindegy, akár két, akár egy szakasz
ban fejeztetik ki az, a mi a törvényjavaslatban 
foglaltatik: ennélfogva a módositvány formájára 
nézve észrevételem nincs. 

A mi azonban magát a módositványt illeti: 
e tekintetben két körülményre vagyok bátor a t. 
házat figyelmeztetni. (Halljuk !) 

A törvényjavaslat értelmében, midőn valaki 
a törvényes szabályok értelme szerint eljáró hiva
talnoknak ellenszegül: az közkereset utján fenyí
tendő meg ; holott a képviselő úr módositváuya 
ezen esetben fegyelmi eljárást kivan alkalmaz
tatni , ámbár az ilyen ellenszegülés nem fegyelmi, 
hanem valóban közkereseti eljárás tárgyát képe-' 
zi; mint viszont, ha valamely tisztviselő nem jár
na el a törvények értelme szerint és oly tényt kö
vetne el, a melyre a 95. szakaszban emlitett eset 
alkalmazandó: ezen cselekménye hasonlóképen 
komolyabb, közkereseti eljárást igényelne. 

A mi a büntetésnek tételeit illeti: Csík kép
viselő úr azt mondotta, hogy a törvényjavaslat
ban foglalt büntetések súlyosak. Erre megjegyzem, 
hogy a törvényjavalatban meghatározott bünteté
sek a maximumok. Miután a törvényjavaslatban 
az foglaltatik , hogy „büntethető ,a tehát a legna
gyobb büntetés, a mely az illetőt érheti, fél esz
tendőre terjed , míg kisebb vétség esetében az egy 
napra terjedő fogságot is lehet megszabni. Ugy 
hiszem, czélszerübb, ha a törvényhozás ugy intézke
dik, miszerint a büntetésekre nézve a büntetésnek 

maximumát határozza meg, és sokkal kímélete
sebb, mint ha a különböző esetekre különböző bün
tetéseket szab meg. 

A tett módositványra van még egy másik 
észrevételem is. 

Ugyan is a törvényjavaslatban az áll. 
hogy : „a ki a pénzügyi hatóság küldötteinek sza
bályszerű hivatalos eljárásaikban tettleg ellensze
gül ; " ellenben a módositványban ez foglalta
tik: „a ki e törvény végrehajtásával megbizott hi
vatalnoknak ellenszegül." Ezen kifejezést czélsze
rünek nem találhatom, miután ezen törvényen kí
vül már iss több szentesitett törvények vannak és 
ezután is hozathatnak törvények , melyek a pénz
ügyi eljárásra vonatkoznak. Továbbá mint mél
tóztatnak emlékezni, több rendbeli pénzügyi tör
vényben fordul elő azon kifejezés, miszerint a 
pénzügyminiszter a jelenben létező szabályokat, 
melyekben épen ezen eljárás van meghatározva , 
a törvényhozás további rendelkezéséig fentart-
hatja; ha már most a módositvány szerkezete fo
gadtatnék el, mindenki fel volna jogosítva a pénz
ügyi küldötteknek mind azon eljárásokban ellen
szegülni, melyek nem egyenesen ezen törvényben 
vannak meghatározva. 

Ennélfogva ezen szűkebbre szabott értelme
zést részemről el nem fogadhatom, és legczélsze-
rübbnek tartom, ha a törvényjavaslatot a központi 
bizottság módositása szerint méltóztatik elfogadni. 
(Elfogadjuk !) 

Elnök: Méltóztassanak azok, kik a szer
kezetet elfogadják, felállani. (Megtörléuik.) Méltóz
tassanak most az ellenpróbát megtenni. (Meglör-
ténik.)\Jgy látszik , a szerkezet elfogadása mellett 
egy-kettővel többen álltak fel. Tehát a szerkezet 
elfogadtatott. 

PaiSS Andor j e g y z ő {"hassa a 96-dik 
szakaszt.) 

S o m o s s y Ig l lácz : Itt egy szónak más sze
lídebb szóval felcserélését hajtanám. Helyesnek 
találom , hogy a pénzügyőröknek nagyobb hite
lesség adatik, mint egyes embereknek, azok elle
nében, a kik puszta tagadással élnek; a kik azon
ban talán nem teljes próbát, de csak fél próbát 
állítanak elő vagy talán pótesküt ajánlanak fel: 
még ezek ellenében is a puszta pénzügyőri állitás 
elegenedő, és ez valóban a birói bizonyítást kí
vánja. Ennélfogva én a vég sor helyett: „míg az 
ellenkező be nem bizonyittatik" (t. i. a puszta ál
litás ellen) csak annyit kívánok tétetni: „míg a 
tett vallomás hitelessége ellenadatokkal meg nem 
ingattatik." (Helyeslés.) 

E l n ö k : Méltóztatnak ezen szakaszt Somossy 
képviselő úr módositványával elfogadni? (Elfo
gadjuk !) Elfogadtatott. 
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A 86-ik szakaszra készen van a formulatio. I E l n ö k : Ezzel az ülést bezárom. A legköze-
Fel &g olvastatni. | lebbi ülés holnap 10 órakor esz. 

Csengery Imre jegyző (ohassa a n.ódo- I 
sitott 86-ik szakaszt. EJj ogadjujc!) ' Az ülés végződik cl u. 2t/l órakor. 

CCLXVI. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1868. július 18-dikán 

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. Soldos Imre betegnek jelentetik. Lónyay Gábor szabadságot kap. A kérvónyi bizottság 
jelentése napireudre tűzetik. A közadók kivetése, befizetése stb. iránti törvényjavaslat részletes tárgyalása tovább foly s bevégződik. A 
bélyegtörvénybe igtatandó Uj szakaszok elfogadtatnak. A főrendek módositványa a földadó iránti törvényjavaslatra nézve a központi 
bizottsághoz utasittatik. 

A kormány részéről jelen vannak: Gorove István, 
Lónyay Menyhért, Mikó Imre gr, • később Eötvös Jó-
zspfb. 

Az illés kezdődik d. e. lO1/^ órakor. 
E l n ö k : Az ülést megnyitom. A mai ülés 

jegyzökönyvét Bujanovics Sándor jegyző úr fogja 
vezetni; a szólani kivánók neveit pedig Mihályi 
Péter jegyző úr jegyzi. 

A múlt ülés jegyzőkönyve fog hitelesíttetni. 
Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a julins 

17-én tartott ülés jegyzökönyvét.) 
E l n ö k : Nincs észrevétel a felolvasott jegyző

könyvre? (Szünet.) A jegyzőkönyv hitelesítve van. 
Csanád meg}'e közönsége az ó-hitü magyarok 

részére külön püspökség felállítását és a magyar 
nyelvnek szertartási nyelvvé emeltetését tárgyazó 
felterjesztését Hajdu-Dorog városának pártoltatni 
kéri. 

Mosony megye közönsége az öreg Duna szabá
lyozása iránt a pozsonyinegyei gazdasági egyletnek 
Pozsony megye közönsége által is támogatott felter
jesztését figyelembe vétetni s a Duna szabálvozá-
sát a mosonyi Dunaágra is kiterjesztetni kéri. 

Ugyancsak Mosony megye közönsége valódi 
szükségletéhez mért saját közigazgatási költségve
tését, a miniszteri előterjesztéstől eltérőleg, az or
szágos költségvetés megszavazása alkalmával a 
kimutatott 77,188 frtban megállapittatni kéri. 

A szepesi XVI város kerületi közönsége a 
köztörvényhatóságok önkormányzati jogkörének 
a felelős miniszteri rendszerrel öszhangzásba ho
zatalát, saját felterjesztésének figyelembe vétele ál
tal, törvényhozás utján mielőbb eszközöltetni kérik. 

Nagybánya szab. kir. bányaváros közönsége 
Temesvár város közönségének az állami ut- és hid-
vámoknak hazánk alvidékén és a közös Erdély

ben is leendő mielőbbi eltöröltetése és a vámso
rompóknak megszüntetése tárgyában tett feliratát 
pártolva, annak törvényre emeltetését kéri. 

Pexa Alajos budai lakos, Jankovics László 
Somogy megye főispánjának a törvényesség pa
lástja alatt folytatott visszaélései megvizsgáltatását 
s ennek alapján elégtételt kér. 

Soldos Imre képviselő betegeskedése miatt 
szabadságidőt kér. 

Lónyay Gábor képviselő 6 heti szabadsá
got kér. 

A bemutatott kérvények a kérvényi bizott
sághoz utasíttatnak ; Soldos Imre helyben levén, 
betegsége tudomásul vétetik; Lónyay Gábornak 
pedig a kért szabadsági idő megadatik. 

Justh Józsefképviselő úr kivan szólani. (Halljuk!) 
Justh Józse f : T. ház! A július 10-én tar

tott ülés alkalmával a kérvényi bizottsághoz mél
tóztattak utasítani Újvidék szab. kir. városának 
kérvényét is, és pedig előleges tárgyalás végett; 
de mivel július 2-án szintén Újvidék városa által 
beadott kérvény az előbbivel bizonyos kapcsolat
ban áll. s az szintén a kérvényi bizottsághoz uta
síttatott : van szerencsém jelenteni, hogy mind a 
két kérvény a kérvényező bizottság által felvéte
tett és elintéztetett. Nem különben a Gsiky Sándor 
képviselő úr által beadott, Szatmári Nagy Sándor-
nénak a konstantinápolyi ismert eseményekről 
szóló és szintén e bizottsághoz előleges tárgyalás 
végett utasított kérvényét mint befejezettet van 
szerencsém a háznak bemutatni. Végre van sze
rencsémjelenteni, hogy még több kérvény szintén 
elintéztetett a bizottság által, melyek között fog
laltatnak a Madarász képviselő úr által beadott 
számtalan kérvények is, melyek itt az asztalon 
fekvő lajstromba be levén vezetve, megtekinthetők. 

9 1 * 
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Méltóztassék a t. ház mindezek tárgyalását napi
rendre tűzni. 

E l n ö k : Az újvidéki két kérvénynek tárgya
lása előzetesen hagyatott meg a kérvényi bizott
ságnak. Ez teljesítette kötelességét és beadta je
lentését. A t. háztól függ felvételéről intézkedni. 
Bátor vagyok javaslatba hozni a keddi napot, an
nál inkább, mert tudtomra akkor a belügyminisz
ter úr jelen lesz. 

Csiky Sándor : A konstantinápolyit is! 
E l n ö k : Ha méltóztatnának Csiky Sándor 

képviselő úr óhajtását is teljesíteni, ugyan akkor 
a Nagy Sándorné-féle kérvény is elővétethetik. {He
lyeslés) Tehát határozatilag kimondom, hogy e 
kérvények a keddi napra tűzetnek napirendre. 

MoCSOnyi Sándor: Talán jó lenne kinyo
matni a jelentést. 

Elnök: A kinyomtatás igen sok időt venne 
igénybe és eddig ezt nem szoktuk tenni. 

MoCSOnyi Sándor: Ha a ház méltóztatik a 
kinyomatást elrendelni, eltérhetünk az eddigi szo
kástól. Különben elállók kérésemtől. 

E l n ö k : A napirenden levő tárgy a közadók 
kivetése, befizetése stb, s a pénzügyi törvényszé
kekről szóló törvényjavaslat részletes tárgyalásá
nak folytatása. 

Mihályi Péter jegyző {pl vassá a törvényja
vaslat 97-dik szakaszát1). 

Z i c h y Anta l e l ő a d ó : Tisztelt ház! Tegnap 
volt szerencsém jelenteni, hogy a központi bizott
ságnak az egész törvényjavaslat hátralevő szaka
szaira semmi észrevétele sincs, s akkor méltóztat
tak időnyerés tekintetéből azt az eljárást elfogadni, 
hogy a szakazokat hallgatással mellőzzem: talán 
mára is méltóztatnak megengedni, hogy ne szól
jak minden egyes szakaszra? (Helyeslés.) 

E l n ö k : Méltóztatnak a 97-dík szakaszt elfo
gadni? {Elfogadjuk!) A t. ház elfogadta. 

Mihályi Péter jegyző {oh ássa a 98-dik 
szakaszt, mely ellen semmi kifogás nem tétetvén, el-
fogadtatik) 

Bujanovics Sándor jegyző {olvassa a 99-
dik szakaszt.) 

Mihályi Péter jegyző {oh ássa Somogyi 
László módositványát): „A 99-dik szakasz 3-dik és 
4-dik sorában e szavak helyett: „egyik ülnöke a 
pénzügyi, másik pedig" tétessék: „mindkét ül
nöke." 

S o m o g y i L á s z l ó : T. ház! Csak azzal aka
rom indokolni módositványomat, hogy az al
kotmányos jog fogalmával megegyeztethetőnek 
nem tartom azt, hogy a törvényszéki biró ne az 
igazságügyminiszter által neveztessék ki, de igenis 
szükségesnek tartom, hogy az igazságügyminiszter 

JKS. (Július 18. 1868.) 

által neveztessék ki. Ha már a törvényszék tagja, 
tehát biró, s ezt szerintem csak az igazságügymi
niszter nevezheti ki, annál is inkább, mert a 10-dik 
szakaszban már a főtörvényszók egyenesen az ő 
hatáskörébe tétetik: ennélfogva e szakasztugy kí
vánnám módositani, hogy mindkét biró az igaz
ságügyminiszter által neveztetik ki. {Helyeslés.) 

Tisza K á l m á n : Én magam részéről ugyan 
azon elvből indulok ki, melyet az előttem szólott 
képviselő úr felhozott, csak azon különbséggel, 
hogy én mindenekfelett nem tartom helyesnek 
azt, hogy ezen törvényszéknek elnöke a pénzügyi 
igazgató legyen. Nem tartom azt helyesnek egyéb 
okoknak mellőzésével azért sem, mert a 84-ik sza
kasz értelmében ezen törvényszékek némely oly 
ügyekben fognak épen határozni, a melyek feleb-
bezés utján a pénzügyi hivatalok eljárása ellen 
intéztetnek oda. Már hogy ezen ügyekben a pénz
ügyi igazgató legyen a törvényszék tagja, a kinek 
vagy az alatta álló hivatalnoknak eljárása ellen 
történik a fölfolyamodás a törvényszékhez, azt 
gondolom, hogy az igazságszolgáltatás igényeinek 
meg nem felel. Épen azért én a 99. szakaszt ugy 
óhajtanám szerkesztetni, hogy mondassák ki, hogy 
ezen három birói tagot és a netalán szükséges pótta
gokat az illető törvényhatóság törvényszékének tag
jai közül az igazságügyminiszter jelöli ki , és 
ugyancsak ő alkalmazza a jegyzőt és a kezelési 
személyzetet is. En azt gondolom, ez sokkal több 
biztosítékot nyújt az igazságkiszolgáltatásra nézve, 
és nem veszélyeztet semmit, mert hiszen a pénz
ügyi igazgatóság, mint a mely ezen esetben, szerin
tem legalább, biró nem lehet, hanem fél, képvisel
tetheti ott magát, és igényeit előadhatja. {Helyeslés 
b felöl.) 

E l n ö k : Tisza Kálmáa képviselő úr módo-
sitványa fel fog olvastatni. 

Bujanovics Sándor jegyző {olvassa Tisza 
Kálmán módositványát:) „Ezen szakasz második 
sorában az „áll" szótól kezdve így szerkeztessék: 
„ezen három birói tagot és a netalán szükséges pót
tagokat az illető törvényhatóság tagjai közül az 
igazságügyminiszter jeleli ki, s ugyancsak ő al
kalmazza a jegyzői és a kezelési személyzetet is ." 

L ó n y a y Menyhért p é n z ü g y é r : A mi So
mogyi képviselő úr módositványát illeti: az ellen 
nincs észrevételem. Én magam is hozzá járulok 
ahhoz, hogy két tagot a pénzügyi törvényszékhez 
az igazságügyminiszter nevezzen ki. 

Ellenben Tisza Kálmán képviselő úr módo
sitványát nem fogadhatom el, a mennyiben min
den oly tárgy, a mely a pénzügyi törvényszékek 
elé kerül, a pénzügyekre vonatkozó törvények, 
szabályok és fenálló rendeleteknek részletes isme
retét feltételezi. Ez azon indok, melynél fogva ré
szemről szükségesnek tartom, hogy ezen bíróság ' ) Lásd az Irományok 251-dik számának V. mellékletét. 



CCLXVI. OESZÁGOS ÜLÉS. (Július 18. 1868.) 165 

•elnöke oly egyén legyen, a ki tökéletesen jártas 
minden a pénzügyekre vonatkozó eljárásokban, 
hogy így a tárgyalások vezetése szabályos és czél-
szerü legyen. 

Méltóztassanak figyelembe venni még azt, 
hogy azon esetek, a melyekben itélni fog, az illető 
fél által a legfőbb pénzügyi törvényszékhez min
dig felebbeztethetnek, melynek egész organismu-
sát az igazságügyminiszter fogja megállapítani, 
tagjait ő felségének kinevezés végett felterjesz
teni : tehát oly eset fel sem tételezhető, hogy valaki
nek az igazság nem egészen önálló férfiak által szol
gáltatik ki. 

Egyébiránt a mi illeti ezen egész tárgyat : 
azon megjegyzésem van, hogy mind a pénzügyi 
hatóságnak, mind a pénzügyminiszternek érdeké
ben van, hogy az igazság mindenkor részrehajlás 
nélkül szolgáltassák ; ki és nem szükséges ezen kér
dést oly szempontból tekinteni, hogy a pénz
ügyi igazgató a pénzügyi törvényszékekben csak 
a kincstár érdekében fog működni, mert ő ott mint 
bíró működik, mint olybiró, ki ismeri a pénzügyre 
vonatkozó minden szabályt, és kinek mint bírónak 
teljes részrehajlatlansággal kell eljárni. 

Én azt hiszem, az ügyek czélszerü vezetése 
tekintetéből el lehetne azt fogadni, hogy e tör
vényszék elnöke a pénzügyigazgató legyen; azon 
módositványhoz azonban, hogy mindkét tagot az 
igazságügyminiszter nevezze ki, részemről is hozzá
járulok. 

Simonyi Lajos b.: A tisztelt pénzügymí-
miszter úr azzal indokolja a 99. szakasz elfogadá
sát, hogy okvetlenül szükséges, hogy a pénzügyi 
törvényszéknél alkalmazott birák a törvényeket 
ismerjék. Azt hiszem, azon birák csak is egyedül 
a törvények értelmében járhatnak el, s nem föl
tételezem, hogy az igazságügyminiszter űr által 
kinevezendő birák annyira tudatlanok lennének, 
hogy a létező törvényeket ne ismerjék; s épen 
ezért szükségesnek látom, hogy ugy mint minden 
más biró, az igazságügyminiszter úr által neveztes
sék ki az elnök, ugy szintén egyedül az igazság
ügyminiszter által neveztessék ki a két törvény
széki tag, és pedig annál inkább, mert itt a pénz
ügyi hatóság félnek tekinthető. Pártolom ennél
fogva Tisza Kálmán indítványát. 

Simonyi Ernő: É n sem találom elegendő
nek a pénzügyminiszter úr azon indokolását, hogy 
olyan bíróság alakittassék, mely tulajdonképen a 
saját maga ügyében volna hivatva ítéletet hozni. 
Mert híjába, ezen adó kérdésére nézve azt kell te
kinteni, hogy a pénzügyminiszter mindenkor, nem 
ugyan a maga részéről, hanem az állam nevében, 
felperes. Azt tehát nem találom helyesnek, hogy 
oly törvényszék alakittassék, melyben a felperes 
nevezi ki a birákat. Megengedem, szükséges, hogy 

a törvényeket ismerjék a birák; azt is megenge
dem, hogy erős dolog ezen törvényeket jól ismerni, 
kivált ha tekintetbe veszszük, hogy magában ezen 
törvényjavaslatban foglalt 110 szakaszon kivül még 
fenállanak azon hires szabályok, melyeket nem 
láttunk, s melyeket szintén ismerni kell a bírónak, 
hogy Igazságos és szakavatott Ítéletet hozhasson a 
dologban. De akár mily fontosságú legyen is ez, 
azt hiszem, a helyhatósági törvényszékeknél min
dig lesznek oly emberek, kik kisebb-nagyobb idő' 
múlva képesek lesznek ezen nehéz munkát is meg
bírni és betanulják ezen törvényczikkelyeket; de 
mint alkotmányos elvet azt, hogy a felperes 
maga, vagy az, ki tulajdonképen az állam nevében 
mint felperes lép fel, nevezze ki a birákat, elfogadni 
azt hiszem nem lehet. Mit mondana a t. ház, ha 
valaki oly törvényjavaslattal lépne elő, hogy a 
miniszteri felelősség ugy gyakoroltassák, hogy 
azon törvényszék elnöke legyen a miniszterelnök. 
a többi birát pedig a miniszterelnök nevezze ki V 
Epén ilyen az az előterjesztés, hogy a pénzügy
miniszter követelésének behajtására nézve az ő kö
zege ás az általa kinevezett birák legyenek azok, 
kik Ítéletet mondanak. Azt hiszem, alkotmányos 
szempontból ily bíróság felállítását elfogadni nem 
lehet, és ez okból pártolom Tisza Kálmán indít
ványát. 

MadaráSZ JÓZSef: T. ház! Kötelmemnek 
| tartom még egy indokot Tisza Kálmán képviselő
társam intditványa mellett önmagából t. pénz
ügyminiszter úr által előadott indokból hozni fel. 
O ugyan is a biróság elnökévé a pénzügyi igazga
tót kívánja, és elfogadja, hogy a másik két ülnö
köt az igazságügyminiszter nevezze ki. Ezen elfo
gadását is[örömmel jelezem meg ; hanem épen azért, 
mert elfogadja azon két ülnöknek az igazságügymi
niszter általi kineveztetését,mivel szerintem azon két 
ülnöknek épen ugy kell érteni azon szabályokat és 
azon törvényeket, melyek szerint itélniök kell, és ha 
nem értenék, akkor minden esetre három tagból 
állván, s ugy is a többség döutvén, a pénzügyi 
igazgatónak értelme, ha azok nem értenék, még 
sem fogna érvényre emelkedhetni : így én azt hi
szem, hogy miképen a pénzügyminiszter úr elfo
gadta, a mit örömmel jelezek, elfogadta a két ül
nöknek az ig-azságnigyminiszter altali kinevezteté-
sét, nem tekintve az alkotmányosság kérdését, én 
ugy hiszem, az ügy állása és az igazság érdeke 
követeli, hogy ezen egyénre nézve is elfogadja 
Én pártolom Tisza Kálmán indítványát. 

L ó n y a y Menyhért p é n z ü g y é r : Csak in
dokolni akarom, hogy ezen szakasz miért szerkesz
tetett ugy, a mint előttünk van. (Haltjuk!) 

Miután ezen pénzügyi bíróságok nem ülésez
nek mindig-, hanem csak akkor ülnek össze, mikor 
bizonyos esetek adják magokat elő: ezen szerke-
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zetet azért hoztam igy javaslatba, mert a költsé
get akartam az által kimélni, miután az elnök és 
egy biró, kik a pénzügyminisztertől rendeltettek 
volna, semmi különös dijt nem húznak, a javaslatom 
szerinti bíróság nem került volna sokba. Ha 16 
ily törvénynél rendeztetik mind külön fizetett 
birákból, ez tetemes összeget igényel. Ez volt az 
egyik indok, mely az eredeti szerkezet megállapí
tásánál vezérelt. 

A mi egyébiránt azon indítványt illeti, hogy 
ezen bíróság többsége oly birákból álljon, kiket 
az igazságügyminiszter nevez, mint már elébb 
mondám, az ellen nincs észrevételem. {Helyeslés.) 

Tisza K á l m á n : T. ház ! Egyesegyedül a 
költségkímélés szempontjából csak azt akarom 
megjegyezni, bögyén azt gondolom, ha azon pénz
ügyi igazgató, vagy akár a pénzügyminiszter ál
tal is kinevezett tagok is ilyen törvényszéki minő
ségben működnek, napi dijakat kapnak, és ha az 
igazságügyminiszter nevezi is ki a helyhatósági bí
róság tagjaiból, amit épen csak azért tettem oda, 
hogy a költségek kímélése eszközölhető legyen, 
semmivel sem fog több napi dij igénybe vétetni, 
mint ha a pénzügyminiszter nevezi ki. 

HaláSZ B o l d i z s á r : T. ház! (Be vanfjezve 
a tárgyalást) 

Elnök: Az indítványozó másodszor szólott, 
tehát feladatunk szavazni. A kérdés, gondolom, 
igen egyszerű lesz. Két módositvány van. Az egyik 
módositványban csak az egyik ülnök kinevezése 
vétetnék el a pénzügyminiszter hatásköre alól és 
tétetnek át az igazságügyminiszter teendői közé ; 
a másik módositvány szerint valamennyi tag ki
nevezése az iffazsáffüpfvimniszter által történnék 
azon hozzáadással, hogy a helyhatósági törvény
szék tagjai közül eszközölje a kinevezést. Szavaz
zunk tehát először a szerkezetre: ha az megáll, 
akkor elesik mindkét módositvány. Ha nem áll 
meg, akkor fogunk szavazni az első módositvány-
ra, mint a mely legközelebb áll a szerkezethez: ha 
az megáll, akkor elesik a második; ha nem fogad
tatnék el, következik a második. (Helyeslés.) Ké
rem tehát azon képviselő urakat, kik a szerkezetet 
ugy a mint van elfogadják, felállani. (Senki sem áll 
fel.) A ház a szerkezelet nem fogadja el. Most a 
módosítván)- következik. 

BujanOViCS Sándor (olvassa 'Somogyi László 
módositvány át.) 

Elnök: Kérem azon képviselő urakat, kik a 
felolvasott módositványt elfogadják, méltóztassa
nak felállani. (Megtörténik.) A többség elfogadja. 
(Ellenpróbát!) Kérem azokat felállani. kik el nem 
fogadják. (Megtörténik. Felkiáltások: Össze kell 
számítani!) Ennélfogva méltóztassanak azok, kik a 
módositványt elfogadják, még egyszer felállani, 
és mindaddig állva maradni, mig a jegyző urak 

összeszámítják. (Megtörténik.) Most, kérem, azok; 
álljanak fel, kik nem fogadják el. (Megtörténik.) 

Bujanovics Sándor jegyző: Á z eredmény 
következő: Somogyi képviselő ür módositványára 
szavazott 104, ellene szavazott 90 képviselő úr. 
(Felkiáltások: E szerint nem határozatképes a ház!) 

Elnök: A szavazás azt mutatja, mintha a ház 
nem volna határozatképes; azonban azt még előre 
kimondani nem merem: mert magam láttam több 
képviselőt, ki s-m egyik, sem másik szavazásra fel 
nem kelt. (Ugy van!) Ha meg nem nyugszik a ház, 
akkor az egész házat összeolvastatjuk. (Felkiáltá
sok: Nem szükséges!) A ház tehát a 99-dik szakaszt 
Somogyi László módosiíásával elfogadta. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a 
módositvány szerint elfogadott 99-dik szakaszt.) 

V á l l y i J á n o s : Az elnök méltóztatott fel
hívni, hogy a ki nem volna megnyugodva, tegyen 
indítványt. E fölhivásnak hódolok, midőn figyel
meztetem a t. elnökséget, hogy a mennyiben az 
előbb véghez vitt szavazás után a többség határo 
zatát kimondotta, bárha a számba vett sza
vazatok szerint a jelen levő képviselők a hatá
rozathozatalra a szükséges összes számot nem 
ütötték meg, én ebből nem azon következtetést 
vonom, hogy az akkénti többség határozata erőre 
emeltessék ; hanem ha csakugyan azon föltevésnek 
helyet adhatunk, hogy a házba a szavazás közben 
tett csengetésre ismét több tag bejött., és igy a 
határozatképes szám valósággal létezik , nehogy 
legkisebb kételye is lehessen annak, mintha e sza
kasz nem határozatképes számú ház által hozatott 
volna, ismételt szavazás kisértessék meg. (FelHál
ta sok : Ezen már tál vagyunk!) 

E l n ö k : Bátor voltam megjegyezni, hogy ma
gam láttam, miszerint több képviselő úr, ki sem 
az egyik, sem a másik indítványra nem szavazott, 
ülve maradt. (Ugy van ! Menjünk tovább !) Ennélfogva 
a határozat ki levén mondva, következik a 100-ik 
szakasz. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa alOO-dik 
szakaszt.) 

Tisza K á l m á n : T. ház! Gondolom, lega
lább reménylem, hogy a mit most javaslandó le
szek, a t. pénzügyminiszter úr is el fogja fogadni, 
a mennyiben ennek czélja nem változtatás, hanem 
ezen szakasz értelmének tisztába tétele. Jelesen e 100. 
szakaszban körvonaloztatik a bíróságoknak teen
dője ; azonban egy teendő, t. i. a 84-ik szakaszban 
már elfogadott és meghatározott teendő itt ki van 
hagyva. A 84-ik szakasz szerint ugyan is ,,a 
pénzügyi hatóságok vagy hivatalok által az adó-
és illetékhátralékról hivatalos alakban kiadott 
számlák vagy kimutatások alapján a végrehajtás 
elrendelendő, mely folyamodási jogorvoslatnak a. 
pénzügyi bíróságokhoz csak birtokon kivül van he-



CCLXVÍ. ORSZÁGOS ÜLÉS. (Julius 18. 1868.) 167 

lye.a Én tehát csak azt kérem, hogy e szakasz 
második sorában levő ezen szó után ,,kiterjed" 
tétessék : ,,a 84-ik szakasz értelmében felebbe-
zett ügyeken kivül," és azután maiad a szakasz 
szerkezete. (Helyeslés.) 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa Tisza 
Káhr. án n ódositi anyát.) 

E l n ö k : Méltóztatnak a szakaszt Tisza Kál
mán úr módositványával elfogadni? (Elfogadjuk!) 

L ó n y a y Menyhért p é n z í i g y é r : Bátor va
gyok a századik és százegyedik szakasz közé 
egy szakaszt indítványba hozni. A pénzügyi tör
vényszékek eljárása és illetőleg a bíróságok kimé
rése szüksége s azért, hogy biztosittassék a közjöve
delmek behajtása és rendes kezelése. Azonban le
hetnek oly esetek, hol a törvénynek értelme sze
rint a birságnak alkalmazása, illetőleg a büntetés 
kirovása törvényszerű ugyan, de enyhítő körül
ményeknél fogva, az államkincstár érdeke veszé
lyeztetése nélkül, a vizsgálat és bíráskodás elenged
hető; fel szeretném tehát tartani az illető megfenyí
tendő részére azon eló'nyt, hogy az enyhítő körül
mények elősorolása mellett a vizsgálat megszünte
tésit kérhesse azon feltétel alatt, ha a dijat, melyet 
fizetni tartozik, leteszi. Számos esetek fogják mago
kat előadni, a hol az általam előadott mód szerint 
a szigorú eljárás mellőzhető. U g y hiszem, a bün
tetések és bírságoknál átalában nem szükség to
vább menni, mint az állam érdéke kívánja. Óhajta
nék tehát egy szakaszt a szerkezetbe beio-tatni, 
mely az ilyenféle esetekre vonatkoznék és az el
járó pénzügyi közegeknek irányul szolgálna. En
nélfogva a következő szerkezetű szakaszt óhajtanám 
igtatni: ,,Ha a fél eleget tesz a szabályszerű feltéte
leknek, enyhítő körülmények felhozása mellett 
kélheti a pénzügyi igazgatóságnál a vizsgálat meg
szüntetését, melyet elrendelhet az igazgatóság. El
lenkező esetben az ügy további tárgyalás végett a 
I énzügyi törvényszékhez átteendő." Ugy hiszem, ez 
czéíszerünek fog mutatkozni, és sok ügyben, a mely
ben enyhitő körülmény mutatkozik vagy ahol a fél 
először követ el kihágást, a vizsgálat meg lesz szün
tethető, minek azon előnye is lesz, hogy az esetek 
számát kevesbiti, mi csak kedvező lehet a pénzügyi 
kormányzat vezetésére nézve is. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Mielőtt ezen szakaszt közbeszurnók, 
először Tisza Kálmán módositványa felett kell 
határoznunk. 

Lónyay Menyhért pénzügyér: Én azért 
szólaltam fel, mert ugy vettem észre, hogy a tiszt. 
ház elfogadja Tisza Kálmán képviselő úr niódo-
dositványát. 

E l n ö k : Elfogadja a t . ház Tisza Kálmán mó-
dositványát? (Elfogadjuk!) Tehát Tisza Kálmán 
módositványa elfogadtatott. 

B u j a n o v i c s Sándor j e g y z ő (olvassa a Ló
nyay Menyhért indítványozta uj szakaszt.) 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni ? (Elfogadjuk!) 
Elfogadtatott. 

Kérem a pénzügyminiszter urat, méltóztas
sék az iránt nyilatkozni, vajon a módositványt 

I mint uj szakaszt méltóztatik-e inditványozni, vagy 
| pedig mint 3-dik bekezdést a századik szakasz

hoz ? 
L ó n y a y Menyhért p é n z ü g y é r : U g y vol

tam bátor beterjeszteni módositványomat, hogy 
az a 100-dik és 101-dik szakasz közé uj szakaszul 
lenne igtatandó: ez lenne tehát a 101-dik szakasz, 
a 101 pedig a 102-dik. 

Elnök: E szerint a törvénviavaslat most 
J J 

következő lOl-dik szakasza 102-diknek fog je
löltetni. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a 101. 
szakaszt.) 

E l n ö k : E szakasz már most 102-dik lett. 
G h y c z y I g n á c z : T. ház! Ezen szakaszra 

két észrevételem van. 
Az első szorosan véve inkább styláris és ezen 

szavakra vonatkozik : ..jogosítva lesznek a büntetést 
elengedni." Igénytelen véleményem szerint figyel
mezve a megelőző sorokra, e szavak nem jelent
hetnének mást, mint azt, hogy ily esetekben bün
tetés nem jár. Ámde ezen szavakból ki lehet azt 
is olvasni, hogy büntetés ugyan járna, de a bírák 
fel vannak jogositva azt elengedni; mivel azonban 
a bíróságoknak kötelessége és föladata a törvé
nyek alapján azok szerint Ítélni: azokat — csekély 
nézetem szerint —- feljogosítani arra, hogy a 
törvényektől dispensálhassanak, nem lehet; és ugy 
hiszem, hogy maga a törvényjavaslat szerkesztője 
sem akart mást kifejezni, mint ezt. Ennélfogva 
bátor vagyok ajánlani, hogy azon szavak helyet t : 
,,jogositva lesznek a büntetést elengedni, hatá
rozatukat azonban oly hozzáadással adják k i " stb. 
tétessenek ezek : ,,büntetésnek helye nemiévén, ha
tározatukat olv hozzáadással" sat. (Helyedéi b-.l 

\ felöl.) 
Második észrevételem vonatkozik azon határ

időre, mely alatt a megitélt illetékek befizetendők. 
A szövegben e végre megszabott 15 napot — 
megvallom — keveslem : mert oly esetekről van 
itt szó, melyekben már a birói eljárást megelőzőleg 
a röviditési szándék még csak vélelmezhető sem 
volt, tehát feltenni nem lehet, hogy azok akkor me 

! rüljenek fel, mikor a bíró az ítéletet már kimondotta, 
és igy az elmarasztott a mulasztás következmé
nyeit ismeri: de igen is eredhet is, ered is leg
gyakrabban a mulasztás más esetleges okokból, 
mint p . o. betegség, elemi csapások, pénzetlenség 

I stb. és ily esetekben enyhébb eljárást vélnék min-
! den esetre czéíszerünek és ajánlandónak. Annál-
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fogva kérem a t. házat, méltóztassék a 15 nap he
lyett, a befizetési határidőt 30 napra kiterjeszteni. 
fHelyeslés bal felöl.) 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa Ghy-
czy Ignácz módositványát.) 

Horváth LajOS: T. ház! Ghyczy Ignácz 
képviselőtársam módositványát részemről bizonyos 
tekintetben, nevezetesen első módositványát elfo
gadom. A másodikat is lényegében elfogadom, ha
nem más alakban, t. i, én szintén tulszigorunak 
v a g y igazságtalannak tartom azt, hogy ha a fél 15 
nap alatt ki nem fizeti az egyszeres illetéket, ak
kor az vélelmeztetik róla, hogy a kincstárt meg
rövidíteni szándékozott. De e tekintetben engem 
ki nem elégit a 30 napi határidő sem, mert lehet, 
hogy 30 nap alatt sem lesz képes a fél az egysze
res illetéket megfizetni. Annálfogva bátorkodom 
egy módositványt benyújtani, mely következőleg 
hangzanék. A szakasz végéhez jönne : „A pénz
ügyi törvényszék, a félnek indokolt kérelmére, a 
15 napi határidőt kivételesen meghosszabbíthatja.'1 

Én ezt azért óhajtanám ily alakban kimondatni, 
mert meglehet, hogy a fél 30 nap alatt sem lesz ké
pes az egyszeres illetéket vagyoni állássánál fogva 
megfizetni, de talán mégis képes lesz más határidő 
alatt: ennélfogva nem akarnám a törvény jótékony
ságától elütni. (Helyeslés.) 

Ennyit a szakasz érdemére nézve. 
Van még egy styláris észrevételem, t.i. e sza

vakra : „az illető fél az egyszeresen megjáró illeté
ket." Ez nincs magyarul mondva, és e helyett azt 
kellene tenni: „hogy ha az illető fél az egyszeres 
illetéket." (HelyeMs.) 

Bujanov ics Sándor j e g y z ő (olvassa Horváth 
Lajos módositványát.) 

Dapsy Vilmos: A tárgyalás alatti szakasz 
szerintem hiányos, a benne foglalt elv pedig nem 
igazságos. 

Hiányos azért, mert a felállítandó törvény
székeknek csak egy irányú működését hatá
rozza meg, t. i. azon esetben, mikor valaki a kincs
tár megrövidítésének nem bűnében lenne elma
rasztalandó ; azonban azon esetről nem intézkedik, 
hogy ha csakugyan b"nősnek találtatik valaki, 
lesz-e azon törvényszéknek valami teendője, és mi 
teendője ? Én e törvényszékeket nem akarom oly 
bíróságoknak tekinteni, melyek egyszerűen a pénz
ügyi közegek birságait registrárják; én több ha 
íáskört akarok nekik adni. Akarom azt, hogy 
azon törvényszék azon esetben, midőn a kincstár 
megrövidítésének bűne kimondatik, határozhas
son a büntetés mérvére nézve is. Mert az elfoga
dott 90-dik és 91-dik szakaszok oly nagy ürt 
hagytak az egy- és ötszáz forintnyi, mint egysze
res és négyszeres büntetés közt, hogy ezen nagy 

Í. (Július 18. 1868.) 

ür betöltését igazságosan csak e törvényszékekre 
kívánom bizni. 

E szakaszban kimondott elvet továbbá nem 
is tartom igazságosnak azért, mert, ha tekintem 
azt a jogi fogalmat, hogy ha egy emberre egy 
törvényes biró kimondja, hogy nem bűnös, akkor 
azt vélelmezi felőle, hogy a kincstárt nem akarta 
megrövidíteni, azon embert tehát egyszerűen csak 
fel kell oldani a rá kiszabott büntetés alól, s azt tar
tom, hogy ott semmiféle engedélyezésnek helye 
nincs; s e tekintetben engem se Ghyczy Ignácz, 
se Horváth Lajos képviselőtársam módositványa 
ki nem elégit. En azt kívánom, hogy a hol nem 
vélelmezhető, hogy valaki a kincstárt meg akarja 
rövidíteni, vagyis ott, hol valaki ártatlan, ne le
hessen csak egyszeres büntetést is venni, és, hogy 
ne hozzuk a törvényszéket azon kénytelen hely
zetbe, hogy feltételes határozatot hozzon, t. i. azt 
mondja, hogy havalaki 15 — 30 nap alatt megfizeti 
az egyszeres illetéket, nem károsította az állam
kincstárt. ellenben, ha 15—30 nap alatt meg nem 
fizeti, bűnös és károsítani akarta a kincstárt. 

Mindezek folytán következő módositványt 
terjesztek a ház elé: A szerkezet első és második 
szakaszában ama többes számban való megemlí
tés : „törvényszékek is határoznak", csak egyes 
számba tétessék, mert egyes törvényszék határoz 
s nem valamennyi törvényszék összesen. Továbbá 
e szavaknál: „czélzó rósz szándék'4 e szót „rósz" 
ki akarom hagyatni, mert az államkincstár meg-
röviditése minden esetre rósz szándék, következő
leg a „rósz" szó fölösleges. Később a szakaszt ez 
után: „ha az ilyen nem vélelmezhető" egész végig 
kihagyva, következő szerkezetet ajánlok : „Hatá
rozatában a panaszkodó félt a reá rótt bélyegbirság-
alól felmenti és az egyszeres illetéknek 15 nap 
alatti befizetésére végrehajtás súlya alatt kötelezi; 
ha pedig az állam megrövidítésének szándoka ki
tűnik, a törvénysértő feleket a körülmények sze 
rint megszabandó birságban elmarasztalja." 

BujanOViCS Sándor j e g y z ő (olvassa Dapsy 
Vilmos módositványát.) 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter: 
T. ház ! Többféle módosítvány adatott be. (Halljuk!) 

A mi illeti a szakasznak első pontját: erre 
nézve Dapsy képviselő úrnak van egy módositvá
nya, mely stiláris szempontból, ugy hiszem, czél-
szerü. Ennélfogva a kérdőjelig Dapsy képviselő úr 
módosítása szerint, melyhez én is hozzájárulok, 
következőleg lenne ezen szakasz szerkesztendő: 
„Az első folyamodást! törvényszék, minden egyes, 
esetben először is a felett határoz: van-e a fenfor-
gó kihágási ügyben az államkincstár megrövidíté
sét czélzó szándék." 

Ezen szó : „rosz" kihagyatnék : mert mihelyt 
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megröviditési szándék van, az már magában véve 
rósz; tehát külön megjegyezni fölösleges. 

A mi illeti a második, t. i. a kérdőjel utáni 
pontot: én szívesen hozzájárulok Ghyczy Ignácz 
képviselő úr azon módosításához, miszerint ki akar
ja hagyatni e szavakat: „jogosítva lesznek" és e 
helyett határozottabb kiíejezést kivan. Ennélfogva 
tehát ezen szavak: „jogosítva lesznek", ki lenné
nek hagyandók. 

Az elengedést azonban mégis czélszerü lesz 
meghagyni, miután átalánosságban a törvény azt 
mondja, hogy midőn a kincstár megkárosítása 
történt, az maga oly tény, melyre a törvényben 
meg van szabva a két-háromszoros büntetés; de a 
törvény ezen rendelését nem kell alkalmazni azok
r a , kik, mint fenébb mondva volt, az államkincs
tárt megröviditeni nem szándékoztak. 

Ennélfogva, hogy elég tétessék ezen méltá
nyos kívánatnak is, melyet Ghyczy Ignácz kép
viselő úr előadott, azt tartom, igy lenne czélszerü 
a pontot szerkeszteni: „Ha ilyen nem vélelmez
hető, a büntetés elengedtetik." 

A mi illeti továbbá ezen szakasz harmadik 
pontját: erre nézve megjegyzem, hogy azon indo, 
kolás, mely itt foglaltatik, felesleges. Nem tudom 
melyik képviselő úr kívánta a röviditési szándék 
felemlitését mellőztetni. Én is azt tartom, hogy ezt 
nem szükség kifejezni: mert akkor, midőn már az 
illető félnek a pénzügyi bíróság meghagyása ke
zébe került, melyben meg van szabva az illeték és 
azon idő; mely alatt az illetéket befizetni tartozik, 
és nem fizet.- minden esetre jelét adta annak, hogy 
ezen fizetés alól ki akarja magát vonni. 

Tehát azt tartom, ki lehetne hagyni a szakasz 
végéről a 3-dik sorban e szavakat; „röviditési 
szándék vélelmeztetik," és egyszerűen azon tény 
miatt, hogy a fizetést 15 nap alatt nem teljesítette, 
fizesse a felemelt illetéket. Miután az neki tudtól 
adatik, méltán lehet rá szabni a törvényes na
gyobb illetéket. 

Azonban megengedem, hogy lehetnek rendkí
vüli esetek, melyeknél fogva az illető fél a fizetést 
15 nap alatt teljesíteni a legjobb szándék mellett 
sem volna képes; azért hozzájárulok azon pótlás
hoz, a ^melyet t. képviselő Horváth Lajos úr elő
adott. Ö t . i. azt kívánja a törvényben kifejeztetni, 
hogy a szakasz végére tétessék, miszerint „a fél 
„kérvényezheti a határidőnek meghosszabbítását;" 
azonban egy szót mégis óhajtanék hozzátenni, t. 
i. „a késedelmi kamatoknak megtérítése mellett" : 
másként mindenki fogja a meghosszabbítást kérel
mezni ; igy pedig csak abban az esetben kérel-
meztetik, ha az illető fél 15 nap alatt a fizetést tel
jesíteni nem képes. 

Ily modorban, azt hiszem, leginkább megfelel 
e czikk annak a czélnak, a mely szándékoltatik 
KÉPT. n. NAPLÓ. l86 5 / 8 - ] X -

eléretni, s a melyet a pénzügyi bizottság is kívánt, 
(Helyeslés.) 

Ha méltóztatik az általam most megemlített né
zeteket helyeseim, annak értelme szerint lehetne 
ezen szakaszt összeállítani, s ha a szerkezet elké
szült, kérném azt felolvastatni. 

H a l á s z B o l d i z s á r : T. ház! Én Ghyczy 
Ignácz képviselő úr módositványát sokkal szaba-
tosabbnak tartom, mint a melyet a t. pénzügymi
niszter úr most méltóztatott ajánlani. A miniszter 
úr t. i. azt a kifejezést kívánja használni, hogy „a 
büntetés elengedtetik." A büntetést, a mely bíróilag 
ki nincs mondva, elengedni nem lehet, a kimon
dott fizetést igen. Igy tehát sokkal szabatosabb 
nem azt mondani, hogy a biró jogosítva van el 
nem marasztalni, hanem hogy kötelessége el nem 
marasztalni. Tehát sokkal szabatosabb kifejezés 
nem használni a büntetés-elengedés kifejezést, 
mert ez amnestia, és ennek csak akkor van he
lye, ha ki van mondva bíróilag. Egyébiránt elfo
gadom Horváth Lajos képviselő úr indítványát, 
azon szabadelvű értelemben, hogy még a 30 nap 
után is lehet halasztást engedni, ha az indokolva 
van. 

Elnök: A többféle módositványokat össze
egyeztetve, fel fogja olvasni a jegyző úr : talán ki-
elégitő lesz. 

Csengery I m r e j e g y z ő (olvassa az össze
egyeztetett módositványokat:) „Az első folyamodásu 
törvényszék minden egyes esetben először is a fö
lött határoz, van-e a fönforgó kihágási ügyben az 
államkincstár megrövidítését czélzó szándék ? Ha 
ilyen nem vélelmezhető, jogosítva lesz a büntetést 
elengedni; ezen határozatát azonban oly hozzáa
dással adja ki, hogy azon esetre, ha az illető fél az 
egyszeres illetéket a kézbesítéstől számítandó 15 
nap alatt az államkincstár számára le nem fizetné, 
a kiszabott büntetésre nézve is végrehajtás eszkö
zöltetik. A pénzügyi törvényszék, a fél indokolt ké
relmére , a késedelmi kamat fizetésének feltétele 
alatt, a 15 napi határidőt meghosszabbíthatja." 

BÓniS S á m u e l : T. ház! A többire nézve 
észrevételem nincs; hanem ott, hol azon esetet 
említi meg a törvényjavaslat, midőn az állam 
megkárosításának szándéka ki nem sül, azon ki
tételt, hogy a „büntetést elengedi", nem tartom he
lyesnek ; jobbnak látnám helyette ezt tenni : ,,a 
büntetés alól bíróilag felmenti." (Helyeslés. Elfő* 
gadjuk!) 

E l n ö k : Ha a t. ház Bónis Sámuel képviselő 
úr módosítását is elfogadja, e szakasz szerkezete a 
tett módosításokkal még egyszer felfog olvastatni, 

Csengery I m r e j e g y z ő : A szerkezet tehát 
ekkép lenne: „Az első folyamodási törvényszék 
minden egyes esetben először is a felett határoz, 
van-e a fen forgó kihágási ügyben az álllamkincs-

22 
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tárt megröviditeni czélzó szándék. Ha ilyen nem 
vélelmezhető, a felet a büntetés alól felmenti; ha
tározatát azonban oly hozzátétellel adja ki, hogy 
azon esetre, ha az illető fél az egyszerű illetéket a 
kézbesítéstől számítandó 15 nap alatt az állam
kincstár számára le nem fizetné, a kiszabott fize
tésre nézve is végrehajtás eszközöltetik. A pénz
ügyi törvényszék, a fél indokolt kérelmére, a ké
sedelmi kamat fizetésének feltétele alatt, a 15 napi 
határidőt meghosszabbíthatja. (Felkiáltások : 30 
napot!) 

E l n ö k : Méltóztatnak e módosítást elfogad
ni? (Elfogadjuk!) 

HalmOSy Endre : E g y megjegyzést akar
nék tenni. Tegnap a 90-dik és 91-dik szakasz tár
gyalásánál kitűnt, hogy vannak kihágások, me
lyeknél megrövidítés! szándék kívántatik, s van
nak olyanok is, melyeknél röviditési szándék nem 
kívántatik. A 101-ik szakasz nézetem szerint azon 
esetekre vonatkozik, melyekben a röviditési szán
dék megkívántatik, és ha ez nem győzetik be, a 
biró köteles őket felmenteni. Ha mi ezt a 91-dík 
szakaszból nem veszszük ki, akkor egyátalában a 
91-ik szakasz alkalmazható nem lesz. Ez világosan 
mondja: „Kisebb áthágások (megröviditési szán
dék nem forogván fen) 1 frt — 50 írttal bünte
tendők." A 92-ik szakasz pedig megengedi, hogy a 
pénzügyi törvényszékhez felfolyamodási adassék 
be. A pénzügyi bíróság tehát a 101. szakasz szerint 
mindig fel fogja menteni. Azért is azt vélem, hogy a 
101-ik szakaszban tegyük ki határozottan, hogy 
mindazon kihágási esetekben röviditési szándék 
kívántatik. 

Csengery Iliire j e g y z ő (még egyszer föl
olvassa a szakasz módosított szerkezetét.) 

G h y c z y IgnáCZ *. Tisztelt ház ! Én részem
ről tökéletesen hozzájárulok a szerkezethez, ugy 
mint felolvastatott, azon egy kivétellel, hogy 15 
nap helyett 30 nap volna teendő: mert azon érve
ket, melyeket előbb felhoztam, hogy t. i. nem csak 
megröviditési szándék, hanem más elemi vagy 
bármiféle csapások gátolhatják a fizetést, még ed
dig czáfolva nem láttam. 

Elnök: Ugy látszik, a különbség csak a 15 
és 30 nap körül forog. 

Lónyay Menyhért pénzügyér -. Ha olyan 
körülmények fordulnak elő, hogy hosszabb halasz
tás is indokolható volna, az ujabb szerkezet szerint 
meg van adva az alkalom, hogy a bíróság ily 
hosszabb halasztást is adhasson. De azt hiszem, 
ritkán fog nagyobb összegről szó lenni, s ezekre 
nézve a 15 napi határidő tökéletesen elég : bátor 
vagyok tehát kérni, méltóztassanak a 15 napot 
annál inkább meghagyni, miután úgyis módjában 
van a törvényszéknek a Horváth képviselő úr | 

CLES. (Július 17. 1868.) * 

, már elfogadott módosítása szerint ezen határidőt 
! meghosszabitni. 

Deáky LajOS : T. ház ! Én ellentétben lá
tom azon határozatot, mely azt mondja, hogy a 
büntetés alól felmenti a törvényszék az ártatlant, 
azon határozattal, mely mégis a büntetésre nézve 
azt határozta, hogy az végrehajtás terhe alatt eszkö
zöltessék. Ha nincs büntetés, ha csak az illetéket 
köteles a fél fizetni, akkor „büntetési" végrehajtás
nak sem lehet helye, s ez a sző „büntetés" a 101. 
szakaszban „illeték" szóval fölcserélendő. 

Horváth LajOS: Nincs ellentét. Az ellentét 
csak látszólagos: mert midőn az ügy a pénzügyi 
törvényszékhez kerül, akkor már ki van szabva a 
büntetés, és az képezi az eljárás tárgyát , vajon e 
büntetés elengedtessék-e vagy ne? 

Hoffmann P á l : Tisztelt ház! É n a ielol
vasott szerkezetet elfogadom; de bátor vagyok 
egy kérést tenni a kitételre nézve: méltóz atnának 
a 101. szakaszban a helyett „nem vélelmezhető44 

ezt így tenni „ha ilyen be nem bizonyítható' ', 
Megmondom az okát. Rendesen azt kell vélel
mezni a jogi elvek szerint, hogy a bün nem szán
dékos ; a vélelem tehát a jogtan szerint mindig 
az, hogy nem szándékos a vétség. Én tehát azt 
kívánnám, hogy csak akkor szabassék ki a bünte
tés, ha be van bizonyitva, hogy ilyen szándék 
fenforgott. Kérném tehát, hogy méltóztatnék 
igy elfogadni , s tétetnék e helyett „ilyen vélel
mezhető,4 ' ez: „ha ilyen bebizonyítható-44 

S i m o n y i Ernő : Tisztelt képviselőház ! 
Én megvallom, nem lehetek egy véleményben 
előttem szólott Horváth Lajos képviselőtársam
mal. Már akár 15 nap, akár 30 nap, soha sem teszi 
a rósz szándékot valóvá . ha fizetési akadály van ; 
s ha egyszer a biró kimondotta, hogy rósz szán
dék nem volt a nem fizetésben, nem lehet az ille
tőt büntetésben elmarasztalni; s e részben tökéle
tesen indokolt volt Dapsy képviselő úr nézete. 
Ennélfogva, ha ragaszkodnak ezen büntetés ben
ne maradásához, t. i. a megrövidítésre czélzó véle
lemhez, méltóztassanak hozzátenni, hogy akár 
15, akár 30 nap, „hogy ha a fizetés lehetetlensé
gét gátoló okok elő nem adatnának.44 (Maradjon!) 

E l n ö k : A kérdés az , méltóztatnak-e elfo
gadni a módositványt, ugy a mint felolvastatott? 
(Elfogadjuk!) A módositvány elfogadtatik. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a 
102"dik szakaszt, azután Somogyi Lászlónak módo' 
sitváwát:) Ezen szavak u tán: „birtokon belül ,4" 
beigtatandó: „az ítélet kézbesítésétől számitandó 
15 nap alatt.44 

S o m o g y i LáSZló : Azzal indokolom , t. 
ház, ezen módositványomat. hogy a törvényszé
kek érdemileg csak ítéletet mondhatnak; s ha 
ha van valami felfolyamodási j og , annak mindig 
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bizonyos határidőhöz kell szabva lenni: mert a 
106 .szakaszban már emlitve van, hogy a felfoly amo-
dás ugyancsak a 105. szakaszra vonatkozik, me
lyet a 102. szakaszra is ki akarok terjeszteni, hogy 
az első folyamodás! törvényszéknél benyújtandó 
a felebbezési folyamodás. A törvényszék tartozik 
a folyamodást hivatalból viszautasitani, ha a be
nyújtás határideje már lejárt; tehát itt az első folya-
modási bíróságnál okvetlenül az ítélet kézbesítésé
től számítva kell a határidőt kitűzni. 

D e á k y LajOS: Nekem ezen 102. szakaszra 
csak azon rövid észrevételem van , hogy „pana
szos fél" helyett „panaszló fél" tétessék. (Elfo
gadjuk!) 

Vadnay LajOS: T. ház! Nekem a stylisti-
kára nézve annyi észrevételem volna, hogy hálát
lan munkának tartanám minden hibát elősorolni; 
de a mi mégis eímulaszthatatlan, bátor vagyok 
arra figyelmeztetni a házat, méltóztassék kiigazi-
tani : mert nem csak nyomdai hiba, mint az elnük 
úr méltóztatott mondani, mert mind a 98, mind a 
99, mind a 101, 102. és tovább a többi szakaszok
ban is mindenütt előfordul az, hogy „első folya-
niodásu törvényszék." Nem a törvényszék folya
modik hozzá , hanem a törvényszékhez folyamod
nak : ennélfogva kérem , tétessék mindenütt „első 
folyamodási törvényszék." (Helyeslés.) 

Lónyay Menyhért pénzügyér: Somogyi 
képviselő úr indítványában azt kívánja , bogy bi
zonyos határidő tétessék ki, mely alatt a felfolya
modásra idő engedtetik. Ezen czélt el lehet érni, 
ha ezen szakaszt igy szerkesztjük: „Mindaz ál
lamkincstár, mind a panaszló fél az első folya
modási törvényszék határozata ellen a kézbesítés
től számítandó 75 nap alatt birtokon belül " j 
(Helyeslés. Kifogadjuk!) 

E l n ö k : A 102. szakaszba e módositvány be- j 
ígtatása elíbgadtaván. következik a 103. szakasz, '. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a \ 
103. szakaszt, mely észrevétel nélkül elfogadtatik. 
Olvassa a 104-diket.) 

Dapsy Vilmos: Ezen kifejezés „joglépés" 
ismeretlen a magyar törvényben : annálfogva he
lyébe ezt kérem tétetni : „jogorvoslat." (He- \ 
lyeslés.) 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassm a j 
módosított 104. szakaszt :) „A pénzügyi feltörvény- j 
szék határozata ellen további jogorvoslatnak nincs 
h e l y e . . . . " A szerkezet többi része marad. (Elfő- \ 
gadjuk!) \ 

E l n ö k : Következik a IGő. szakasz. 
Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a; 

106, szakaszt. 
Bóll iS S á m u e l : T. ház ! Minél tovább ha- [ 

lad a képviselőház munkálkodásában, annál in
kább kitűnik az ür, melyet betölteni a törvényho

zásnak feladatához tartozik. Nincs törvénykezési 
1 rendszerünk, s ebben látom okát annak . ho^v 

ezen törvényjavaslat ugy terjesztetett a ház elé, a 
mint előterjesztetett. E törvényjavaslat előterjesz-

í tésénél ar'on czélt látom, hogy a szigorúan elma-
| rasztaltaknak némi könnyebbitést biztosítsunk. Ha 
• törvénykezési rendszerünk megvolna, ha a semmi

ségi és igazolási esetek határozottan ki volnának 
jelölve, akkor e törvény czikknek nem kellene 

| egyebet tennie, mint a jogorvosiatok eseteire rá-
j mutatnia; de miután ezt ezen ideiglenes tőrvény-
i be a miniszter úr nem tehette be, mondom, fölté-
j telezem , hogy könnyítési czélból igtatta be ezen 
\ szakaszt. Minthogy a törvény ideiglenes, nem 
| szándékom módositványt nyújtani be a ház elé, 
| annál kevésbbé, mivel megvallom, igen ritkán 
| számíthatunk módosításaink elfogadására, Egyet 
I azonban a háznak figyelmébe lehetetlen nem aján-
| lanom. Ebben a törvényczikkben olyan elv van 
| letéve, mely még az alkotmányos jog fogalmával 
i is homlokegyenest elleukezik. Sehol nem láttam 
í olyan törvénykönyvet, melyben bizonyos esetek-
| ben az államnak bármely tisztviselője is oly hata-
j lommal ruháztatnék fel, hogy a törvényes formák 
i megtartásával hozott birói itélet fölött kegyel

metgyakorolhasson. (lgaz!)~Ez egyenesen souverain 
jog, ezt egyes tisztviselő nem gyakorolhatja.Ennél
fogva, mondom,módositványt nem nyújtok ugyan 
be ; de ha a törvényben könnyíteni akar a t. kép
viselőház sz elmarasztaltakor!, e szakaszt mégis 
ugy óhajtanám módosittatni , hogy e souverain 
jogot gyakorolja a souverain, és ne az egyes hiva
talnok . (Helyeslés.') 

L ó n y a y M e n y h é r t p é n z ü g y é r ; Én is val
lom azon elvet, melyet tisztelt képviselőtársam ki
mondani méltóztatott. Az eddigi eljárás szerint a 
régibb időben nem is a minisztérium, hanem az 
illető pénzügyi igazgatóság volt megbízva, hogy 
az ily esetekben a törvény szigorú alkalmazásától 
eltérhessen, hogy ha enyhitő körülmények forog
tak fen. Azonban én is azt tartom, hogy min
denütt, a hol valamely bíróság büntetést szab 
ki, a már egyszer kiszabott büntetéstől a felmen
tés csak is ő felségét illetheti, és ezen értelemben 
ugy hiszem, van is már egy ujabb szerkezeti, mely 
indítványba fog tétetni. 

H o r v á t h LajOS : Azon nyilatkozat után, me
lyet t. képviselő Bónis Sámuel úr tett, fölmentve 
érzem magamat módositványomat bővebben indo
kolni. Azon indítványra néxve, melyet tenni szán
dékoztam, egyszerűen elmondom, mit óhajtanék e 
105-ik szakaszban módosítani. Én sem tartom sza
batosnak, hogy azon jogot, mely ő felsége jogai 
közé tartozik, a pénzügyi hatóság gyakorolja, és 
igy egyszerűen e szó helyett: „pénzügyminiszter
nél" e s zót óhajtom beletétetni: „ő felségénél." 

9 9 * 
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Ennek folytán igy módosulna az egész 105. sza
kasz. (Helyeslés.) 

A 107-dik szakaszra nézve teendő észrevéte
leimet annak idejében lesz szerencsém előadni, 

Dapsy VilmOS: Elfogadom azon módosit-
ványt, melyet Horváth képviseló'társam tett; de 
még tovább terjeszkedem: nem akarom azt teljes
séggel, hogy a biró tekintélye megrontassák az 
által, hogy a büntetést ő felsége egészen elengedje, 
(Elénk nyugtalanság) hanem azt óhajtom kifejeztetni, 
hogy mérsékelje ott, hol elengedés czélostatik. 
Azt tartom, ott, hol élet megtartásáról van szó, ott 
mulhatlanul jogában van ő felségének a büntetés 
elegendése; de nem szeretném ismét a polgári 
ügyekben oft, hol két biróság a büntetést kiszabja, 
hogy azt ö felsége egészen elengedhesse, hanem 
ezt csak mérsékelje. Ennek következtében indít
ványom az, hogy e helyett : „elengedtessék," e 
szó tétessék: „mérsékelje." 

Vadnay LajOS : T. képviselőház ! Sajnálom, 
de nem lehetek egy véleményen Dapsy Vilmos 
képviselőtársammal, a ki még a megkegyelmezési 
jogot is bizonyos korlátok közi akarja szorítani. 
Abban igazsága van tökéletesen, hogy polgári 
ügyekben tulajdonkép megkeg)Telmezési jognak 
nem volna helye, mert tudjuk, hogy a régi szerint 
valóságos nóvum cum gratiához kellett folyamodni 
ott; hanem egészen máskép áll a dolog itt, hol bir
ságról van szó: már pedig bírságolásnál, mint min
den fenyítő ügyekben, korlátlan joga van a feje
delemnek a megkegyelmezésre nézve, és azt semmi
féle szin alatt korlátozni nem lehet. (Helyeslés jobb 
felöl.) 

Madarász JÓZSef: T. képviselőház! Távol 
legyen tőlem, hogy én is, miként Bónis Sámuel 
tisztelt képviselőtársam előadá, módositványt vagy 
elleninditványt adjak a t. háznak e tárgyban : tá
vol legyen tőlem azonban elfogadni azt is, hogy 
épen akkor, midőn a törvényhozás és a törvények 
törvényhozás általi codificatiójára kerülend ugy 
is a sor, akkor nyilatkozzam a fejedelemnek meg
kegyelmezési jogáról, vajon kiterjed-e polgári 
ügyekre vagy nem ? (Nem polgári ügy ez, hanem 
Lirsági!) En tudom, bocsánatot kérek ; hiszen meg
lehet, hogy amit mondok, roszul mondom ki. (Ne
vetés jobbról. Ugy van !Igaz!) Legyen. De viszont — 
engedjen meg nekem azon tisztelt képviselő úr, 
a ki azt mondotta, hogy „ugy van!" — meg kell 
engednie akkor azt is, hogy az az „ugy van" ki
fejezés van roszul alkalmazva. Tehát távol legyen 
tőlem, hogy most ezen megkegyelmezési jogra 
akarjak nyilatkozni. Azonban kénytelen vagyok 
nyilvánítani, hogy legalább az én alkotmányos fel
fogásom szerint a kegyelmezásijogot, reménylem, 
polgári ügyekre akkor sem fogják kiterjeszteni 
{Nem polgári ügyek ezek!) a polgári ügyekben íté

let következésében; és én hiszem, hogy ezt a kép
viselőház nem fogja kiterjeszteni a fejedelmi meg-
kegyelmezés alá. Eu tehát részemről, ha kell va
lami elengedésnek történni: mivel én alkotmányos 
országban a fejedelem minden tettéért a felelős 
minisztert hiszem minden azon ágakban, melyek
ben történik, a fejedelemórt is felelősnek, és én, mi
dőn ezen alkotmányos elvet csakis részletben nem 
óhajtanám legkevésbbé is megtámadni, hajlandó 
volnék hozzászólni: akkor — bocsánatot kérek t. 
Bónis Sámuel képviselőtárí-auitól, hogy itt eltér 
nézetem az övétől — hajlandó volnék igenis mig 
ezen tárgy a törvénykezési ügyben nem rendezte
tik, inkább indemnityt adni a pénzügyminiszternek, 
a ki felelős, (Mozgás) igenis hajlandó volnék ehhez 
ragaszkodni, mint sem, hogy polgári ügyekben, 
habár pénzbírságra nézve kegyeimezéit is a nélkül, 
hogy ez tüzetesen ne tárgyaltatnék, fejedelmi jog
gá akarnám e törvény egyik szakaszban átadatni. 

HaláSZ B o l d i z s á r : T, ház! Azt tartom, 
nem árt, ha tisztába jövünk azon kérdés felett, 
hogy polgári ügyekről v<gy fegyelmi bűnügyek
ről illetőleg van itt szó ? Már ki kételkedik azon, 
hogy büntetésről van szó ! Ha erről van szó, az 
előttem szóló t. képviselő űr azon jogot, t. i. a ke
gyelmezási jogot, mely kizárólag a fejedelmi jo
gok közé tartozik, a minisztériumra akarná ruház
ni. A felett szó sem lehet itt, hogy e fejedelmi 
jogot korlátozzuk vagy bővebbre terjeszszük. Itt 
egyedül csak az forog szóban, hogy ha már elen
gedés történik, ki gyakorolja ezen kegyelmi jo
got? Természetesen a koronás király. A mi ezen 
indítványt illeti, én azt annál inkább pártolom, 
mert semmiségi panaszról nincs említés. Ezt már 
előbb szóba akartam hozni; hanem nem akarom 
az időt ezzel is vesztegetni; ez okaimat nem hozom 
elő, miután a perrendtartás ugy is közelebb elő 
fog kerülni. Egyedül csak azt hozom fel indokul, 
hogy pártolom, mert semmiségi panaszról itt szó 
nincs. 

Hoffmann P á l : T. ház! Azon esetre, ha a 
t. ház e módositvány értelmében a fejedelemre kí
vánná ruházni a büntetés elengedését, bátor va
gyok a t. házat figyelmeztetni, hogy akkor ezen 
elengedés ideje ne legyen 45 napra szorítva, mert 
a fejedelemnek kegyelmi jogát bizonyos határidő
re szorítani nem lehet. {Ellenmondás.) 

Horváth D ö m e : Ha csak arról volna szó, 
i ü o g y — mikép az osztrák korszakban eddig tör-
, tént a pénzügyi eljárásoknál — a pénzügyi igaz-
I gatóság csak igazgatási utón egyszerűen megálla

pítja a bírságot és mint sérelmei-t az iránt té
tetik felebbfolyamodás: tudnám érteni, hogy a 
pénzügyminiszterhez tétessék lépés és az tegye az el
engedést. De midőn arról van szó, hogy rendes 
törvényszék Ítélete iránt tétessék intézkedés, ha 
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*csak a fogalmat, mely Európaszerte minden al
kotmányos államban divatozik, össze nem akarjuk 
zavarni: nem értem, hogy más, mint a fejedelem, a 
koronázott k ;rály adhassa a megkegyelmezést az 
i ly bírságolásnál is. Én tehát egyszerűen párto
lom a módositványt. 

S o m o g y i LásZlÓ: T. ház! Méltóztassanak 
megengedni, ha figyelmét felkérem a 108-dik sza
kaszra, mely megmondja, hogy mi ezen büntetés ? 
A büntetés pénz lesz. Mi czélra? Azt mondja a 
108-dik szakasz, a biróságok költségeire, azután a 
pénzügyőrök özvegyei és árvái javára fog fordít
tatni. De kérem, ha a kegyeímezési tényt ő felsé
ge jogai közé soroljuk — a mint ez eddig ugy is 
volt — ezen büntetés tekintetében minden esetre ő 
felsége az illető minisztériumnál fog kérdést tenni, 
ha lehet-e azt elengedni ? (Ellenmondások.) Talán 
nem jól fejeztem ki magamat. Tehát itt maga a 
miniszter bírálhatja meg, hogy elengedhető-e? Azt 
hiszem, hogy nem kegyeímezési tény ez, hanem 
inkább föloldás. {Zaj. Ellenmondás.) 

Tisza K á l m á n : T. ház! A dolog lényegére 
nézve egyetértek azon elvrokonaimmal, kik előt
tem szóltak, Bónis Sámuel és Halász Boldizsár 
képviselőtársaimmal. Azonban a most előttem szóló 
képviselő át méltóztatott menni a 108-dik szakasz
ra és beszélt a büntetés czéljáról. Én azt gondo
lom, hogy a büntetésnek czélja más nem lehet, 
mint hogy a bün megfenyíttessék, és soha sem 
lehet a büntetésnek czélja az, hogy a kincstárnak 
haszna legyen. A másik, a mit mondott, az, hogy 
ha a fejedelemnek adatik is azon jog, hogy meg
kegyelmezzen vagy is a büntetést elengedje, ugy 
hiszem, hogy miután alkotmányos kormányunk 
és felelőd minisztériumunk van. hogy azt a fejede
lem az illető miniszter meghallgatása nélkül nem 
fogja tenni, hanem annak meghallgatásával, és az 
azt tanácsló és ellenjegyző miniszter felelősségé
vel. Ez a másik. Harmadik és utolsó észrevételem 
az. hogy egy t. képviselő úr aat mondta, és ebben 
tökéletesen igaza volt, hogy a fejedelem kegyeí
mezési jogát határidőhöz szorítani nem szabad; 
csak azon egyben méltóztatott ismét tévedni, hogy 
e szakasz nem a kegyeímezési jog, hanem a folya
modás idejéről szól. (Helyeslés) 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni? {Elfogad
juk!) Következik a 106-dik szakasz. 

Bujanovics Sándor jegyző olvassa a 106-
ifc szakaszt. 

S o m o g y i L á s z l ó : Itt csak a 102-ik szakaszt 
akartam a 108-ik elé (enni, hogy összefüggés le-
.gyen. (Marad!) 

E l n ö k : Marad tehát a szerkezet. 
Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a 

.107-ik, szakaszt. 
H o r v á t h Lajos : Azon módositvány folytán, 

melyet a 105-ik szakasznál elfogadott a t. ház, e 
szakaszt következőleg vélem szerkesztendőnek, 
mely ennek folytán megszűnnék önálló szakasz lenni 
s csatoltatnék a 106-ik szakasz végéhez : „ellenben 
az idejében beadott folyamodványt indokolt véle
mény kiseretében a pénzügyminiszterhez, a pénz
ügyminiszter pedig végelhatározás végett ő felsé
géhez felterjeszti. (Helyes! Elfogadjuk!) 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa Hor
váth Lajos ir,ditványáf.) 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni ? (Elfogadjuk!) 
Akkor a 107-ik szakasz kimarad és ezen szerkezet 
csatoltatik a 106-hoz. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a 108-
dik szakaszt.) 

SzaplOnCzay József: Én ezen 108-ik sza
kasznak egyszerűen kihagyását indítványozom. 
Már fenébb a 60-ik szakasz módosításánál el
mondattak azon elvek és érvek, melyek szerint a 
pénzügyi törvények közé azok keretébe más tár
gyakat bevonni nem lehet. Épen ugy találom én 
itt a 108-ik szakasznál, hogy a pénzügyi törvénybe 
nem illő szakasz •ronatik a törvénybe akkor, mi
dőn itt rendelkezés történik és alapítvány tétetik. 
De megvallom, másrészt vannak az országnak más 
özvegyei és árvái is; ezen özvegyek- és árvákról 
törvényhozásilag intézkedni csak közelebb egy 
éve mellőzni kivánta a t. ház ; megvallom, nem 
látom ezzel összeférhetőnek ez intézkedést, sőt az 
ország- nagyobb számú lakosságánál indigna-
tiót gerjesztenénk akkor, midőn épen azok özvegyei 
és árváról gondoskodunk törvényhozási utón, kik a 
legközelebbi 18 év alatt legnagyobb gyűlölséget 
idézték elő. (Ellenmondás jobbról) Idő kívántatik, 
míg ezen institutio meg fog kedveltetni, vagy he
lyesebben mondva türetni az országban. 

Madarász József: Soha sem fog. 
Szap lOnczay József : És igy nem látom 

helyén, hogy legelső alkalommal a törvényhozás 
ezekre terjeszsze ki jótéteményét: hanem kivá-
nom, hogy ezen szakasz egészen hagyassék ki ; a 
pénztárba befolyt bírságokra nézve pedig ne korlá-
toltassék a pénzügyminiszter, hanem tetszése szerint 
fordíthassa ezen összegeket az ország javára. 
(Helyeslés) 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter: 
Nekem ez ellen nincs észrevételem : mert ezt csak 
az eddigi rendszabályok tartalmazták azért, ne
hogy az látszassék,mintha ezen bírságokból az állam 
bizonyos jövedelmet akarna húzni. Ha tehát ugy 
méltóztatnak kívánni, nekem nincs ellenvetésem, 
hogy ezen szakasz kimaradjon. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Ennélfogva a 108-ik szakasz ki
marad. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a 
törvényjavaslat 109-dik szakaszát.) 
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Tisza K á l m á n : T. ház! Nekem ezen sza
kaszra nézve van módositványom. 

Midőn átalában ezen tárgyról beszéltünk, már 
megjegyeztem volt részemről, hogy én ezen kü
lön bíróságok felállítását elvi tekintetből nem he
lyeslem, s csak ideiglenesnek akarom tekinteni; 
s ha bár akkor a t. többség nem méltóztatott is 
elfogadni azt, hogy most mindjárt, több akkor 
felhozott indokokból ez iránt is intézkedés történ
jék: mégis ugy vettem észre, mintha maga a t . ház 
is azt csak ideiglenesnek óhajtaná tekinteni. 

Azonban ezen 109-dik szakasz nyilván arra 
Játszik mutatni, mintha állandósítani kívántatnék 
ezen intézmény, a mennyiben az mondatik, hogy 
1869 évi decz. 31-éig a pénzügyi bíróságoknál is 
fen fog tartatni, eljárásuk végleges szabályozása 
czéljából pedig törvényjavaslat fog előterjesztetni. 

Tehát itt arról van szó, hogy az eljárás végle
ges szabályozása iránt törvényjavaslat terjesztes
sék elő, mi másrészt azt teszi, hogy ezen törvény
székek ily módon végleg fentartatni szándékoltat
nak. 

Nem fogom ismételni mindazon érveket, me
lyeket egyszer-másszor már elmondottam a ház
ban oly kivételes törvényszékek felállítása elle
nében ; hanem kiindulva azon elvből, hogy egy-
átalán nem tartom részemről helyesnek ily speci
ális, kivételes törvényszékek felállítását, ha már 
ezen jelen évre, midőn már máskép intézkedni nem 
lehet , azok életben tartását természetszerűnek 
találom is : még is azt óhajtanám, hogy ezen sza
kasz ne oly intézkedést foglaljon magában, mely 
ezen törvényszékek megörökítését jelenthetné, 
hanem ellenkezőleg olyant, mely azt jelentse, hogy 
ha ideiglen meghagyatnak is, máskép fog intézke
dés tétetni. 

Ennélfogva óhajtanám, hogy a két első sor 
meghagyassék, a szakasz többi része helyett pe
dig ez tétessék: „1868 évi decz. 31-éig a pénz
ügyi bíróságoknál is í'entartani (t. i. az eddigi sza
bályokat), és egyúttal oda utasíttatnak, hogy az 
adók tárgyában fölmerülő kérdések elintézésének 
és a netán elkövetett kihágások megbüntetésének 
a rendes törvényszékek utján eszközlése iránt idő 
közben törvényjavaslatot terjeszszenek elő/ ' {He
lyeslés hal felöl.) 

Bujanovics Sándor jegyző (okatsa Tisza 
Kálmán módosítását.) 

Lónyay Menyhért pénzügyér: T. ház! A 
mi illeti ezen módosítást, bátor vagyok egy pár szó
val megérinteni,hogy midőn a magyar minisztérium 
megalakult, s én átvettem a pénzügyi vezetést, 
azon annomáliát találtam hazánkban, hogy mind 
azon esetben, melyben ezen javaslat értelme szerint 
a pénzügyi bíróságok fognak itélni, a pénzügyi 
közegek magok határoztak, és valóban azon eset 

\ adfa magát elő', hogy a vádló egyszersmind biró-
| is volt. így találtam ezen ügyet a pénzügy átvé-
i tele alkalmával. Első kötelességemnek ismertem 
j tehát, mintán minden egyes tárgyra nézve a tör-
! vényhozásnak számos teendői között a törvényho-
i zási intézkedést bevárni nem lehetett, az igazság
ügy miniszterrel egyetértőleg a pénzügyi törvény
székeket, illetőleg a jövedéki bíróságot felállítani, 
s a körülmények szerint ismét az igazságügymi
niszterrel egyetértőleg a kezelési, eljárási szabá-

! lyokat is kiadni. 
Bizonyára, ha a t. ház előtt tárgyalás alatt 

, oly nagyfontosságú tárgyak nem volnának, egy-
| szersmind kötelessége lett volna a minisztériumnak, 
| illetőleg a pénzügyminiszternek, egyetértve az 
i igazságügyminiszterrel, mindazon szabályokra 
; nézve törvényjavaslatot terjeszteni a törvényhozás 
; elé, hogy határozzon felette; de miután e felett 
, határozni az idő rövidsége nem engedi, nem ma-
! rad más hátra, mint hogy azon szabályok, a melyek 

már kiadattak, ideiglenesen fenmaradjanak mind-
j addig, niig a törvényhozás ez iránt tüzetesebben, 

intézkedni fog. 
Ez van kifejezve ezen szakaszban, 
Én azt hiszem, ezt másként kifejezni nem 

| szükséges; ugy hiszem, hogy be fog következni azon 
• időpont, midőn a magyar törvényhozás ezen tör
vényszékekkel és törvénykezési eljárással tüzete
sebben fog foglalkozhatni: akkor módjában lesz 

| azokat czélszerüen véglegesen megállapítani s 
! ott a törvényszerű eljárást is, mely eddig mi-
| niszteri rendeleten alapszik, meghatározni. Azt 
hiszem, az ilyen ideiglenes törvénykezési szabá
lyokat csak addig kell fentartani, a meddig a 

\ kénytelenség parancsolja, azaz addig, mig fonto-
| sabb teendők nem gátolják a törvényhozást ilyen 

kevésbbé fontos tárgyakra kiterjeszteni figyelmét. 
Ennélfogva igen czélszerünek találom azt is, 

| hogy ezen szakaszban ki van fejezve a miniszté
riumnak azon kötelezettsége, miszerint ez iránt 
törvényjavaslatot terjeszszen a törvényhozás elé. 

I Indokolván ekkép ezen szakaszt, azt hiszem, 
hogy czélszerü lesz, ha azt a t. ház megtartani 

', méltóztatik. (Helyes! Maradjon!) 
Halász B o l d i z s á r : T. ház! Tisza Kálmán 

! módositvanyában egy nagy elv van letéve, azon elv 
t. i. hogy a pénzügyőrség megszüntettessék, vagy is 

j elvben ne örökittessék.. Olyan ez, mint mikor a 
[ pozsonyi országgyűlés elvben kimondottál 848-ban, 
hogy az ősiség eltöröltetik. Ez van letéve a t. kép
viselő úr indítványában, (Ellenmondás) s azt le
hetetlen nem pártolni. 

En nem hiszem, hogy maga a pénzügymi-
| niszter úr is meg ne volna győződve, hogy pénz-
i ügy őrök nélkül is ne tudná behajtani az adót. Mél-
i tóztassanak meggyőződni, hogy — a mint Szap-
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lonczay képviselő úr is mondotta — gyűlöletesebb 
rendszer nincs, mint a pénzügyőri rendszer, és 
nem csak gyűlöletes, hanem nagyon is költséges. 

Nálamnál fiatalabb emberek emlékezhetnek 
arra, hogy miből állott 1848 előtt a1; adóbehajtás, 
illetőleg executio. A vármegyének egyik hajdúja 
a falu végén egyet lőtt, és ebből az következett, 
hogy itt az executio, és 3—4 nap alatt befizették az 
adót , mert tudták, hogy ennek meg kell történni. 

Ez az elv van letéve Tisza Kálmán indítvá
nyában; (Nincs abban egy szó sem arról!) hogy a 
pénzügyőrség, mely drága és gyűlöletes is, meg 
ne örökittessék. 

A mi egyébiráut a törvényszékeket illeti, 
kérdem, vajon a megyei bíróságok nem tudná
nak-e a felett ítélni, a mint már érintettem ? Ne 
méltóztassék bizalmatlansággal viseltetni sem áta-
lában a megyék hazafiusága, sem a törvény iránti 
tiszteletűk s azok igazságszeretete iránt, hogy azt, 
a mi az ország érdekében igazságos, megítélik. Bi
zony megitélik épen ugy, mint a pénzügyőrök és 
a pénzügyi törvényszékek, kikre nézve a múltban 
még holmi praemiumok voltak kilátásba he
lyezve. 

Ez az ok, a miért én Tisza Kálmán indítvá
nyát teljes mértékben pártolom. (Nevetés a jobb 
oldalon. Hiszen nem erről van szó!) 

Tisza K á l m á n : Igen sajnálom, hogy sem 
az igen t. miniszter úr, a ki nem fogadja el módo-
sitványomat, sem az én t. képviselőtársaim , a kik 
azt elfogadják, nem értelmezték ugy, a mint én 
értelmezni kívántam. (Derültség.) 

A mi az elsőt illeti, igen jól tudom, sőt nem 
csak tudom, hanem igen nagy elismeréssel fogad
tam már annak idejében a t.pénzügyminiszter urnák 
intézkedését a jövedéki bíróságokra nézve, mint 
olyant.mely az akkor fenálló rendszabályoknál jobb 
volt. és a melynél akkor ideiglenesen többet várni 
nem lehetett. Azonban azt gondolom, abból, hogy 
ez akkor bizonyos javítás volt, egyátalában nem 
következik, hogy jövendőre is fentartassék; és én 
épen azért nem azon szempontból támadtam meg 
ezen szakasz kimondását, hogy ezen törvényszé
kek eljárásának végleges szervezése czéljából tör
vényjavaslat fog előterjesztetni, mintha nem tar
tanám helyesnek, hogy ezen szabályok előterjesz
tessenek ; hanem azért nem tartottam és tartom 
czélszerünek, mert az által, ha kimondatik, hogy 
ezen a javaslatban foglalt törvényszékek szabályo
zásánál fognak végleges szabályok alkottatni, ez 
arra mutat, hogy ezen törvényszékek jelenlegi 
alakjokban fentartatni szándékoltatnak. Ez az, a 
mit én részemről nem kívánok; és mert módosit-
ványomnak czélja épen és egyedül az volt, hogy 
mondassák ki, hogy ezen törvényszékek mint spe

ciális és kivételes törvényszékek, melyeket én leg

alább semmi viszonyok közt nem tartok helyesek
nek, ne tartassanak fen tovább, mint a mennyire 
az okvetlen szükség igazolja, azaz azon időig, a 
nieddig ezen dolog elintézéséről máskép intézkedni 
lehet: én ezen szakaszra nézve, valamint keveseb
bet, ugy többet sem akartam mondani: mert pénz
ügyőrségről, adóbehajtási executióról szólani nem 
kívántam, hanem egyesegyedül a törvényszékekről 
kívántam ismét szólani; és óhajtásom most is, hogy 
méltóztassanak azt elfogadni: mert ha kénytelen 
vagyok is belátni azt, hogy most egy napról más. 
napra át nem lehet tenni ezen ügyek kezelését a 
rendestörvényszékekhez; de nemcsak óhajtan
dónak, hanem lehetségesnek is tartom, hogy meg
történjenek azon törvényhozási intézkedések, me
lyek folytán ezen ügyek is a rendes törvényszé
kekhez mehessenek. 

Azért módositványomat ajánlom a tisztelt ház 
figyelmébe. 

Lónyay Menyhárt pénzügyér: Ha ezen 
I törvényszékek bármikor, még az 1869. év előtt 
I czélszerütleneknek fognának mutatkozni, bizo-
| nyara a törvény és a jövő képviselőtestület min
dig intézkedhetik a jövőre nézve. Ha tehát ily 
hiba fog tapasztaltatni, a törvényhozás mindig, fog 
tudni azon segíteni, s azért czélszerünek tartom, 
hogy az meghagyassák. 

E l n ö k : Méltóztatnak megtartani a szakaszt? 
i (Szavazzunk!) Akkor jelt adok, hogy a képviselő 
| urak jőjenek be. (Becsengeti a kün levő Jcépviselö-
| kei.) A régi szerkezet szerint a 109-dik, az ujabb 
szerint pedig a 108-dik szakasz, (Ellenmondás) te
hát tulajdonképen a 109-ik szakasz és Tisza Kál
mán módositványa képezi a szavazás tárgyát. 

| Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a 
! 109-dik szakaszt, és azután Tisza Kálmán módosít-
I ványát.) 

E l n ö k : Méltóztassanak azok, kik a szerke
zetet mint előttünk fekszik és felolvastatott, pár
tolják, felkelni, (Megtörténik.) A többség elfogadja 
a szerkezetet. 

Nyáry P á l : T. ház ! A képviselőház azon 
meggyőződésének, hogy az általa némi javítások
kal ideiglenesen elfogadott adórendszert alapjá
ban, s ugy elveiben mint alkalmazásban is hibás
nak tartja, alig adhatott praegnansabb kifejezést, 
mint az által, hogy a minisztériumot utasította, 
hogy egy állandó rendszernek törvényhozás utján 
megszavazása tekintetéből mielőbb törvényjavasla
tot terjeszszen elő, az adó kivetésének és kezelésének 
módjára nézve, a fenálló rendszabályok haszná
latára csak az 1870-ik évi deczember 31-ig hatal
mazván fel a minisztériumot. Azon adórendszer 
fogja majdan kimutatni, vajon lesz, e szükség 
vagy nem, vagy ha lesz szükség, ezen alakban 
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lesz-e szükség a pénzügyi törvényszékek fölállítá
sára vagy sem? Azt gondolom, t. ház, hogy miután 
ezen törvényczikk első szakaszában is ki van jelent
ve, hogy ez csak ideiglenes törvény, önmagából a 
dolog természetéből foly, hogy határozzuk meg azt 
is, hogy legfelebb meddig álljon érvényben e 
törvény. 

Ennélfogva bátor vagyok indítványozni, hogy 
ezen törvényczikk egy rövid szakaszszal toldassák 
meg, s azon szakasz igy szóljon: ,,Ezen törvényczikk 
csak az 1870-ik évi deczember 31-ig érvényes." 

T. ház! Alig szükséges hosszasan indokolni 
ezen indítványt; de némi megjegyzésem van, s 
mér az előbbi szakaszra is lett volna, mert én egy-
átalában adó- vagy pénzügyi törvényszékek fel
állítását nem látom szükségesnek, és elnézhetőnek 
nálunk csak azért tartom, mert uj büntetőtörvény
könyvünk még nincs az országgyűlés eléterjeszt-
va, és megállapítva az eljárás a polgárnak minden
nemű viszonyára nézve, a hol az törvényt szeghet. 
Ha egyszer ily törvénykönyv a ház által tör
vény erejére lesz emelve, azt gondolom, nem lesz 
szükséges külön pénzügyi törvényszékeket állítani 
fel, mert már azon törvénykönyv mindazon ese
tekre ki fog terjeszkedni, melyekben a polgár tör
vényt szeg akár az adófizetés, akár egyéb kötele
zettsége körében is. 

Ezért tartom tehát szükségesnek, hogy hatá
rozza meg a t. ház, hogy ez 1870-ik évi deczem-
ber 31-ig érvényes csak, mivel reménylem, hogy 
addig nemcsak az adókihágás esetében való eljárás 
útját és módját, hanem magát a büntetőtörvény-
könyvet is életbe léptethetjük. 

Ajánlom indítványomat elfogadás végett. 
Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a Nyá-

ry Pál indítvány ózta uj szakaszt.) 
Lónyay Menyhért pénzügyér: T. ház! 

Azt hiszem, a törvényhozásnak bármikor, még az 
1869. év vége előtt is, ha ezen törvényszékek ezél-
szerütleneknek mutatkoznának, jogában álland ez 
iránt ujabb törvényhozási intézkedések utján hatá
rozni, s bizonyára a jövő évben eszközlendő vá
lasztás alapján választott képviselőház az addig 
netalán felmerülő hiányokat mellőzni, s ujabb in
tézkedéseket fog életbe léptetni: ennélfogva feles
legesnek látom, hogy magában ezen törvényczikk-
ben történjék intézkedés aziránt, hogy az meddig 
maradjon érvényben. 

Egyébiránt, a mint a t. képviselő úr előadá
sából kivehettem, az abban használt indokok több
nyire arra hivatkoztak, hogy miután ezen törvény
czikk 4-ik fejezetének 97-ik szakaszában ki van 
mondva az, hogy a pénzügyi törvényszékek ideig-
len hagyatnak meg, szerinte szükséges a törvény vé
gén ezen határidőt kijelölni; az általa beadott mó
dositvány azonban ennél minden esetre többet je

lent : mert az nem csak a pénzügyi törvényszékek
re vonatkozó törvényes intézkedéseket, hanem-
mind azt, a mi az adók kivetése-, behajtása- és biz
tosítására nézve, rendeltetik, egészen ideiglenes
nek és bizonyos záros határidő múlva megszünte
tendőnek kívánja tekinteni. Részemről erre ellen
vetést nem tennék, ha ezen módositvány csupán 
csak a pénzügyi törvényszékekre vonatkoznék, 
noha bizonyos tekintetben feleslegesnek tartom, 
mert ugy is a jövő esztendőben más választású 
ház fog itt ülni, s a tapasztalásból meggyőződvén 
egy vagy más intézkedésnek helytelenségéről, az 
fog akkor erről gondoskodni; azonban e tekintet
ben tovább megy a módositvány, mint czélszerü 
lenne. 

A mi a másik indokot illeti, a melyet t. kép
viselő úr előhozott, t. i. miután a földadóról szóló 
törvényben ki van mondva, hogy a minisztérium 
az adórendszerre nézve ujabb törvényt terjeszszen 
elő, ez által kimondotta annak szükségét is, hogy 
az adók mérve és rendszere iránt szükséges vég
legesen határozni, s ennélfogva csak czélszerü volt 
azon intézkedése, midőn a minisztériumnak köte
lességévé tette, hogy az összes pénzügyi rendszer
re nézve czélszerübb törvényjavaslatot terjesz
szen a ház elé, mely valószínűleg a jövő esz
tendőben fogna a törvényhozás által tárgyaltatni. 
De bár miképen állapittassék is meg az adónak 
mérve és a pénzügyi rendszer: az adó kivetésére, 
beszedésére és biztosítására nézve minden esetre 
kell valamely megállapított törvényes eljárásnak 
fenállani, mely mindaddig fentartadó. mig a tör
vényhozás ezen eljárás egyik vagy másik részé
nek helytelenségéről meg nem győződik és helyé
be más eljárást nem léptet életbe. 

Ez tehát ismét azt bizonyítja, hogy az általa 
tett módositvány tovább megy, mint szükséges: 
mert nem hinném, hogy czélszerü lenne, hogy ezen 
törvényhozás a jövő évben ülésező törvényhozás
nak intézkedési szabadságát e tekintetben megkös
se annak kimondása által, hogy a mostan megál
lapított törvényes eljárás az 1870-ik évig minden 

| esetre fenmaradjon : mert meglehet, hogy a gya
korlat azt fogja mutatni , hogy annak egyik 
vagy másik része nem egészen czélszerü, és mert 

] a törvényhozásnak mindig van azon joga, hogy 
j valamely törvényes intézkedést idő közben is meg

változtathat. 
Méltóztassanak azonban tekinteti e venni, 

hogy ezen átmeneti időszakban, a hol a törvény
hozásnak annyi fontos teendője van, nem volna 
czélszerü a jövő évi törvényhozás teendőjét ismét 
megterhelni azzal, hogy ezen hosszas tárgyalást 

• igénylő ügyben újra intézkedjék. 
Én tehát azon meggyőződésben vagyok, hogy 

miután ezen törvényjavaslat nem az adó mérvéről.. 
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arányáról és a pénzügyi rendszerről szól, hanem 
csak az adó kivetését, beszedését és biztositását 
szabályozza: előbb bizonyos időnek kell lefolyni, 
mielőtt ezen törvénynek czéíszerüségéről biztos 
ismeretünk lehet; de ha a pénzügyminiszter, idő 
közben is, azon határidő előtt, melyet t. barátom 
Nyáry Pál kitűzni kivánt, meggyőződnék arról, 
hogy ideiglen is szükséges ezen törvényen javi-
tani és ujabb intézkedéseket életbe léptetni: bizo
nyára kötelességének fogja ismerni ez iránt javas
latát a képviselőházhoz beterjeszteni. 

Ez ismét bizonyitja, hogy a t. képviselő úr 
indítványa tovább megy, mint szükséges. En
nélfogva oly rövid határidőt, mint egy és fél 
évet kivánt, [Felkiáltás: Két év!) nem kivánnék a 
törvényben kimondatni. Ha pedig a módositvány 
ezen határidőt két évre kívánja kiterjeszteni, ugy 
azt szintén nem tartom czélszerünek, mert meglehet. 
hogy ha nem is az egész törvényt, de annak azon 
részét, mely talán hiányos, idő közben módosítani 
szükséges. 

Mindezen okokból kérem a t. házat, méltóz
tassék az eredeti szerkezetet megtartani. (Helyes
lés, Maradjon!) 

TiSZa K á l m á n : T. ház ! (Maradjon! jobbról) 
Nincs kétségem felette, hogy marad ; hanem enged
jék meg legalább, hogy igy is, mielőtt marad, egy 
pár szót szóljak. Ezen pár szó vonatkozik az igen 
í. pénzügyminiszter indokolására. Igen sokszor 
hallottam már, sőt minduntalan, azon elvet, hogy 
nem szabad meghatároznunk egy törvény tarta
ma idejét, mert nem szabad a jövő országgyűlés 
kezét megkötni- I^en különös, hogy midőn ré
szünkről valamely határidő kitűzése javasoltatik, 
rendesen ezt halljak; de igen .sok esetben elfoga
dott a ház ily határidő kitűzését midőn, a minisz
térium indítványozta; pedig én azt gondolom, 
hogy e tekintetben, mi a jövő törvényhozás kezét 
megköti vagy nem köti, tökéletesesen mindegy, 
honnan jön az indítvány. Egyébiránt azt tartom, 
a jövő törvényhozás kezét az rí Ital nem fogjuk 
megkötni, mert habár oda utasitjuk a minisztéri
umot, hogy mit tegyen, mégis ha a minisztérium ál
tal fel fog világosittatni a törvényhozás, és mást 
lát czélszerünek, másképen intézkedhetik. (Felkiál
tás jobbról: Epén azért fölösleges határidőt tűzni!) 
Azt is méltóztatott mondani a pénzügyminiszter úr, 
hogy a határidő kitűzése által kár volna kimon
dani p.zt, hogy azon törvény addig minden esetre 
érvényben marad, Azt gondolom, ezen határidő 
kitűzése által soha sem mondjuk ki ezt, hanem 
csupán csak azt, hogy azontúl, ha csak ujonan 
nem intézkedik a törvényhozás, nem érvényes az, 
(Felkiál.ás jobbról: Hit mire való a határidő?) ha
nem ha törvényhozás addig máskép intézkedik, 

KÉPV. H. SAl'LÓ. ISGVsIX. 

igen természetes, meg fog változni. Én ezen indo
kolásra felelni akarva?!, különben pártolom Nyáry 
barátom indítványát. (Helyeslés.) 

N y á r y P á l : T. ház! Igen keveset szólok 
indítványomnak igazolására, annyival kevesebbet, 
mivel most is megvagyok győződve arról — nem 
mint t. barátom Tisza Kálmán — hogy ez indít
ványt el fogja fogadni a ház. (Dehogy! jobbról.) 
Mi volt legfőbb oka indítványomnak ? Elmon
dom őszintén. Mi a kényszerűségnek súlya alatt 
oly lépéseket követtünk el az adók tárgyában ho
zott végzéseinkben, hogy valóban, ha az idő rö
vidsége, és azon körülmények, melyeket megne
vezni nem akarok, nem mentenének, nem tudnók 
mint törvényhozók megmagyarázni, hogy intéz
kedhettünk ily módon az adóügyben. Mi, t ház! 
minden korlátot áthágtunk, belevágtunk Ma
gyarország legérdekesebb közügyi, közjogi kér
déseibe, s csak ugy mellesleg, csakhogy czélt ér
jünk, ketté vágtuk, nem oldottuk meg, hanem 
ketté vágtuk azokat. A helyett, hogy az adókihá
gás iránti eljárásban utaltunk volna a létező bün
tető törvénykönyvre, mi uj codexet csináltunk, 
uj büntető törvényeket alkottunk; most pedig egy 
sehol a világon sem létező törvényszéket állítot
tunk fel. Ha ez menthető, t. ház, a mint azon ok
nál fogva, hogy az idő rövid, az államnak élni kell, 
mi élni akarunk, menthető : de, t. ház, a mentség 
csak az által lesz indokolva, ha kijelentjük, hogy 
meddig akarjuk életben hagyni ezen nem termé
szetes utón létrejött törvényeket. 

Ez azon fő ok, mely engen arról győz meg, 
hogy a t, ház indítványomat el fogja fogadni. 
(Dehogy! jobbról.) 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a 
Ngáry Fái Leadta uj szakaszt.) 

Elnök: Ennek ellenében nem áll más sza
kasz : arra kell tehát szavazni, hogy ez beigtattas-
sék-e vagy ne? Kérem azon képviselő urakat, 
kik a beigtatandó uj szöveget elfogadják, méltóz
tassanak felállani. (Megtörténik) Most kérem azo • 
kat, kik nem fogadják el, méltóztassanak felállani. 
(Megtörténik) A többség el nem fogadja. 

Bujanovlcs S ándor jegyző (olvassa a no-
dik szakaszt) 

E l n ö k : Elfogadja a tisztelt ház? (Elfogad
juk!) El van fogadva. 

E szerint a részletes tárgyalás bevégeztetvén, 
e törvény vég megszavazására és harmadszori fel
olvasására a hétfői nap tűzetik ki. 

A napirenden levő másik tárgy az illeték- és 
bélyegről szóló törvényjavaslat változtatása iránt 
a központi bizottság által tett jelentést. 

D a p s y VilmOS e lőadó (<Jvassa a központi 
23 
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bizottság jelentését, az illeték- és bélyegtörvénynek le
endő változtatása iránt1). 

E l n ö k : Méltóztatnak hozzászólani? (Elfo
gadjuk !) Tehát most pontonkint fel fog olvastatni. 
A 6-dik szakasz után jőne a következő 7-dik 
szakasz. 

Dapsy V i l m o s e lőadó (olvassa a beigtatandó 
7 dík szakaszt.) Tisztelt ház ! A mennyiben az 5-dik 
szakasz is bizonyos módositvány alá jöt t , talán 
szükséges volna az egész 5-dik szakaszt a módosí
tás szerint felolvasni. 

Bujanovics Sándor jegyző(e>7vassaaz 5-dik 
szakaszt.) 

Dapsy VilmOS e lőadó : Ide ezen szavak te
endők: „jelesen a földértékre nézve, a földadó alap
ján a földadóról szóló törvényczikkben rendelt 
módon, a lakliáz becsértékére nézve pedig a ház
adóról szóló törvényczikk 8.. illetőleg 9-dik sza
kaszában rendelt módon meghatározandó." A 
többi maradna. 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni az 5-ik sza
kaszt a felolvasott módosítással? (Elfogadjuk!) 
Ennélfogva a 5-ik szakasz e szerint lesz kiigazí
tandó. 

Dapsy Vi lmos e lőadó (olvassa a még be
igtatandó 8-ik szakaszt, a mely észrevétel nélkül elfogad-
ta'ik. Aztán olvassa a szintén beigtatandó 9-diket.) 

Csengery I m r e : Tisztelt ház! Nekem csu
pán egy szóra van észrevételem, (Halljuk!) azon 
szóra t . i . „adó mérve." E szó roszul van itt hasz
nálva, mert mérv tért, dímensiót jelent; itt pedig 
mennyiségről van szó ; tehát e helyett „adó mér
ve" ezt kellene tenni: „adó mennyisége. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a 9-ik szakaszt ily 
módosítással ? (Elfogadjuk!) Tehát az 5-ik szakasz 
módosítása elfogadtatik s a 6-ik szakasz után há
rom uj soroltatik, a következendő szakaszok uj 
számokat kapván. 

Nincs ugyan napirendre kitűzve, de a meny
nyiben itt formadolog van, bátor vagyok felhozni, 
hogy a mélt. főrendeknek tegnapi napon átküldött 
módositványa levén kiosztva, azt talán utasitanók 
a központi bizottsághoz, hogy azt figyelembe ve-
vén, véleményt adjon ? (Helyeslés) Ezt tehát hatá-
tozatilag kimondom. 

A mai napra kitűzött tárgyak ki levén merít
ve , egyedül a kérvényi bizottság részéről lehetne 
jelentést tenni. (Közbeszólások : Nincs napirendre 
kitűzve!) Ha nem méltóztatnak kívánni, akkor 
kedden fogjuk a kérvényi bizottság jelentését na
pirendre venni. 

Délután több rendbeli bizottsági ülések lesz
nek : nevezetesen a központi bizottság méltóztas
sék 5 órakor összejőni ezen most általam kijelen
tett tárgyban való tanácskozás végett; s a pénz
ügyi bizottság t. tagjait szintén kérem, méltóztas
sanak d. u. 6 órakor összejőni. 

Hétfőn 10 órakor lesz a legközelebbi ülés. 
(Közbeszólások: Mi lesz napirenden?) Napirenden 
többféle határozatok lesznek, nevezetesen: Deák 
Ferencz képviselő urnák határozata, és ha tetszik, 
a kérvényi bizottság véleményes jelentése, és ta
lán még a pénzügyminiszter úr által behozandó 
javaslatok, melyeket kinyomatni és napirendre 
kell kitűzni. 

' ) Lásd az Irományok 286-dik számát. Az ülés végződik d, u. 1 órakor. 
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1868. július 20-dikán 

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. Fapfalvy Konstantin lemond, Kardos Kálmán szabadságot kap. A központi bizottság 
jelentést tesz a főrendek módosítása iránt a földadóra vonatkozó törvényjavaslatban. A pénzügyi bizottság beadja az átalakított tör
vényjavaslatot a jövedelmi adóról. A kormány törvényjavaslatokat terjeszt elö a kisajátításról és az uzsoratörvények megszüntetéséről. 
A közadúk kivetése, befizetése stb. iránti törvényjavaslat, valamint a bélyegtörvéDybe igtatando uj szakaszok végleg elfogadtatnak. 
Simonyi Ernő határozati javaslata Asztalos János é3 Madarász Vilmos letartóztatása alkalmából mellőztetik. A védelmi bizottság beadja 
jelentését a védelmi törvényjavaslktokról. 

A kormány részéről jelen vannak: Andrássy 
(jyida gr., Eötvös József b., Gorove István, Horvát 
Boldizsár, Lónyay Menyhért, Mikó Imre gr., Wenck-
heim Béla b. 

Az ülés kezdődik d. e. 10°/\ órakor. 

Elnök: Az ülést megnyitom. A mai ülés 
jegyzőkönyvét Bujanovics Sándor jegyző úr fogja 
vezetni, a szólani kívánók neveit pedig Mihályi 
Péter jegyző úr jegyzi. 

A múlt ülés jegyzőkönyve fog hitelesíttetni. 
Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a 

jtdius lS-án tartott ülés jegyzökönyvét.) 
Elnök : Nincs észrevétel a fölolvasott jegy

zőkönyvre '? (Elfogadjuk!) 
A jegyzőkönyv hitelesitteíik. 
Bemuta'om az idő közben beérkezett iromá

nyokat. 
Sárosmegyei Zboró község és lakosai a Bart-

íától Mirossoig épitendő útra kitűzött árverés fel
függesztése iránt folyamodnak. 

Miskolczi lakos Teper István a rajta utólag 4 
és 7 év múlva katonai végrehajtással már megvett 
105 frt 53 krnak visszafizetését vagy adójába leen
dő betudását, s az ujonan követelt 18 frt 36 kr 
házbéradónak elengedését kéri. 

Békés megye közönsége a felső-tísza-ér-kő-
rösi csatornának, valamint a csongrádi csatorná
nak országos segély melletti kiépítését kéri. 

Turócz megye közönsége a „Slovenska Ma-
tica" tudományos egylet segélyezés iránt benyúj
tott kérvényét pártolja. 

Ugyan Turócz megye közönsége Hajdu-
Dorog város közönségének magyar görög püspök
ség felállítása iránt beadott kérvényét pártolja. 

Ugyan Thurócz megye közönsége pártolja 

Bereg megye közönségének az iránti kérvényét, 
hogy a képviselőknek az ülésekből gyakori kima
radása meggátoltassák, valamint hogy a képvi
selők kormányhivatalt ne vállalhassanak. 

Az erdélyi távifdai hivatalnokok fizetésök 
felemelését kérik. 

Mindezen kérvények a kérvényi bizottság
hoz tétetnek át. 

Papfalvy Konstantin képviselő állásáról le
mond. Az illető központi bizottság uj választás 
eszközlésére fog fölszóliítatni. 

Zaránd megye bizottmánya a hidvámok és 
vámsorompók megváltoztatását kéri, A kérvényi 
bizottsághoz tétetik át. 

Kardos Kálmán pécsváradi választó kerületi 
országos képviselő, egészsége helyre állításának 
tekintetéből két heti szabadágidőt kér. Megadatik. 

A neuhausi nyilvános kóroda igazgatóságá
nak megkeresése érkezett az elnökséghez az iránt, 
hogy az ott ápolt magyaroknak ápolására költött 
pénzek téríttessenek meg. Hasonló megkeresések 
rövid utón a belügyminisztériumhoz szoktak átté
tetni. Minthogy ez nem kérvény, hanem megkeresés, 
legczélszerübb lesz ezt is oda áttenni. (Helyeslés.) 

Több rendbeli bizottságok kivannak jelentést 
tenni: elsőben a központi, azután a pénzügyi bi
zottság. 

Péchy Tamás előadó (olvassa a központi 
bizottság jelentését, a főrendi ház által a földadó iránti 
törvénj'javaslatra tett raódosítvány tárgyában.) 

E l n ö k : Ki fog nyomatni ]) és tárgyalása 
napirendre fog kitüzetni. 

Következik a pénzügyi bizottság jelentése. 
Prugberger József előadó (olvassa a 
') Lásd az Irományok 2 8 9-dik számát. 
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pénzügy'1 bizots lg vja'ihjelentését a jovedehi adóra 
vonatkozó törvényjavaslat tárgyában.) 

E l n ö k : Ezen jelentés az átidomított törvény
javaslattal együtt ki fog nyomatni') és az osztályok
hoz utasíttatni. 

Io-azságügyminiszter urnák van elő'terjesz-
tésC 

Horvát Bold i szár igazságügymin i sz 
ter : Két törvényjavaslatot van szerencsém bemu
tatni a t. háznak : az egyik, a mi iránt ezelőtt 
néhány héttel Manojlovics Emil képviselő' úr inter
pellált , szól az uzsoratörvények eltörléséről; a 
másik pedig, a mely épen most, midőn vasúti há
lózatunk kiépítéséről van szó, hivatva van egy nagy 
szükséget pótolni az országban, a kisajátításra vo
natkozik. Mindkettőt bemutatom a t. háznak, nem 
azon reményben, mintha e törvényjavaslatok egy 
ham ártárgyalás alá kerülhetnének,hanem leginkább 
azon okból, hogy kinyomatván és a nyilvánosság
nak átadatván, legalább addig is. mig tárgyalás 
alá kerülhetnének, a közvéleménynek is alkalma és 
ideje legyen felettök nyilatkozni. (Helyeslés:) 

E l n ö k : Minthogy e törvényjavaslatok ugy 
is ki fognak nyomatni, nem tudom, szükségesnek 
tartja-e a ház, hogy azok fölolvastassanak ? (Nem 
szükséges!) 

Tehát ki fognak nyomatni 2), és annak ide
jében fog a ház rendelkezni, mikor és mikép tár
gyaltassanak. 

Napirenden van az adó behajtása és a pénz
ügyi törvényszékek fölállítása iránti törvényja
vaslatnak harmadik fölolvasása és végleges meg
szavazása. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a 
törvényjavaslatot.) 

E l n ö k : Méltóztatnak-e ezen harmadszor fel
olvasott törvényjavaslatot ugy, amint szerkesztve 
van, elfogadni? (Elfogadjuk!) Kérem tehát azon 
képviselő urakat, kik azt elfogadják, méltóztassa
nak felállni. (Megtörténik.) A többség a törvény
javaslatot elfogadta , ennélfogva a főrendi ház 
legközelebbi ülésébe Bujanovics Sándor jegyző 
úr át fogja vinni. 

Fel fog olvastatni azon három szakasz, mely 
a in élt. főrendek üzenete és a pénzügyminiszter 
által benyújtott módositvány folytán a bélyeget és 
illetékeket tárgyazó törvényjavaslatba beigtattatni 
javasolta tik. 

Bujanovics Sándor jegvzö (olvassa az 
uj szakaszokat). 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni ? (Elfogad
juk!) A törvényjavaslat tehát ezen módositással át 
fog küldetni a mélt. főrendekhez. 

') Láad az Irományai: 290-ik számát. 
2) Lásd Irományok 291. és 29 2-dik számát. 

Mielőtt Simonyi Ernő és Deák Ferencz képvi
selő urak napirenden levő két rendbeli határoza
tai felvétetnének, jelentenem kell, hogy a ház 
költségvetési bizottsága legközelebb ülést fog tar
tani ; hogy pedig ezen ülésében eljárhasson, utasí
tást , illetőleg határozatot kér múltkori jelentésére 
nézve a képviselőházi hivatalok állandósítása iránt. 
A jelentés, mely már kinyomatva a képviselő 
urak keze közt van. fel fog olvastatni. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvass-r, a 
költségvetési bizolts lg jelentését a ház hivatalnokai, 
tisztviselőt és szolgái állandösitá-a tárgyiba-, badott 
kérvényre '). 

Elnök: Ezen felolvasott jelentésből méltóz
tatnak érteni, hogy a bizottság véleménye az, mi
szerint a hivatalnokok állandósiítassanak; de ha 
ez történik, akkor uj szervezetre van szükség. 
Mielőtt a bizottság a szervezetre nézve véleményt 
mondana, utasítást, illetőleg határozatot kér arra 
nézve, vajon azon véleményt elfogadja-e a t. ház, 
hogy a hivatalnokok állandósittassanak ? (Elfogad
juk!) Azon két kérdés keletkezik, kívánja-e a t. 
ház a hivatalnokokat állandósítani'? és ha igen, 
akarja-e utasítani azok ujabb szervezetére nézve a 
pénzügyi bizottságot? (Helyeslés) Az elsőre nézve 
tehát kimondhatom határozatként, hogy a hivatal
nokok (És szolgák!) állandósittassanak; a másikra 
nézve pedig oda utasittatik a pénzügyi bizottság, 
hogy az uj szervezet iránt véleményt készítsen s 
azt ide megbirálás végett nyújtsa be. (Helyeslés) 

Csanády Sándor : T. ház! Én óhajtanám 
kimondatni azon elvet, h o e r a ház hivatalnokai 
csakis egy országgyűlésre és a képviselők szava
zatainak befolyásával választassanak. (Élénk ellen
mondások. Közbeszólások : A: nem állandósítás!) 

Elnök : Kzeu kérdés megvitatása akkor lesz 
napirenden, ha az illető bizottság jelentést fog 
tenni. (Helyeslés.) 

Méltóztatott a t. ház elhatározni,, hogy mi
helyt a pénzügyi bizottság jelentése mellett be
nyújtott törvényjavaslatok be lesznek fejezve, 
vagy tárgyalásukban fenakadás történik, akkor 
Simonyi Ernő és Deák Ferencz képviselő urak 
indítványai tétessenek napirendre. Az [jdö sor a 
szerint, a mint beadattak, egyenkint fel fognak 
olvastatni. (Helyeslés.) Július 9-én Siraonyi Ern ő 
képviselőtársunk határozati javaslata adatott be ; 
Deák Ferenczé pedig július 13-án : tehát az elsőt 
fogjuk először felolvastatni. (Halljuk !) 

B u j a n o v i c s Sándor j e g y z ő (olvassa Simo
nyi Ernő határozati javaslatát.2) 

S i m o n y i Ernő : T. képviselőház ! A ház sza
bályai kötelességemmé teszik, hogy kifejtsem azon 

!) Lásd az Irományok 258. számát. 
1 ) Lásd az Irományok 282-dik számát. 
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inditványt, melyet határozati javaslatban a t. ház
nak benyújtottam. Méltóztattak most hallani a ha
tározati javaslat tartalmát, nem szükség tehát, 
hogy azt ismét felolvassam. Czélja ezen határozati 
javaslatnak az, hogy a benne megnevezett hon
polgárok, kiknek egyike a félegyházi biró rende
letéből, másika pedig a királyi ügyek igazgatójá
nak meghagyásából már több mint három hó előtt 
elfogattak és még most is a pestmegyei börtönben 
fogva tartatnak, és kik ellen hűtlenségi kereset 
indíttatott a királyi tábla előtt, a ha'ározati javas
latban jelzett törvények világos rendelete szerint 
szabad lábra bocsáttassanak, hogy törvényes védel
meket szabad lábon eszközölhessék. 

T. ház! Minden alkotmányos országban van
nak oly esetek és kérdések, melyekre nézve a 
honpolgárok és a törvényhozás tagjai közt véle
ménykülönbség létezik. Ezen véleménykülönbségek 
szerint alakulnak a parlamentalis pártok, és vannak 
kérdések, melyek a nélkül, hogy az a közjóra nézve 
a legkevésbbé kártékony hatással lenne, mint 
pártkérdések tekinthetők. A kérdés azonban, 
mely jelenleg a t. ház előtr, van, nem oly kérdés. 
Ezen kérdést pártkérdésnek tekinteni nem lehet, 
ezt pártszempontból tárgyalni nem szabad. (Föl-
kiáltások jobbról: N'em is akarjuk!) Mert, t. ház, 
bármennyire eltérők legyenek is más kérdésekben 
nézeteink, abban, ugy hiszem, mindnyájan e ház-
han megegyezünk, hogy a fenálló törvényeknek 
engedelmeskedünk, hogy azokat addig, mig a 
törvényhozás utján, alkotmányos utón meg nem 
változtatnak, magunk is megtartjuk és mások általi 
megtartásukra is felügyelünk. (Mozgás a jobbon. 
Felkiáltások : Nem mindenki! Vide Asztalos és Ma
darász !) 

Azt hittem, erre nézve e házban vélemény 
különbség nincs ; de sajnálom, ugy látszik, hogy 
van. (Felkiáltások jobb felöl : Nincs itt, de van ott!) 

Mindamellett én bizalommal fordulok a kor
mány férfiakhoz és a t. ház minden tagjához, és 
reménylem, hogy mindnyájan velem lesznek, mi
dőn arra kérem a kormányt, hogy tartsa meg, 
arra kérem a t. házat, hogy tartassa meg a tör
vényt személy- és véleménykülönbség nélkül, sze
mélyválogatás nélkül: mert a törvény személy
válogatást nem ismer, a törvény a haza minden 
polgárára nézve rend- és rang-különbség nélkül 
egyformán kötelező. (Ugy van!) 

Tisztelt ház! Midőn két évvel ezelőtt a ha
zánkra nehezedett nyomorteljes uralom letűnt, 
midőn Solferino és Sadova után, az olasz- és né
metországi tartományok elveszte után, (Fölkiáltá
sok ; Minő német tartományok f) és négyezer millió 
adósság terhe alatt a jogeljátszás hősei elestek, s 
a fejedelem komolyan arról kezdett gondolkozni, 
hogy Magyarországgal kiegyezkedjék; és végre a 

múlt év elején ezen kiegyezkedés létre is jött volna, 
hogy mily alapon és mily áldozatokkal, arról most 
szólni nem akarok; elég az, hogy a múlt év végé
vel (/ diktáltátok:: Nem akkor!) megalakult a máso
dik felelős magyar minisztérium, megalakult oly 
férfiakból, kik multjoknál fogva a nemzet bizodal
mát, a nemzet tiszteletét bírták; (Birják!) meg
alakult, t. ház! egy oly férfinak vezérlete és tá
mogatása mellett, ki az egész nemzetnek egyesült 
bizodalmát oly mértékben birta, (Zajos felkiáltá
sok jobbról: Birja!) mint előtte tán s e n k i . . . (Mozgás 
a jobb oldalon. Fölkiáltások : Most is joggal birja!) 
Midőn két évvel ezelőttró'l szólok, ugy hiszem, a 
múlt időt kell használnom. (Zaj. Halljuk!) És 
ámbár ezen férfiú, Pest belvárosának tisztelt kép
viselője, nem miniszter, és igy a miniszterek tettei
ért felelős a törvény előtt nem is lehet, kétségtelen 
mégis, hogy az erkölcsi felelősség őt illeti legnagyobb 
részben a nemzet és civilizált világ közvéleménye 
előtt, öt illeti a részrehaj lati an történelem előtt 
mindenért, mi e hazában történik és történni fog 
mindaddig, mig ö lesz a kormány fő- és mondhat
nám egyedüli támasza. (Fölkiáltások jobbról: E ház 
többsége a kormány támasza ! Apárt az! Zaj. Halljuk !) 
Midőn tehát a múlt év elején a magyar minisztérium 
megalakult, az ország lakosai, kik majdnem kétség
beesésig sanyargatva voltak, bizalommal fordul
tak feléje, tőle vártak, általa reméltek egy szebb, 
egy jobb jövőt. (Felkiáltások jobbról: Igen helyes!) 
Tudták, hogy az átmenet nehézségei nagyok, tud
ták, hogy az uj minisztereknek sok nehézséggel 
kell megküzdeni, hogy sok akadályt kell elhárita-
niok , ha a nép kivánságinak csak egy részben is 
eleget kivannak tenni. Az értelmesbek elismerték, 
hogy mindent egyszerre elérni, minden bajt egy
szerre orvosolni nem lehet. (Nyugtalanság, Halljuk!) 
El is voltak készülve arra, hogy minden kívánal
maik egyelőre teljesedésbe menni nem fognak. 
Egyet azonban, t. ház, ugy hiszem, jogosan vártak: 
jogosan várták azt, hogy alkotmányos törvényeink 
elegendők lesznek alkotmányos szabadságaink biz
tosítására és megvédésére. Ezt pedig annál nagyobb 
bizalommal vártak, mert az igazságügyi tárcza oly 
férfiú kezére bizatott, kinek becsületes hazafisága, 
kinek kitűnő tehetségei, és kinek a korszelleméhez 
mért szabadelvű gondolkozásmódja iránt az 
egétiz országban a legjobb vélemény uralkodott, 
(Éljenzés jobb felöl.) Mindamellett, uraim, kénytelen 
vagyok fájdalommal kinyilatkoztatni, hogy a 
nemzet ezen szerény várakozásában is a lehető 
legnagyobb mértékben csalatkozott. (Ellenmondá
sok. Felkiáltások: Azt hiszi falún a szélső bal oldal, 
hogy ö a nemzet! Zaj.) 

E l n ö k : Kérem, méltóztassanak csendben 
meghallgatni a képviselő urat, 

S i m o n y i Ernő: A kormány azon rövid idő 
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alatt, melyben hivatalában létezik, alig 16 hó 
alatt, megsértette a megyék és városok municipa-
lis j oga,it,(Felkiáltások jobb felöl: Nem áll! Nem igaz!) 
megsértette a sajtószabadságot.(iVfl^y nevetés.) 

Ha nem méltóztatnak elhinni, tehát elmondom 
részletesen. (Ugyan halljuk!) 

Megsértette, mondom, a megyék és városok 
municipalis jogait, midőn Heves vármegyét Raj-

ner Pál kalpagjával extingualtatta, midőn Pest 
vármegyét azon abnormális állapotba helyezte, 
hogy az kinyilatkoztatván a kormány rendeleté
nek törvénytelenségét, saját tisztviselőjét, a me
gye alispánját oda utasitotta, hogy ezen rende
letet hajtsa végre; megsértette a szászok munici
palis jogait, midőn a szász grófot hivatalából 
elmozditvám helyette a törvényes választás mel
lőzésévél mást nevezett ki. (Derültség jobbról. 
Fölkiáltások: Ugy-e bár megsértette Macellariut, meg 
Babest!) Megsértette Eger és Abony városok muni
cipalis jogait, (Nevetés jobbról.) midőn ezen váro
sokjegyzőkönyveit erőhatalommal megcsonkította. 
És most legújabban itt fekszik a ház asztalán Uj-
Vidék városának panasza, (Bravó! Bravó! a jobb 
oldalon. Derültség) melyben arról panaszkodik, 
hogy törvényesen választott polgármesterét el
mozdítván, helyette a polgárok választási jogának 
mellőzésével kormánybiztosa által mást neveztetett. 
(Fölkiáltás a jobb oldalon: Belgrádban kell ez iránt 
kérdezősködni! Hát Macellarhit és Babest meg nem 
sertette?) Ha ezek nem megsértései a municipalis 
jogoknak, akkor nem tudom, mi az. (Helyeslés a 
szélső bal oldalon. Halljuk!) 

Pulszky Ferencz: Szabad lázítás kellene 
talán ? 

Simonyi Ernő: Kérem a tisztelt házat, mél
tóztassanak egy kis türelemmel lenni. (Halljuk!) 
Én ígérni merem, hogy tudva és akarva egyetlen
egy imparlamentalis vagy sértő szót sem fogok 
mondani ; (Helyeslés) de méltóztassanak egy kis 
türelemmel lenni: mert én nem vagyok annyira 
gyakorlatában a magyar nyelvnek.. . (Dehogy nem ! 
Hisz jól beszél!) Nem mondom, hogy nem tudok 
magyarul, de hosszú idő óta nem voltam gyakor
latában a nyilvános beszédnek, s igy könnyen 
megtörténhetik, hogy megzavartatván, nem csak 
elvesztem beszédem fonalát, de olyan kifejezést is 
használhatok, a melyet különben, ha nyugodt
sággal beszéltem volna, nem fogtam volna mondani. 
(Halljuk!) 

Mondottam, hogy a kormány megsértette a 
sajtószabadságot. Erre nézve felhozom , hogy 
csupán a t. ház előtt csak néhány nappal ezelőtt 
tárgyaltatott eset, Böszörményi képviselőtársunk 
esete, a melyre nézve a t. ház azt mondotta ki, 
hogy annak bírálatába bele bocsátkozni nem akar, 
mert a birói ítéletet revideálni nem szabad ; ha-

i nem a melyre nézve, legalább az én meggyőződé-
' sem, s az ország nagy részének meggyőződése az, 
I (Fölkiáltások jobbról: Honnan tudja azt f) hogy 

maga a kormány által alkotott törvények meg 
nem tartattak. 

Megsértette a kormány a szólásszabadságot 
akkor, midőn a belügyminiszter úr egy rendeletet 
bocsátott a megyei és városi hatóságokhoz, amely
ben felelőssé teszi és büntetéssel fenyegeti az 
olyan inditványozókat, a kik valamely indítványt 
terjesztenének a megyei vagy városi közgyűlés 
elé, a mely a miniszter urnák nem tetszenék. (Zaj. 

j Fölkiáltások jobbról: Nem áll! Mutassa elő!) Ez a 
hevesi ügy gyei összeköttetésben van. Nincs ná
lam a rendelet, de megvan. 

Megsértette a kormány az egyesülhetési és tár-
sulhatási jogot, midőn a pesti demokrata kört 
légy veres erővel szétoszlatta, (Fölkiáltások: Két 
drabanttal!) s midőn az országban szerte, a még 
meg sem alakult köröket a megyei és városi ható
ságokhoz küldött rendelete által feloszlattatni 
rendelte. (Fölkiáltások jobbról: Nagyon helyesen 
tette! Halljuk!) 

Megsértette a kormány a személyes szabad
ságot is. Nem fogok most elmélkedni azon elfoga-
tásokról, melyek idézés és bii ói ítélet nélkü a kor
mány közegei által Félegyházán, Hód-Mező-Vá
sárhelyen, Kecskeméten s más helyeken elkövettet
tek, hanem érzékenyen megsértette a személyes 
bátorságot azon kérdésben is. a mely jelenleg a t. 
ház előtt van. (ügy van! a szélső bal oldalon.) 

A hütlenségi esetek Magyarországban, még 
' azon korban is, midőn a nemzetnek nemzeti léte

ért kellett küzdenie, kivévén csupán csak a fegy
veres felkelések idejét, aránylag ritkán fordultak 
elő; a második magyar felelős minisztérium pedig 
rövid 16 hónapi hivataloskodása alatt már másod 
izben veszi alkalmazásba ezen kétélű és veszedel
mes fegyvert. 

Első izben használta ezen fegyvert, midőn 
alig melegedett még fel a kormánynak hivatalos 
laktanyája és már is a belügyminiszter úr a vádló 
és bíró szerepét egyesitvén, egyszerű rendelet ut
ján hütlenségi bűnbe esettnek nyilvánította Kos
suth Lajost; de a t. ház a minisztérium ezen eljá
rásáért a solidaritást ellökte magától, midőn Kos
suth Lajost egyhangúlag törvényesen választott 
képviselőnek elismerte. (Felkiáltás jobbról: E kettő 
semmi 'összeköttetésben sincs egymással!) mert ha a 
miniszter úr rendelete érvényes lett volna, ak
kor az 1848-ik V. törvényezikk szerint őt törvé
nyesen választott képviselőnek nem lehetett volna 
elismerni. (Felkiáltások jobbról: Ez sem áll!) 

A második eset az, melyet nekem kötelessé
gem jelenleg a t. ház elé terjesztenem. (Halljuk !) 
Midőn ezt teszem, teszem azon tisztelettel, mely a 
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ház méltóságát megilleti, azon komolysága, me
lyet az ügy fontossága kivan ; de teszem ó'szintén 
és nyíltan, mint szabad emberhez, és minden tar
tózkodás nélkül, mint népképviselőhöz illik. 

Sajnálom, hogy a kormány, különösen a bel-
és igazságügyminiszter urak akkor, midőn sze
rencsém volt hozzájok e tárgyban interpellatiót 
intézni, nem teljesítették azon kérésemet, hogy 
adnák elő azon irományokat, melyek ezen ügyre 
vonatkoznak: mert akkor legalább képes volnék 
lépésről lépésre kisérni az ügyet és hivatalos ok
mányokkal tudnám támogatni előadásomat; mert 
nem akarok tem a hírlapok, sem más magán hírek 
után e házban szólani, s azért csak is a félegyházi 
bírónak jelentésére vagyok szorítva és a t. mi
niszter uraknak interpellatiómra adott válaszára, 
mert csak ezen okmányokat tekinthetem hivatalos 
olyanoknak és csak ezekre fogok hivatkozni, mi
dőn e^en tárgyról szólok. 

A félegyházi biró jelentéséből kisül az, hogy 
a koimány utasdtást adott, nem tudom, egyenesen 
a félegyházi birónak-e, vagy a kún kapitánynak? 
de egyenesen utasítást adott arra, hogy ott a 
demokrata kör megalakulását megakadályozzák. 
Mennyire hatalmazta fel a birót ezen utasítás, azt én 
nem tudom; hanem azt tudom, hogy a félegyházi 
biró a legnagyobb szabadságot vette magának és 
nagy mérvben rendelkezésére bocsátott katonai 
karhatalmat felhasználván számos honpolgárt 
elfogatott, közöttök egyikét azoknak is, kiknek 
elfogatása képezi a jelenlegi kérdést, Asztalos Já
nos kecskeméti ügyvedet. Hogy miért fogatta el 
Asztalom Jánost, jelentéséből több nem tűnik ki, 
mint hogy Asztalos János nem akartf engedelmes
kedni neki, midr'n őt a kecskeméti polgármester 
által arról értesítette, hogy ha Félegyházára jön, 
bajba fog keveredni. 

Ezen okot adta elő a t. igazságügyminiszter 
úr is válaszul múltkori interpellatiómra, azt mond
ván, hogy ha Asztalos más bűnt nem követett 
volna is el, az is elegendő bün lett volna, hogy 
midőu a félegyházi biró megtiltotta neki, hogy 
Félegyházára ne jó'jön, mégis átment. 

Mennyire bün az, vagy mennyire lehet a hon
polgárok szabad mozoghatási jogát egyes városi 
vagy falusi bírák által korlátozni, ennek megíté
lését a t. házra bízom: mert tovább menve, azt ta
lálom, hogy Asztalos János Fél egyházára megér
kezvén, ott a vaspályánál szónoklatot tartott s 
tartott felolvasást, egyszersmind szállást rendelvén 
bizonyos Pestről érkezendő vendégek számára. 
A biró oda küldötte a rendőröket, kik, mig szó
noklatát folytatta, csendesen bevárván, mikor azt 
bevégezte, a biró rendeletéből a városházra vitték. 

A t. belügyminiszter úr azt mondotta a múlt
kor, hogy ő ottan egy óránál hosszabban tartó lá-

zitó beszédet mondott: ez, meglehet, hogy más hi
vatalos kútfőből kiderül, de a helybeli biró jelen
téséből semmikép ki nem tűnik. Kitűnik azonban, 
hogy a kormány még elébb küldött egy rendele
tet a biróhoz, hogy az Asztalos János által kia
dott proclamatiókat a közvádló számára beszedje. 

Ennek, ugy hiszem, az volt a czélja, hogy 
Asztalos ellen sajtóper indíttassák. 

Már most, ha vajon volt-e ezen proclama-
tióban valami, a mi a sajtótörvény szerint bün
tetendő vagy nem. annak taglalásába nem bo
csátkozom; de azt találom az egészből, hogy itten 
arra, hogy valaki idézés s bírói ítélet nélkül el
fogassák, a hivatalos okmányokból, akár a fél
egyházi biró jelentését, akár a belügyminiszter 
úr válaszát vegyem figyelembe, alapos ok létezése 
ki nem derül: hogy tehát mi joggal és mi oknál fogva 
fogatottel Asztalos János, azt, mint mondom, a ke
zemnél levTő hivatalos okmányokból nem látom. 

Később, talán harmad nappal Pestre külde
tett, és mint a hivatalos lapnak egy kis jegyzeté
ből kitűnik, april 15-én reggeli 10 órakor a sajtó
ügyi vizsgáló bíróság által kihallgatás alá vétetett, 
s ez után a kir. ügyek aligazgatója általi kihallgat-
tatása következett. Hogy a sajtóbiróság csak 
sajtóper ügyében hallgathat ki valakit, az termé
szetes ; de mi végett hallgatta ki a kir. ügyek 
igazgatója is? az sem az eddigi tények jelentésé
ből, sem a kir. ügyek igazgatójának bárminő fel
világosításából addig ki nem tűnik: mert ha Asz
talos János valami oly bűnt követettel, mely rög
töni elfogatási szükségelne. vagy melyre nézve a 
törvény megengedné a rögtön elíbgatást, annak 
előbb kellett volna elkövettetni, mint az elfogatás-
nak, miután april 11-ike óta, midőn a félegyházi 
biró által elfogatott, börtönben levén, természetesen 
sem lazítást, sem bárminemű más bűnt, mely ily 
kereset alájönne, el nem követhetett. 

Kitűnik azonban, az én interpellatióm után 
három nappal későbben a kir. tábla előtt felvett 
perből, hogy Asztalos János és Madarász Vilmos 
1867. év végétől kezdve folyó évi april 11-ik nap
ján Félegyházán tetten érés következtében történt 
elfogatásaig mindent elkövettek, hogy az 1848-ki 
törvények visszaszerzésének ürügye alatt valami 
nagy népmozgalmat idézzenek elő, és ez az alapja 
azon vádlevélnek, melyet a kir. ügyek igazgatója 
Asztalos János és Madarász Vilmos ellen a kir. 
táblánál benyújtott. 

Van-e itt hűtlenségi esetnek helye vagy nincs ? 
ezt a törvényes és rendes bíróság fogja megítélni ; 
ennek vizsgálatába tehát nem fogok itt bocsátko zni; 
hanem azt mondom, hogy azon törvények, melye
ket a múltkor szerencsém volt a t. ház előtt felol
vasni, és melyekre a határozati javaslatban hivat
kozás történik, a lehető legvilágosabban azt ren-
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delik, hogy hütlenségi perekben az elfogatás csak 
birói idézés és elmarasztalás után történhetik. 

Miután tehát ez így van, miután itt semmi 
más ok nem létezik és nem létezhetik, mert más 
actió, más vád ellenök jelenleg tudtomra semmi 
más bíróság előtt nincsen : én kéreut a t. házat, 
méltóztassék a miniszter urakat oda utasitani, hogy 
ezen honpolgároknak, kik fogva tartatnak, sza
badon bocsáttatását eszközöljék azon czélból, 
hogy magoKat a törvények szerint szabadon vé
delmezhessék, 

A mióta ezen tárgyban határozati javaslatot 
benyújtottam a t. háznak, már azóta a per is fel
vétetett a királyi tábla előtt, és a törvények enge
délyével közzé tett előleges védelemből olyan dol
gok tűnnek ki. melyek— megkell vallani — a ma
gyar igazságszolgáltatásnak nagy becsületére nem 
válnak, melyeket a XIX. század második felében 
Európa bármely országában is híjába keresnénk. 
(Elénk hdyedc.s a szélső hal oldalon.) 

T. ház! A királyi ügyek igazgatója elfoga
tott, lógva tart két honpolgárt, Asztalos Jánost és 
Madarász Vilmost. A királyi ügyek igazgatója 
őket hütlenségi perbe idézte a királyi tábla előtt. 
Ok neveztek magoknak védőt. A védő elmegy a 
királyi ügyek igazgatójához és kivánja tőle, hogy 
védenczeivel beszélhessen. A királyi ügyek igazga
tója megtagadja ezen kérését; megtagadja még 
hivatalos tisztviselőinek jelenlétében is. Már, t. ház, 
méltóztassanak nekem felmutatni egy országot 
Konstantinápolytól kezdve Edinburgig, és Péter-
vártól kezdve Lissabonig. ahol ilyesmi megtörtén
hetik. 

Pulszky FerenCZ : Ott van Sz.-Pétervár és 
Paris! 

SimOnyi E r n ő : Majd azután méltóztassék 
beszélni. 

Nem engedi meg tehát a kir. ügyek igazga
tója, hogy védenczeivel akármagánosan,akár tanuk 
előtt beszélhessemKivánja a vizsgálati iratokatközöl 
tetni magával vagy védenczeivel. A királyi ügyek 
igazgatója megtagadja azoknak közlését : tehát 
neki, vagy védenczeinek védelmezni kell magokat, 
oly vádak, oly tanúvallomások ellenében,melyekről 
sem ő, sem védenczei mit sem tudnak, mert a vizs
gálat már akkor kezdetett meg, mikor ők fogság
ban ültek. A királyi ügyek igazgatója maga vagy 
közege által kihallgat a kit neki tetszik, olyan tanú
vallomásokat, olyan bizonyítványokat fog a bíró
ságnak előterjeszteni, mint neki tetszik. A királyi 
ügyek igazgatója azt igérte a védőnek, hogy majd 
ha az érdemleges tárgyalásba bemennek, akkor 
tanuk előtt megengedi neki. hogy védenczeivel 
közlekedhessek. Tehát a királyi ügyek igazgatójá
nak még akkor is lesz ott jelen egy embere, ki j 
neki meg fogja mondhatni azt, hogy mi érvekkel ! 

akar fellépni a vádlott, mig neki semmi tudomása 
nem lehet arról, hogy mivel vádoltatik, hogy a 
nyomozásnál milyen ianuk hallgattattak ki, és 
milyen vallomás tétetett ellene. Már, t. ház, bármily 
szerények voltak is várakozásaink, én megvallom, 
hogy én az igazf ágügyminiszter úrtól szabadel
vűbb és a jelenkor viszonyaihoz jobban mért el
járást vártam volna, mint a milyen ez itt. 

Jeleztem az eseményeket; nem akarok hosz-
szasan beszélni felettük; hanem kötelességemnek 
tartom még némely észrevételekre megjegyzése
kettenni, melyek hasonló esetek alkalmával, midőn 
t. i. birói eljárásokról volt szó, e házban és a házon 
kivül is sok helyütt tétettek. 

Az mondatott különösen, hogy a háznak bi
rói eljárásokba avatkoznia nem szabad, mert az a 
bíró függetlenségével nem egyezik meg. Elég ese
tet tudnék felhozni a múltból, midőn a magyar 
országgyűlés igen is bele avatkozott a birói eljá
rásokba és azokat kritika alá vette, sőt a birák meg-
fenyitését, megbüntetését is kivánta a koronától. 

Nem megyek messze vissza, hanem a t. ház 
tagjai közt vannak sokan, kik még emlékeznek, van
nak, kik részt vettek azon vitákban, melyek a po
zsonyi országgyűlésen 1832 és 1836 között báró 
Wesselényi hütlenségi ügyében folytak, és melyek 
1839 és 1840-ben Kossuth Lajos s az úgyneve
zett ifjak ügyében a pozsonyi országgyűlésen tar
tattak. 

Ez alkalommal hazánknak egy jeles publi
cistája következőképen nyilatkozott: „Egyébiránt 
a szóló szintén tiszteli a birói hatalom méltóságát 
és függetlenségét, de csak a törvényes határok 
között, mert a törvénytől való függetlenség fék
telenség volna, és épen ebből ered a rendek
nek panasza, hogy a fő itélő törvényszékek magok
nak törvény feletti állást és törvényhozási hatalmat 
tulajdonítottak. Hallotta mondani, hogy birák 
egyedül a Istennek és lelkiismeretöknek tartoznak 
felelősséggel. Ez azonban annyit tenne, mint az al
kotmányt lelkiismeretre bizni. Ha ez elegendő 
volna, miért hozatott be a törvénykezési rend
szer , mely nyilvánosságot és törvényszerű eljá
rást rendel ?" 

Azt mondja továbbá: „Kossuth Lajos eseté
ben a kormány a fötörvényszékekkel Verbőczy-
nek azon szavai szerint: ,,fassiones aliquan-
do valent, aíiquando non," azt tartják: „lexet con-
svetudo aíiquando valent, aíiquando non" és ha a 
törvénysértés elnézetik, a legszerencsétlenebb ese
tek következhetnek. A mi pedig azon állítást illeti, 
hogy a törvények homályosak, már ez magában 
elegendő a főtörvényszékek ellen: mert ha homá
lyosak, azokat a kor szelleme szerint kell alkal
mazni ; ha hiányosak, azokat módositani, mind 
addig azonban meg kell azokat tartani, mig a 
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fejedelem és nemzet törvényhozás utján nem te-
szen ez iránt indítványt, nem ugy azonban, 
mint a kormány teszi, hogy ha néki valamely tör
vény homályos vagy pedig hiányos, initiativa ju-
sát abban tartja, hogy az olyan törvényt meg 
nem tartja." 

A bírói felelősségről ugyan ezen publicista 
ekképen nyilatkozott: „Távol legyen, hogy a szó
nok részéről azt kívánná, hogy a törvényhozás
nak egy része is kérdőre vonhassa a birót, 
hanem (ugy mint azt Borsod is nyilatkoztatta) 
hogy az összes törvényhozás tegye. Ezt pedig 
azért is kívánja, mert küldői szentül hiszik, 
hogy a törvényt elmellőzni senkinek, annál ke-
vésbbé pedig bírónak, ki annak őre, szabad 
ne legj-en ; és azért küldői kivánják , hogy a kirá
lyi curia a formáknak és törvényeknek megsze
géseért feleletre vonassék; ha roszakarat bi
zonyodnak ellene, büntet7sre vonassék; egyéb
iránt a bizalmatlanság kijelentetvén , ő felsége 
megkerestessék, hogy a vétkesek helyett más bí
rákat nevezzen, kik az Ítélőszékek iránti bizalmat 
ismét visszaállítsák." 

Azon publicista, ki akkor így nyilatkozott 
1839-ki beszédében. Pest belváros képviselője, 
Deák Ferencz. 

De Deák Ferencz sem volt maga azon ország
gyűlésen, ki a birói felelősséget vitatta és elfo
gadta; elfogadták azt a R. R-ek is, és az ő felirati 
javaslatukban oda szavazott a belügyminiszter 
úr i s , mint akkor Békés vármegye követe , 
ki ezen alkalommal arra vonatkozólag ekképen nyi
latkozott: „Előterjesztette (t. i. Békés vármegye kö
vete), miképen sértve látja a szólásszabadságot, 
Békés megye municipalis jogait Kossuth elfogatá-
sában; sértve látja a szabad levelezés jogát, mely 
sérelmek halmazát Wesselényi b. és az ifjak elfo
gatása neveli. Ezekből született aggodalmak kö
zepett reményét a bírák igazságszeretetében he
lyezte; de reményeiben csalódott, mert látnia kel-
le, mikép hágott ki a bíró törvényes köréből és 
mikép sújtva a szenvedőket, a bizalmatlanság mag
vát elhintette. Alkotmányos országban a biró 
a nemzet akaratának végrehajtója, és ha ezt nem 
teszi, akkor az alkotmányos jogokat forgatja fel." 

Az tehát, t. ház! kérdés alá nem jöhet, hogy 
az országgyűlésnek joga van a birák ítéletei fölött 
őrködni, és arra ügyelni, ha vajon a birák a tör
vények szerint itéltek-e vagy nem? Nem csak arra 
van joguk ügyelni, hanem joguk a bírákat fele
letre is vonni, mint azt akkoron Zala vármegye, 
most Pest belváros képviselője kifejtette. 

Azon ellenvetés is tétetett múltkor, midőn e 
tárgy fölhozatott, és midőn kötelességemnek tartot
tam javaslatomat előterjeszteni, hogy sok időt vesz
tegetünk ez ügyekre,(Jobbrólhelyeslés)m'idön hazánk-

KÉPV. H. NAPLÓ. 186%. IX. 

nak oly sok más fontos ügyek elintézésére időre 
van szüksége. Én részemről nem tudom, van-e a 
személyes szabadságnál fontosabb ügy ? de ha ké
telkedtem volna is benne, meggyőzött engem is
mét Deák Ferencz képviselőtársam azon nyilat
kozata, a melyet az imént felhozott ügyben mon
dott. Deák Ferencz a pesti sérelmet kivánja min
denek felett felvétetni, t. i. azon esetben, midőn 
gróf Rádaynak az országgyűlésen megjelenhetését 
sürgették. (Jobbrólfölkiáltások: Nem ide való!) 

Pulszky Ferencz: Tudjuk! 
S i m o n y i E r n ő : Vrnnak, a kik tudják, van

nak kik nem tudják; tudom, hogy Pulszky űr 
tudja, mert neki is egy nyilatkozatát volt szeren
csém feljegyezni. 

Deák Ferencz tehát azt mondta, hogy a pesti 
sérelmet kivánja mindenek felett felvétetni, s a z t 
előlegesen fölterjesztetni, és pedig ugy, hogy ad
dig semmiben tanácskozni nem kivan, mielőtt 
ezen pesti sérelem nem orvosoltatik ; pedig akkor, 
mikor azt monda, az ország gyűlése már három 
hónapnál tovább tanácskozott, mint az ismét a bel
ügyminiszter urnák, mint akkori békésmegyei kö
vetnekbeszédéből kiderül. Ugyan is ő azt monda: 
,.A midőn ezen országgyűlésen ezelőtt három hó
nappal összejöttek a R. R., kötelesek voltak legel-
határozottabb figyeli nőket mindazon súlyos sérel
mekre fordítani, melyek az alkotmányt, a képvi
selői rendszert sarkából kiforgatták, és mindazon 
szomorú eseményekre, melyek a személyes bátorsá
got, a szólásszabadságot veszélyeztették. Es nem 
okozhatta a R. R-et senki, hogy nagyobb figyelmet 
fordítottak eme tárgyra, mintsem az érdemileg meg
kívánta volna, mert a történteknek szoros meg
vizsgálását, országikig való kimutatását, és a sérel
meknek ő felsége elébe orvoslás véget'i minél 
előbbi felterjesztését képviselői állásuk és haza 
szent becsülete megkívánta." 

T. ház! a mit a pozsonyi országgyűlésen je
len volt képviselők és az ott képviselt hazának 
becsülete megkívánt, azt hiszem, a t. ház ma is 
elfogadja, és a t. háznak és a mai hazának becsü
lete sem kívánhat annál kevesebbet. Azért, t. ház, 
azt hiszem, hogy sem az idővesztegetést, sem azon 
érvet nem lehet ellene fölhozni, hogy annak tár
gyalása az országgyűlés elé nem tartozik. 

De van még egy észrevételem, melyet köte
lességemnek tartok ezen tárgyra vonatkozólag 
megtenni: az, hogy e házban, de különösen e há
zon kivül és jelesen némely hírlapokban gyakran 
emlegettetett, hogy a kérdésben levő egyének nem 
oly jellemmel birnak, mely akár a t. ház, akár a 
nemzet részvétét megérdemlenné. (Halljuk!) 

Erre nézve, t. ház! már egyszer kinyilatkoz
tattam, hogy ezen egyének egyikét sem ismerem, 
és összeköttetésben egyikkel sem voltam, és azért 
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jellemökre nézve semmi legkisebb észrevételt ten
ni nem tudok, mert a mennyire én tudom, ők le
hetnek a legjobb, vagy a legroszabb emberek. 
De azt hiszem, ez a jelen esetben kérdésbe nem 
jöhet. Itt a törvény alkalmazásáról van szó, és ha 
nem félnék attól, hogy untatni fogom a t. házat, 
hosszasabban elmondanám, de igy csak röviden 
fogom említeni azon nevezetes esetet, mely külö
nösen Angolországban a személyes szabadságot 
azon alapokra fekteté, melyeken az jelenleg van. 

Volt ott egy egyén, Wilkes nevű . . . 
PulSZky FerenCZ: Országgyűlési tag ! 
SimOnyi E r n ő : . . . a ki nem csak hogy 

tiszta jellemmel nem bírt, hanem, mondhatni, az 
egész országban közmegvetés tárgya volt. De a 
kormánynak egyszer eszébe jutott törvényen ki-
vül azon egyén ellen elfogatási parancsot kibocsá
tani. Ez ellen ő a törvényes bíróhoz folyamodott, a 
törvényes biró őt azonnal kieresztette, és a törvé
nyes biró elismerte, hogy a kormány túllépte ha
táskörét és megsértette azon egyénnek polgári jo
gait, megsértette személyes szabadságát, minek 
folytán annak kártalanítási keresete van a kor
mány ellen. Wilkes a kártalanítási keresetet meg 
is inditotta és több egymást követő keresetekben 
több mint 10 ezer font sterling kártalanitást nyert 
azon néhány napi elfugatásáért, melyben őt a kor
mány részesítette. (Mozgás.) De, t. ház! bármi volt 
is az eredmény az egyénre magára nézve, ez itt 
nagy számításba nem jöhet, hanem bizonyos az, 
hogy ezen eset volt az utolsó, a midőn Angolor-
szágbau a kormány törvényen kívüli elfogatáso-
kat rendelt. Ez eset alapította meg végleg azt, a 
mi a törvényekben már megvolt, de a kormány 
visszaélése által meg nem tartatott , egyes esetek
ben alapította meg azt véglegesen, hogy ezentúl 
senkinek személyes szabadsága a biró közbejötte 
és bírói itélet nélkül nem háborítható. 

Ha tehát Angolország ilyen ember ügyét 
felkarolta — mert ezen ügyet az egész ország felka
rolta, az országban meetingek tartattak, a parla
menthez kérvények küldettek — ha ezt felkarolta, 
mindamellett, hogy ezen egyén köztudomás sze
rint közmegvetés tárgya volt: akkor a be sem bi
zonyított vádak érvével, melyek különben is ide 
nem tartoznak, ezen esetben sem szabad és nem le
het élni. 

Különben is én, megvallom, nem tudom fel
fogni a kormány politikáját, melyet azon eljárá
sában követett. Mit ért el a kormány, mit fog el
érni az által, ha nem bizalmat gerjeszt a nemzet
ben, hanem a saját erőszakos eljárásait és az általa 
kinevezett, de még mindig nem törvényesített bí
ráknak a világos törvény ellen hozott ítéleteit fen-
tartja és fentartatja? Bizalmatlanságot fog terem
teni a nemzetben, és oda viszi a dolgokat, hogy 

I azon eredményt, melyeta nagy áldozatokkal létre-
' hozott kiegyezkedés által elérni akart, t. i., hogy 
I az uralkodó ház trónját erősítse, épen akkor fogja 
! magát ebben megcsalatva látni, midőn arra leg

nagyobb szüksége talál lenni. Mert, uraim, minden 
kormány csak akkor erős, midőn a nemzet köz
véleménye által támogattatik, (Ugyvart! jobb felöl. 
Helyeslés bal felöl) és minden kormány akkor a 
leggyengébb, midőn hatalma csupán szuronyok-
ra támaszkodik. (Ugy van! jobb felöl. Helyeslés bal 
felöl.) 

t 

En, t. ház, előterjesztettem ezen esetet, a mint 
j van. Nem fogom tovább tartóztatni a t. házat ; 
j (Helyeslés jobb felöl) hanem tisztelettel kérem akor-
j mányt, álljon el ezen üldöztetésektől; (Ellenmon

dás jobbról) tisztelettel kérem a t. házat, fogadja 
l el azon határozati javaslatot, melyet a ház elé 
j terjesztettem. (Jobbfelöl: Semmi esetre sem!) Igaz. 
| a házszabályok szerint most a t. háznak joga van, 
I egyszerű szavazás utján elhatározni, hogy ezen 

határozati javaslatot tárgyalás alá sem fogja ven-
j ni; (Jobb felöl: Nem is fogjuk !) ha tetszik, a ház több

sége igen is ezt teheti; de méltóztassanak meggon
dolni, hogy tanácsos lesz-e, hogy az országban 
azon vélemény menjen szét, hogy a képviselőház 
a személyes szabadságon a legvilágosabb törvé
nyek megsértésével ejtett sérelmeket még annyi 

j figyelemre sem; méltatja, hogy tanácskozás tár-
I gyáva tegye. Én tehát kérem a t. házat, hogy 
j méltóztassanak ezen határozati javaslatot tanács-
j kozás alá venni, és azt becses belátásuk és böl-

cseségök szerint elintézni. (Élénk helyeslés a szélső 
bal oldalon. Felkiáltások: Szavazzunk!) 

Horvát Boldizsár igazságügyinitiiszter: 
T, ház! Simouyi Ernő képviselőtársunk. . . . 

| S i m o m y i E r n ő : Engedelmet kérek, a ház-
! szabályok szerint szavazás utjáu kell eldönteni, 
! vajon a ház akarja-e ezen határozati Javaslatot 
' tárgyalás alá venni vagy nem? (Zaj.) 

Besze JánOS : Midőn a miniszter úr felszólal, 
akkor már a vita rendesen van fejezve. Én tehát 

! szólani akarok a tárgyhoz. 
Elnök: Kérem, mielőtt a tárgyhoz szóla-

| nánk, szükséges azon kérdés felett, melyet Si-
I monyi képviselő úr említett, határozni: t. i. ki-
! vánja-e a t. háza határozati javaslatot tárgyalni ? 

Midőn a miniszter úr felszólalt, azért kívántam 
| meghallgatni, mert arra nézve épen ő szólhat leg-
I döntőbben, hogy ma kivánja-e tárgy altatni a kér-
i dést vagy máskorra napirendre tűzetni ? 
| Besze JánoS : Épen ezen kérdéshez kívánok 
| szólani, mert a t. ház nyilatkozata dönti el, kiván-
[ ja-e a szóban levő határozati javaslatot pártolni 
| vagy nem ? A ház pedig nem nyilatkozhatik, mert 
| minden embernek más-más nyelve, más-más szája. 
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{Átalános derültség. Zaj.) Én a tárgyhoz akarok 
Bzólani. 

E l n ö k : Épen a tárgyhoz nem lehet szólani. 
Besze JánOS : Tehát nem a tárgyhoz, ha

nem ahhoz kívánok szólani, fölvétessék-e tárgya
lásra vagy n e ? (Halljuk!) 

Oly fontos e tárgy, hogy lehetetlen azt nem 
tárgyalni. Miután előttem szóló képviselő Simonyi 
az országgyűlés többsége bizalmát, a nemzet bi
zodalmát biró kormánynak majdnem minden 
lépteit törvényelleneseknek, szabadságsértőknek 
nyilatkoztatta, és ezt okokkal is támogatni akar
ta : lehetetlen, hogy ellenokokat is ne halljon 
a haza. 

Uraim ! Simonyi úr azon kezdé beszédét, 
h°ííy e g J inparlamentalis szót sem fog szólani; 
egész előadása alatt azt akarta bebizonyítani, 
hogy eddigi működése a kormánynak egyik s má
sik és harmadik törvényt sérti; és bizodalmatlan-
sággal fenyegette a nemzet részéről. 

Uraim ! Tisztába kell jönnünk, kik azok, kik 
a kormányt és a többséget igy vádolják, és e ha
zában ily hireket gerjesztenek , hogv a kormány 
a törvényfeladáson kivül egyebet nem tett. (A 
dologra!) 

E l n ö k : Kértem már a t. képviselő urat, 
hogy tessék szólani, vajon tárgyaljuk-e ezt most 
vagy ne? 

Besze J á n o s : A tárgyhoz szólok. 
Van e hazában egy pártocska, mely akkor, 

mi dón az egész nemzet felujjong, hogy valahára 
a^kibékülés müve sikerült s az a koronás király 
által szentesittetett, gyászöltönyt vesz magára és 
feladatául tűzte ki minden kibékülési műveletein
ket és a hozott törvényeket népszerütleniteni. 

Hogy ezt eszközöljék, demokrata köröket ala-
pitanak , hogy azon körökben érleljék meg amaz 
eszmét, mely által a törvényhozás által megkezdett, 
a nemzet által imádkozva várt kibékülést csirájá
ban megsemmisitsék. 

Ezen párt országszerte megkezdvén alakítani 
a demokrata köröket, melyek ellen hogy a kor
mány erélyesen és törvényesen fellépett és köte
lességét teljesítette, azért fakadtak fájdalmas han
gokra, melyekre lehetetlen nem felelni. (Helyeslés 
jobb felöl.) 

Nagy dolog, uraim, a mi történni akart e ha
zában, hol látta egy pártocska azt, hogy Magyar
ország valóban kibékült fejedelmével és helyre ál
lott ujonan az alkotmány: elkezdé mindenfelé 
az agitatiót, és azt kívánta, hogy a demokrata kö
rök oda nőjjenek ki, hogy az ország határozatai 
lelett törvényesen rendelkezzenek. És elkezdek az 
országgyűlés által hozott, ő felsége által szentesi
tett törvények ellenére az agitatiót, az ujonan 
izmosodni kezdő kedves haza békéje és hozott tör

vények szentélye ellenében. Midőn ezeknek elle
nében a minisztérium a demokrata köröket fölfüg
gesztette, a petitiok keletkeztek, a mi kiszámított 
munka volt, hogy ez által oly tüz élesztessék, 
mely az országgyűlés határozatai ellenére akár 
mely hatalom vagy forradalom érdekében a láza
dást előkészitse. {Nagy zaj bal felöl. A dologra!) 

Hát csak egyes honpolgároknak legyen annyi 
joguk, hogy sértetlenül követhessenek el mindent, 
és a szegény haza, midőn ismét uj alkotmányos 
élet első perczeiben fel kezd lábadozni, tűrhesse azt, 
hogy egyes ember büntetlenül a hazában a nyug
talanság sárkányfogait hintegesse el ? Türheti-e 
a nemzet többségéből alakult kormány, hogy a 
nemzet által hozott, fejedelmünk által szentesitett 
törvényeink ellenében egyes vakmerő őrjöngeni 
tudjon büntetés nélkül ? (Nevetés bal felöl. )Vagy nem 
gyümölcseikről ismerjük-e meg azon embereket? 
Nem elég a félegyházi eset, hol az ő izgatásaik kö
vetkeztében polgári vér folyt és boszu fejlődött? 

A kormányt támadják meg, hogy vakmerős-
ködött a nemzet békéjét, a törvénj^ek szentségét 
és a lakosak boldogságát feldúlni akarók ellené-
ben mezsgyét vonni! Uraim, hagyjanak fel ezzel a 
játékkal. (Felkiáltások a szélső bal oldalon: Khi'k 
beszél f) 

Annyira érett már e nép, hogy egy könnyen 
el nem ámítható, és midőn a kormány kötelességét 
teljesiti, azt törvénytelennek, mindenfelé hirlapok 
utján, utón, útfélen hirdetni: ez a leggyengédeb
ben szólva, hazafiatlanság. Mert mit ígérnek, hogy 
ha többségre vergődnek ? Hogy majd máskép lesz 
minden. Ez nem áll. Nem képzelek oly többséget, 
melynek kedvéért a most hozott, szentesitett s a 
nép által várt, koronázás alkalmával az egész nem
zet által örömteljcsen üdvözlött törvények ellené
ben, ha alakulna egy többség, hogy ezt a magyar 
király csakhónapoldgis tűrhetné anélkül, hogy az 
osztrák császárral ellentétbe ne jöjjön, azaz önönma-
gával. Az európai viszonyok vészteljesek, nekünk 
frigy kellett, ki kellett békülnünk Ausztriával. Az 
osztrák részek érdekei a mi érdekeinkkel összeol
vadtak. És a közös ügy. a közös védelem az, mely 
megmenthet bennünket az első fenyegető veszély
től. És ezen uj boldogságunkat megállapító törvé
nyektől elállhatna-e a fejedelem ? elállhatna-e a nem
zet? És ez ellen a népet iparkodnak ámítani! 

Büntetés nélkül nem lehet egyes ilyen vak
merők eljárása, midőn már vér is folyt, a mi, hogy 
ily könnyedén behunyt szemmel nem tűrhető, azt 
magok is érzik azok, a kik őket pártfogolni akar
ják, mert csupa kisebbszerü formaságokat keres
nek k i : hogyan hallgatták ki a bűnösöket ? hány 
prókátor, hány tanú mellett? stb. Erre feleljen 
az igazságügyminiszter. Ez előttem mellékes do
log ; de a kormány kötelességének erélyesen ele-
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get tett, és én erélyét ilyen esetekben még sokszo
rozva kívánom látni, hogy elkezdett nagy művö
ket be is fejezhessék és lábadozó hazánk alkotmá
nyos életét megizmosithassák. 

Azért kivánom, hogy e tárgytól eltérve napi
rendre térjünk és a beadott indítvány tárgyalás 
alá ne is vétessék. {Nevetés a szélső baloldalon.) 

Dapsy V i l m o s : T. ház ! Miután S.monyi 
Ernő' képviselő úr a maga határozati javaslatát 
indokolta, nézetem szerint első kérdés az , kiván-e 
a ház e javaslatnak tárgyalásába bocsátkozni vagy 
nem ? Mellőzni akarok tehát minden más kérdést, 
s nem is bocsátkozom czáfolatába azoknak, a mik 
•e javaslat indokolására elmondattak; hanem egy
szerűen indítványozom, miszerint következő hatá
rozatot méltóztassék a t. háznak hozni. (Olvassa:) 
„A határozati javaslatban érintett tárgy bírósága 
előtt levén, annak ítéletébe a ház vágni nem 
akar, azért a javasolt határozat mellőzésével a 
napirend következő tárgyaira tér át." (Helyeslés.) 
Ezt ajánlom a t. ház pártfogásába. 

Lász ló I m r e : T. ház! Vélekedésem szerint 
az előttem szóló t. képviselő úr maga is abba a 
tévedésbe esett, a melytől meg akarja óvni a há
zat, mert itt egy tárgyb;.n véleményem szerint 
nem lehet más határozati javaslatot mindaddig 
a t. ház elé terjeszteni, míg a szabályok értelme 
szerint szavazás által az elsőt el nem döntötte. Hi
vatkozom e tekintetben a Csiky Sándor által be
adott határozati javaslatra. Mi a tárgyhoz hozzá 
akartunk szólani, s a t. ház hozzászólásunk előtt 
szavazás által elütötte, hogy hozzá nem szólha
tunk. En tehát hivatkozva a jjraecendentiára, 
kérem a t. elnök urat, méltóztassék a kérdést fel
tenni, hogy a ház akarja-e tárgyalni vagy nem? 

Elnök: A mennyiben a t. képviselő úr eljá
rásomat nem helyesli. . . 

Lász ló I m r e : Azt nem mondottam. 
Elnök:... kinyi'atkoztatom,hogy nekem meg 

kell hallgatni mindazon képviselő urakat, a kik a 
tárgyhoz szólást akarják vagj^ nem akarják: íme 
Dapsy képviselő úr is az iránt adta be indítványát, 
hogy ne tárgyaltassék. 

László I m r e : Igen, de a szavazás 'előtt 
tette meg. 

Elnök : Bocsánatot kérek ! Nagyon termé
szetes, azon indokból, miszerint kimondja, hogy 
tárgyalni nem szükséges. í gy a többi képviselő 
urakat is, kik vagy tárgyalni vagy nem tárgyalni 
véleményezik, ezen esetben meg kell hallgatni. 

Lász ló I m r e : Ezen esetben fenntartom 
magamnak Besze János képviselő urnák vála
szolni. 

Elnök : Mindenekelőtt Dapsy Vilmos képvi
selő úr határozati javaslata fog felolvastatni. 

BujanOViCS Sándor (olvassa Dapsy Vilmos 
határozati javaslatát.) 

HaláSZ B o l d i z s á r : T. képviselőház! Dap
sy képviselő urnák ezen uj határozati javaslata 
azzal Van indokolva, hogy Simonyi Ernő képvise
lő úr határozati javaslatát nem lehet tárgyalni 
azért, mert e kérdés biróság előtt van. Ehhez 
szükséges hozzászólanom, vajon mennyire alapos 
a t. képviselő urnák motívuma. Én azt gondo
lom, itt fontos elvi kérdések vannak. Az is elvi 
kérdés, a mit t. . képviselő úr mondott, és azon 
Wilkesféle példát előhozva, maga Simonyi Ernő azt 
mondta, hogy Wilkes ügye rendes biróság előtt 
folyt és az bocsátotta ki. Én tehát azt mondom, 
miután most sokkal nagyobb kérdés forog sző
nyegen, vajon a végrehajtási és bírói hatalmat 
össze lehet-e keverni ? el lehet-e cserélni egyiket a 
másikkal? mert maga Montesquien mondja, hogy 
oly országban, a hol ezeket egymással felcserélik, 
ott szabadság nincs, ott csak chaos van, és ott el 
lehet mondani Ovidiussal: 

— rudis indigestaque rtioles 
Non beue junctarum discordia semina rerum. 
Ily nagy fontosságú kérdések vannak előt

tünk : nem tartom tehát ezélszerünek, hogy a kér
dést csak igy röviden az által mellőzzük, hogy 
a kérdés a biróság előtt áll. Én tehát , miu
tán ily nagy fontosságú elvi kérdések forog
nak szőnyegen, azt gondolom, hogy a t. képvise
lőház, ha nem is rögtön , de bizonyos határ
időt kijelölve tárgyalásra tűzze ki. (Zaj. Ellen
mondás.) 

Horvát Bold izsár i g a z s á g ü g y é r : T. kép
viselőház! Én azon kérdéshez, vajon ezen határo
zati javaslat tárgyalás alá vétessék-e vagy ne ? 
nem akarok szólani. Ez attól függ, ha vajon a t. 
ház oly fontosnak tartja-e ezen határozati javasla
tot, hogy minden más sürgősebb tárgyakat mel
lőzve, azt minden esetre tárgyalás alá venni kí
vánja. E kérdéshez — mondom — nem szólok ; 
de voltak Simonyi Ernő képviselő urnák bizonyos 
állításai, melyeket semmi körülmény közt nem 
hagyhatok válasz nélkül. (Halljuk!) 

A t. képviselő úr igen jól jegyezte meg, hogy 
ez nem pártkérdés. Szerintem sem pártkérdés, ha
nem kérdése az országos szabadságnak és rend
nek, és kérdése a fenálló törvényeknek. 

A t. képviselő úr szabadelvüségemre hivat
kozott. Ha ti SZcl badelvüség alatt azt érti, hogy 
institutióinkat minél inkább a kor színvonalára 
állítsuk, akkor engemarézsen fog találni. Ha azon
ban egy miniszter szabadelvüsége alatt azt érti, 
hogy ez önhatalmúlag mellőzzön minden törvényt, 
mely Ízlésének v a g y a k o r kívánalmának meg nem 
felel, és rendeletek által pótolván azokat, a tör ' 
vényhozás jogkörébe avatkozzék: akkor szabad-
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elvüségemben a t. képviselő' úr csalatkozni fog. 
(Élénk tetszés a jobb oldalon) 

Hogyan áll a kérdés, t. ház ? Hütlenségi bün 
vádja miatt két egyén elfogatása, nem is a kor
mány rendeletéből történt, hanem az elfogatási a 
félegyházi törvényhatósági főbíró eszközölte, és 
csak miután az erre vonatkozó irományok bekül
dettek és ezek az illető felelős közegnek, t. i. a 
királyi ügyek igazgatójának bírálata alá bocsát
tattak, és miután a királyi ügyek igazgatója azt 
találta, hogy itt csakugyan hűtlenségnek nyomai 
forognak fen: csak akkor lett az illető végleges le
tartóztatása elrendelve. 

A másik egyén letartóztatását a királyi ügyek 
igazgatója rendelte el azért, mert a vizsgálati ira
tokból kitűnt, hogy ő a bünrészesség alapos gya
nújával van terhelve. 

Ha azt kérdi a t. ház, hogy én az alkotmá
nyos szabadság követelményeivel megegyeztet-
hetó'knek találom-e az eddigi törvényeket és a 
praxis criminalist, mely szerint a letartóztatások 
fölött a királyi ügyek igazgatója mint vádló és biró 
egy személyben itél? erre határozottan nemmel 
felelek; de alkotmányos miniszternek a legro-
szabb törvényt is kötelessége megtartani addig, 
mig azt a törvényhozás nem módosítja vagy job
bakkal föl nem cseréli. 

A praxis criminalis terén tudjuk, t.ház, hogy 
a letartóztatás kérdése felett határozott mindig 
azon körülmény, ha vajon bir-e az illető vag}Ton-
nal, ha vajon nem forog-e főn a metus profugii, 
mindig határozott az illető korábbi előélete, és 
végre hűtlenség eseteiben határoz az 1805-diki 
V. törvényezikk 6-dik szakasza, mely világosan 
kimondja, hogy épségben hagyatván a királyi 
jog a felségsértési bűnnel vádoltak elfogatására, 
és mielőtt perrel megtámadtatnának, azon rendel
kezésekre, metyeket a közállam és a törvény meg
kívánnak. 

Ha már most a törvényt és a praxis criminalist 
a jelen esetre alkalmazzuk, azon szomorú hely
zetben vagyok, t ház, hogy az elfogottaknak elő
életéből kénytelen vagyok fölolvasni némely ada
tokat, melyek a királyi ügyek igazgatója eljárásá
nak indokolására szolgálnak. Szívesen elhallgat
nám azokat, vakmint elhallgattam a múltkor is, 
a midőn e tárgyban interpellatio intéztetett a mi
nisztériumhoz, mert nem vagyok barátja annak, 
hogy a magán élet körébe vágó események a 
nyilvánosság elé hurczoliassanak; de ismétlem, 
kénj-telen vagyok ezt a jelen esetben tenni éjjen 
azért, mert a midőn a kormány közege törvény
telen eljárásról van vádolva, nem szabad elhallgat
nom e körülményeket, mint a melyek a közügyek 
igazgatója részéről követett eljárás törvényes iga
zolását képezik. {Halljuk! Halljuk!) 

(Olvassa): „Asztalos János pécsi születésű, 45 
éves, róm.kath. vallású, nős, vagyontalan, ügyvéd, 
ki 1854-dik évben a siklósi társas birósáö- által 
hamis okmánykészítés miatt, 1860-dik évben a 
budai es. kir. törvénvszék által mint árvabizott-
mányi jogtudó tanácsos, hivatalos hatalommali visz-
szaélés, csalás, sikkasztás és rágalmazás miatt bün
tető perbe fogatván, nagyrészt csak próbák elég
telenségéből mentetett fel (83. 90.), s ki ellen nyil
vános erőszaktétel miatt a kalocsai törvényszék
nél most is foly még egy fenyitő vizsgálat (7.) 
és még a szülőhelyéről érkezett hivatalos bizonyít
vány szerint is (105 ) rósz erkölcsű és a közbiztos
ságra veszélyes egyénnek nyilvánittatik.'' (Elénk 
mozgás.) 

Ezek, t. ház, hivatalos adatok. 
Madarász Vilmosra nézve j^edig kénytelen 

vagyok hivatkozni azon körülményekre, hogv 
csőd alatt áll és e miatt, valamint Laibachban el
követett több nemű csalás miatt, már ezelőtt egy 
vagy másfél évvel országszerte köröztetett, s 
ezen felül jelenleg is tolvajlás gyanújával van 
terhelve. (Elénk mozgás. Fölkiáltások jobbról: Es 
ezen embereket Wesselényihez merték hasonlítani!) 

Sajnálom, t. ház, hogy a büntető t ö r v é n y 
kezes terén oly primitiv állajjotban vagyunk, hogy 
büntető törvénykönyvünk sincs, hogy nincs bün
tető perrendtartásunk és a toldozott büntető gya
korlattal vagyunk kénytelenek a törvény hiányait 
betölteni. Magam szivszakadva várom azon pillana
tot, midőn az esküdtszéki eljárást nem csak a cri
minalis, hanem egyúttal a ])olitikai bűnökre is 
kiterjeszthetem. (Helyeslés.) De ha bár esküdtszé
kek ítéljenek is bár mikor a közönséges bűntények 
és a politikai bűnök felett, oly körülmények, mi
lyenek a jelen esetben fenforognak, a vádlott egyén 
letartóztatására mindig teljes törvényes indokul fog
nak szolgálni. (Ügy van! jobb felöl.) 

Egyébiránt, t. ház, miután már most a per 
meg van indítva, miután a levata e hó 13-kán föl
vétetett, miután a vádlottaknak alkalmok van 
magokat az illető bíróság előtt igazolni: én a hüt
lenségi kérdésben ítéletet nem akarok s nem is 
vagyok hivatva mondani. A per a biróság előtt 
foly s a biróság megteendi kötelességét. Ha az 
illetők ártatlanoknak bizonyulnának, szabad lábra 
fognak helyeztetni, ha pedig bűnösöknek bizo
nyulnának, elveendik érdemlett büntetésüket; sőt 
már maga azon kérdés is, vajon a letartóztatásnak 
helye van-e vagy nem? azon pillanattól fogva, mi
dőn a per megindittatott. már nem függ többé a 
kir. ügyek igazgatójától, hanem a törvényes 
biró kezébe van letéve, és ha az illetők azt akar
nák igazolni, hogy a letartóztatásra elegendő ok 

[ fön nem forog, erre az ut nyitva áll előttök. 
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Igen nagy vádakkal terhelte a minisztériumot 
t. Simonyi Ernő képviselőtársam. 

Én nem akarok ezen vádakra felelni, részint 
mert azok nem tartoznak e tárgyhoz és meddő dis-
cussiót előidézni nem állhat szándékomban, részint 
mert e vádak felett a t. ház részben már itélt, rész
ben pedig annak idejében, midőn azon tárgyak na
pirendre fognak kitüzetni, Ítélni fog. Csak annyit 
emlitek, hogy terhes feladataink közé tartozik az is, 
minden félreértést, minden gyanúsítást, sine ira et 
studio tűrni, azon reményben, hogy ha munkánk 
be lesz fejezve, következik igazságosabb kor, mely 
irányunkban némi elismeréssel fog nyilatkozni. 
(Elénk helyeslés a jobb oldalon.) 

Vannak bizonyos-, körülmények , melyekre 
nézve t. képviselőtársam nagyon roszul van ér
tesülve. 

Ilyen körülmény az, mintha a félegyházi biró 
Asztalos János elíbgatását azért rendelte volna el, 
mert az ő hivatalos felszólítására Kecskemétre 
vissza nem tért. A dolog nem egészen így áll. 
1848-ból. az első magyar felelős minisztériumtól 
egy rendelet létezik, melynek értelmében a nép
gyűlés, melyet valaki tartani szándékozik , az ille
tő hatóságnak mindenkor előre bejelentendő. Mi
után e bejelentés Asztalos János részéről nem tör
tént meg, a félegyházi törvényhatóság főbírája a 
népgyűlés tartását betiltotta. Asztalos e tilalom 
ellen is a népgyűlés napját kitűzvén, nem csak, sőt 
az indóházban nagy néptömeg előtt tényleg iz
gató beszédet tartván, a hatóság tilalmának meg
szegése, a törvényhatóság elleni ellenszegülés mi
att lőn letartóztatva. (Helyeslés a jobb oldalon.) 

Szintoly hibás a t. képviselő urnák azon állí
tása, mintha t zen pernek felvétele az ő interpel-
laíiója folytán történt volna. A kir. ügyek igazga
tójának hivatalos jelentése a befejezett vizsgálatról 
június 15-ről kelt. Nincsenek jelenleg nálam az ada
tok, mert nem voltam a mai tárgyalásra elkészülve, 
hanem hivatkozhatom arra, hog-y két vagy három 
nappal későbben vette tőlem a kir. ügyek igaz
gatója azon hivatalos választ, hogy a folyamatban 
levő eljárás megszüntetésére semmi törvényes okot 
fönforogni nem látok. A keresetlevél benyújtása 
ezen válaszom után néhány nappal később, min
den esetre pedig még június hó folytán történt, a 
a í. képviselő úr határozati javaslata pedig julius 
9-érŐl van keltezve. Nem állhat tehát az , hogy a 
t. képviselő úr interpellatiója folytán történt a per 
megindítása. 

Még egy félreértés, egy tévedés van a t. kép
viselő úr állításaiban: az t. i. mintha a vádlottak
nak nem nyújtatott volna azon jogos engedmény-
(Halljuk!) hogy ügyvédjükkel négy szem közt ér
tekezhettek volna. Ha a t. képviselő úr ezen vádat 
a múltból hozza fel, azon múltból,mely a vizsgálat 

befejezéséig lefolyt, akkor igazsága volna: és ez na
gyon természetes, mert sehol semmi rendezett or
szágban nem fogják megengedni, hogy a védő vé-
denczeivel a vizsgálat befejezése előtt szólhasson, ne
hogy ez által a vizsgálat eredménye meghiusittat-
hassék. Ellenben a vizsgálat befejezése után a védő 
védenczeível bár mikor szabadon értekezhetik, ha 
kívánja, tanuk nélkül is, és nincs tudomásom róla, 
hogy a jelen esetben is ellenkező eljárás követte-
tett volna. Ha ez történnék, a kellő orvoslatot meg
adni el nem mulasztanám. (Tetszés a középen.) 

A tisztelt képviselő úr egy angol példára hi
vatkozott, mely a jelen esetre épen nem alkalmaz
ható. Nem alkalmazható két okból: először, mert 
ez eset angol képviselővel történt, kinek immuni
tása fölött őrködni a képviselőház jogai közé tar
tozik ; és másodszor nem alkalmazható a jelen 
eseíre azért, mert ha átalában Angliára hivatkoz
hatunk, e hivatkozás csak ugy történhetik, hogy 
valamint Anglia szigorúan tartja magát a maga 
törvényeihez, ugy kötelességünk nekünk is mind
addig, míg uj törvények nem hozatnak, magun
kat szorosan létező törvényeinkhez alkalmazni. 
(Helyeslés a jobb oldalon !) 

Arról szólott a t. képviselő úr, hogy a par
lament a birót feleletre vonhatja. Nem hiszem, 
hogy ezt komolyan értené, mert ez annyit tenne, 
mint a biró felett superrevisorium fórummá ala
kítani e házat. 

Én is barátja vagyok a bírói felelősségnek, 
készül is nálam a törvényjavaslat, mely e tárgyra 
vonatkozik; hanem a birói felelősség esetei közé 
csak az tartozik, ha a biró például a törvények 
formáit nem tartotta meg, vagy ha késedelme, mu
lasztása által a feleknek kárt okozott; de ha a tör
vény alkalmazása körül saját lelkiismerete sugal
latát követi, erre nézve feleletre nem vonható ; és 
azután a birói felelősség eseteiben is a biró eljárása 
fölött ítélni mindig a felső biró jogköréhez tarto
zik, de ily kérdések a parlament elé soha sem hoz
hatók. (Elénk tetszés a jobb oldalon.) 

Azt indítványozza a t. képviselő úr, álljon el 
a kormány a vád alá vonottak megfenyitésétől. 
Ezt, ha jogunk volna is, csak akkor volna igazol
ható megtennünk, ha biztosítással birnánkaz iránt, 
hogy hasonló izgatás többé az ország nyugalma 
és biztossága ellen el nem követtetik. I ly esetben 
szívesen venné a kormány a történteket gyarló té
vedésnek. De épen mivel ily biztositást senki se 
képes nekünk nyújtani, épen az országsa közcsend 
iránti kötelességünk parancsolja, hogy szigorú el
járás által hasonló izgalmaknak jövőre elejét ve
gyük. (Helyeslés a jobb oldalon.) 

Többi vádjára a tisztelt képviselő urnák nem 
akarok felelni; csak egy megjegyzésem van. 
(Halljuk!) 
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Azt mondja a tisztelt képviselő úr, hogy 
egyetlen egy embernek támogatására számithat a 
kormány. Bármi kegyelettel hajlok is meg azon 
hazafiúi nagyság és érdem előtt; bármi büszkének 
érzi magát a kormány, hogy e nagy férfiú támo
gatásával dicsekhetik, hogy szolgája lehet azon 
munkának, melynek kezdeményezője 6' volt: mind
amellett nem késem kijelenteni, hogy nem egy em
bernek, hanem az ország többségének, e ház többsé
gének támogatása az , mely bennünket helyünkön 
tart. {Élénk hdyeslés jobbról.) Nem késem kijelen
teni, hogy a mely perczben az ország közvélemé
nyének, a ház többségének támogatását elveszte-
nők, egy kötelességet ismernénk: helyünkről visz-
szavonulni és még bukásunk által is a parlamen
talis rendszer magasztos elvének érvényt, diadalt 
szerezni. (Hosszas élénk éljenzés a jobb oldalon.) 

Csiky Sándor : T. ház ! (Szavazzunk! Sza
vazzunk!) A mint látom, a t. ház nagy részének 
nincs türelme arra, hogy ebben a tárgyban, mely 
most szőnyegen forog, érdemleg az ügyhöz szó
lani kívánna ; azonban méltóztassanak nekem 
megengedni, hogy nyilatkozzam azon kérdésre 
nézve, vajon a személyes szabadságnak biztosítása 
nem oly fontos-e, mint azon kérdések, a melyek e 
házban tárgyalás alá kerültek és kerülhetnek, mint 
az államadósságok megállapítása, a közösügyes 
törvények létrehozatala? 

Minden másrendü kérdéseknél fölfogásom 
szerint sokkal fontosabb az, hogy a hazai polgá
rok személyes szabadsága biztosítva legyen. Ha 
ez nincs, semmi oly kérdésekben, melyek a hazá
nak jövő sorsát döntenék el , mondom, semmi oly 
kérdésekben nem lehet törvényeket alkotni: mert 
a személy- és vagyonbiztosság, és a személyes 
szabadságról soha szó nem lehet, sem módjában 
nem áll gondolatait kifejezni. Ennélfogva én a fen-
forgó kérdést a legnagyobb fontosságúnak tartom. 

Az igazságügymiuiszter úr által előterjesztett 
nyilatkozatokra térvén á t : vannak köztök olya
nok , a miket észrevétel nélkül nem hagyha
tok. Igen különös az, midőn azt állítja, hogy a 
biró elé levén a kérdéses honpolgároknak Aszta
los és Madarásznak ügye vive, ő tehát a bíróság 
ítéletének bekövetkezése előtt arról, hogy szabadon 
bocsáttassanak-e vagy pedig továbbra is fogva 
tartassanak és így engedtessék meg nekik a véde
lem? azért nem akar beszélni, mert szerinte ez ál
tal a biró lelkiismerete és különösen a bíróság 
függetlensége lenne korlátozva, és igy irányukban 
az igazságot nem szolgáltatná ki pontosan. Ugy 
tartom, a törvényeket midőn szeme előtt hordja a 
kormány, midó'n a fenálló törvények ellenére mű
ködik valamely testület, akár bírói, akár polgári. 
akár kereskedelmi vagy bárminő testület legyen 
ftz, a törvényhozásnak és kormánynak törvény 

által biztosított jogánál fogva, de különösen a tör
vényhozásnak joga, hogy e testületet, mely egy
szersmind biró is, a törvények megtartására uta
sítsa, ha annak ellenére cselekszik, gátat ves
sen neki, ha a törvény ellen fordul, sőt feleletre 
is vonassa. 

Nem értem az igazságügyminisztertől azt, 
hogy megtagadta volna a fenálló törvény értelmé
ben, midó'n a hűtlenség miatt vádoltakat elfogatni 
nem lehet, miután csak későbben a biró ítéletének 
meghozása után lehet szabadságuktól megfosztani. 
Itt pedig épen az ellenkező' történt: mert itt a bí
róság bele sem szól, és az egyik egy városi bíró
nak rendeletére és akarata folytán, a másik pedig 
a királyi ügyek igazgatójának rendeletéből foga
tott el, és ily módon elfogatván, a királyi tábla, 
mely ezen ügyben biró, még ekkoráig semmit a 
tárgyhoz nem szólott, és igy bírói Ítéletet nem 
hozott. Ha tehát nem hozott, ennek természetes 
következése az lesz, hogy a törvények a szabad 
lábon való védelmet engedvén meg, a királyi tábla 
hivatása első kötelessége lett volna, mihelyt az 
eset elébe terjesztetett, azonnal intézkedni, hogy 
a törvények rendelete szerint az elfogottak kibo
csáttassanak, és kötelessége lett volna a szabad 
lábon való védelmet megengedni. 

Mondotta igazságügyminiszter úr azt is, hogy 
ezen perbe fogottaknak magán élete és jelleme olyan, 
melynél fogva az egyik azzal vádoltatik, hogy ő 
hamis iratokat készített, hogy csak a próbák elég
telensége miatt mentetett föl, különösen Asztalos 
János az illető bíróság által az elmarasztalás terhe 
alól; a másik egyén ellen pedig szintén jellemre 
nézve van kifogás téve, mert ő csőd alá is esett, 
azon kívül, a mint értettem, Laibachban valami 
hamis eljárást követett el, olyant, a melynél fogva 
köröztetik, és e szerint az elfogatás igazolva volna. 
Felfogásom szerint, t. ház, ez nem felelet arra 
nézve, a mit az igazságügyminiszter urnák meg
oldani kellett volna. Mert itt az volt mondva, és 
felfogásom szerint igen helyesen , hogy itt soríi-
rozásra , egyes egyének jellemzésére itt szük
ség nincs, akkor, a midőn a törvény azt mondja, 
hogy elfogatni tetten kapatás esetén kivül, hütlen-
ségi perekben különösen, elfogatni és a szabad lá
bon védelmet megtagadni senkitől sem lehet, 
Ezt a törvény rendeli. Nem tesz a törvény kivé
telt arra nézve, hogy ha valaki csőd alá kerül, 
hogy azt már lehetne elfogatni. Nem azért van 
üldözés alá véve sem az egyik, sem a másik, hogy 
csőd alá került volna, hanem azért, mivel állítólag 
hűtlenséget követtek el. 

Micsoda hűtlenséget? azt nem mondta már 
a miniszter ú r : mert hiszen, fájdalom, az iratokat 
nem terjesztvén elő, a mint azt Simonyi képvi
selőtársam emlité, a hivatalos iratokat, a me-

« 
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lyek ház asztalára letétetvén itt felolvastattak 
volna, nem lehet véleményt mondani; kell tehát 
csupáa abból, a mi előterjesztetett; és mi eddig 
hivatalos utón, a bíróság és különösen a félegy
házi bíró hivatalos jelentésén kivül egyebet nem 
ismerünk. Annál több hivatalos irat nincs. Itt 
tehát azt mondja a t. igazságügyminiszter úr, hogy 
ő azon hivatalos iratból, a mely nála van, tudja, 
hogy Asztalos János néplázitó beszédet tartott 
Félegyházán; előlegesen intetett is, hogy ezt ne 
cselekedje, mert különben el fog fogatni; tehát az
ért történt az elfogatás. De, tisztelt ház, ezt én nem 
értem: mert feltéve, hogy ő beszélt, hogy ő oly 
szónoklatot tartott, a mely meglehet, hogy nem 
tetszett egyik vagy másik embernek, a ki azt hal
lotta ; azonban, hogy ez valóban lázitó szónoklat 
lett volna vagy nem ? az nincs előterjesztve. Mi
ből állanak tehát azon lázitó hangok? Ha azok 
olyanok lettek volna, melyek tettleges fölkelésre 
hivták volna fel a hallgatókat, és ehhez képest a 
törvények lerombolására, szóval olyanok, melyek 
a közbéke és bátorság feldulására lettek volna 
irányozva : akkor lehetett volna elfogatásokat tenni; 
azonban még ez nincs azon lázitások felől kimondva. 
De ha ilyenek ht tek volna is, az nem hütlenségi 
eset. Nem leyén tehát ez oly hütlenségi eset, minőt 
a törvény meghatároz : én ugy vélekedem, hogy 
az igazságügyminiszter urnák a királyi tábla előtt 
vádló ezen alapérve sem nyomhat annyit, minél 
fogva igazolni és helyeselni lehetne a szabad lá
bon való védelem megtagadását. 

T. ház! Ennyit óhajtottam igazságügymi
niszter nr előadására megjegyzem. 

Hanem szólott előtte egy másik képviselő
társam, Besze János. (Halljuk!) Beszédjének én 
ugyan nem tudom, mi értelme volt; de talán ő 
maga sem volt vele tisztában — a mennyire én 
kivehettem — mert beszédjének bevezetése azt tar
talmazza, hogy a fenforgó kérdés igen fontos tárgy, 
s annálfogva ő ezen kérdés tárgyalásának elha
lasztását nem kívánja, sőt óhajtja, hogy a ház a 
tárgyalásba azonnal bocsátkozzék bele : beszédjé
nek végén pedig azt véleményezte, ellenkezőleg 
azzal a mit állított, hogy azt most nem akarja tár
gyaltatni., hanem napirendre térést indítványoz. 
T. ház! Hogy ennek mi az értelme, mondom, nem 
tudom; arra tehát felelni sem lehetek képes, mert 
nem tudom, akarja-e a tárgylást? hanem beszédjé
ben fölemlitette, hogy különösen a demokrata 
körökben résztvevő' tagoknak, kik a nép nagy tö
mege által oly rég időtől óhajtva kivánt kiegyez-
kedés ellen, mely most az 1867-es közösiigyes tör
vények meghozatala által létrejött, irányelve az 
volt, hogy azt ujolag felforgassák, a törvényeket 
lerombolják és ehhez képest a hazában fejetlenséget, 
zavart támaszszanak és a rend feldulását eszközöl

jék. Már én nem tudom, t. ház, honnan merítette 
t. képviselőtársam ezen véleményét? mert én is 
voltam egy és több demokrata körben is, vettem 
bennök részt, voltam bennök bizonyos hivatással 
is megbízva; de annyit tudok, hogy azon köröknek 
egyéb kitűzött czéljok nem volt, mint az, a mi 
alapszabályaikban bentfoglaltatik: t. i., hogy az 
1848-ki törvényeket, melyek a hazára üdvöt árasz
tottak, töi^vényhozás utján rendes és békés módon 
ujolag életbe léptetni óhajtják. Már most. t. ház, az 
kérdés, hogy ugyan ennyit nem lehet-e tenni tár
sadalmi utón ? nem szabad-e minden embernek, 
sőt nem-e kötelessége minden honpolgárnak érzel
meit akként fejezni ki, hogy a mi a közjóra tekintve 
általa üdvösnek lenni láttatik, annak a maga ren
des utján, békés utón, törvényhozás által törté
nendő életbe léptetését óhajtsa, tekintetbe venni? 

Nem szólok arról, mit Besze képviselő úr tett 
l848--49-ben. Hallottamén ékes beszédjét, szónok
latát nem egy ízben, különösen 1849-ben a függet
lenségi nyilatkozatnak égig magasztalásával , s 
annak, hogy életbe lépjen és kimondassék, arra 
történt buzdításával elszónokolni. Most azonban 
ugy veszem észre, már jónak látta más értelem
ben lenni: ez által bizony a következetesség meny
nyire illik eljárásához, én nem Ítélem meg ; de 
ítéljék meg azok, kik az ő múltját csak ugy isme
rik, mint én. 

Csak annyit mondok, hogy belügyminiszter 
úr maga, midőn hozzá azon kérdést intézni köte
lességem és hivatásom volt, hogy a demokrata 
köröket fegyveres erő használatával miért oszlatta 
fel, miután erre nem volt törvény adta joga ? azt 
felelte, hogy elismeri, hogy a fenálló törvények
nek módosítására, változtatására, sőt eltörlésére 
nézve is társulati utón egymás közt tanácskozni 
és azon tanácskozásoknak alapján határozatokat 
is hozni jogában áll minden társulatnak; de az 
természetes, hogy a mi nem tartozik hozzájok, azt 
ők nem hajthatják végre, csupán óhajtásukat fe
jezhetik ki, hogy annak nyomán a törvényhozás 
megértvén az ö óhajtásukat, majdan intézkedjék 
azon érdemben, ha azt a közjó előmozdítására üd
vösnek lenni találja. Midőn tehát belügyminiszter 
úr maga is a társulatoknak, tehát a demokrata kö
röknek is, ily értelemben tanácskozhatási és határo
zathozatali jogát elismeri, akkor Besze János kép
viselő úr neki áll, s előhoz meg nem állható ráfo-
gásokat, rágalmakat, (Egy sző bal felöl: Denuncia-
tiókat!) denunciatiókat, melyek nem a képviselői 
hivatáshoz, hanem ugy tudom, a bérbe fogadott 
kémek eljárásához tartoznak. Különösen akkor, 
midőn előadásában , egyetlen , egyetlen egy 
hang sem alapul a valóságon; a mint nem alapul 
ezen rágalmak, azon bántalmak nagy hangon elő-
sorolásában egy kimondás sem a valóságon. 

. " • 
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Én tehát mindezeknél fogva azon értelemben 
vagyok, mikép a t. háznak a határozati javaslatot, 
mely a ház asztalán tárgyaltatik, és annak alapján 
a közbékének, a köznyugalomnak és minden te
kintetbem megelégedés eszközlésének szempontjából 
el kell fogadnia, mihez képest a kormányt és 
az ítélő székeket és ezek sorában a kir. táblát a 
törvények megtartására utasítsa. (Helyeslés a szélső 
bal oldalon.) 

E l n ö k : Szólásra senki felírva nem levén, kö
vetkezik az indítványozó úr vég szava. 

N y á r y P á l : Megengedi Simonyi Ernő bará
tom , hogy néhány szót még én is mondhassak. 
{Halljuk!) 

T. ház ! Azt hiszem, indítványozó t. barátom 
nem lesz ellenkező véleményben velem az iránt, 
hogy azon ügy, melyet határozati javaslatában 
előterjesztett, azon stádiumból, melyben volt a 
vádlottak perbe fogatása előtt, különösen az előtt, 
hogy meg is idéztettek a királyi tábla elé, azon 
stádiumból, mondom, egészen más stádiumba lépett 
a megidézés után. 

Azt hiszem, abban sem mond ellen, ha azt 
ílllitoro, hogy alkotmányos szempontokból vala
mint megvárhattam volna és azt el is fogadtam 
volna, ha a kormány ez ügyben, t. i.az illetők elfo
gatása ügyében elébb magától rendelkezett volna: 
ugy a perbe idézés után a kormánynak ebbeli be
avatkozása nem lett volna egyéb, mint a bíróság 
körébe, a bíróság sphaerájába való avatkozás. A 
kérdés: helyesen történt-e vagy nem elfogatása 
az illetőknek ? épen ugy a bíróság elhatározása 
alá tartozik, mint az: vajon bünösök-e vádlottak 
vagy nem ? (Helyeslés?) 

Most, miután , a mint értesültünk, a per már 
meg van indítva, az illetőknek szabadságukban és 
jogukban áll előadni abbeli kifogásukat, hogy ők 
nem a törvény által megengedett esetben fogat
tak el. 

Azt hiszem, ezen indokolással a napirendre va
ló térést talán ő maga is elfogadja. Én részemről 
ily indokolással elfogadom. (Helyeslés.) 

SomOSSy IgnáCZ: T. ház! Indokaimat nagy 
részben elmondta Nyáry Pál képviselőtársam. 

Csak annyit vagyok bátor megjegyezni, hogy 
óhajtottam volna, ha a felhívott törvények egész 
kiterjedésökben idéztettek volna Simonyi Ernő 
képviselő úr által, mert ugyanazon törvényben 
benne vannak ugyanazon esetek is , melyekben a 
letartóztatásnak bel- e van: t. i. in flagranti depre-
hensus, et vis praeter domicilium aliquid habens. 
és benne van a miniszter úr által megemlített me-
tus profugii is : a törvények idézése pedig, ha az 
országgyűlés bírálata alá tartoznék is jelenleg ez 
ügyben intézkedni, csakúgy volna helyes, ha azok 
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egész kiterjedésökben hivatnának föl. (Közhe
lyeslés.) 

A mi az emberek sortirozását, a mit Csiky 
képviselő úr felemiitett, illeti, hogy t. i. „nem sza
badsz embereket sortirozni:" ebben neki tökéletes 
igazságot adok ; de azért nem tagadhatom el, hogy 
fáj'dalmasan esett, midőn e teremben a miniszter 
úr előterjesztését hallva , Asztalos János s Mada
rász nevei Wesselényiével és Kossuth emlékével 
hasonlittatnak össze. 

Engem azonban nem ezen érzés — mert ezt 
elfojtom magamban — vezet, hanem a Nyáry Pál 
által előadott indokok, miszerint a bíróság előtt 
áll az ügy, s ha sérelmeik vannak az illetőknek, 
ott fognak orvosoltatni, s az országgyűlést nem 
tartom jogosítottnak arra, hogy belevágjon a bí
róság előtti ügy menetébe. (Helyeslés.) 

Simony i E r n ő : T. ház ! Az igazságügymi
niszter úr által előadottakra akarok némely észre
vételeket tenni. (Halljuk!) 

Mindenek előtt az igazságügyi miniszter úr 
azt kérdi, mit értek én a szabadelvüség alatt? 
Már ennek a definitiója különféle tekintetből véve 
különféle lehet; de különösen az igazságszolgál
tatást illetőleg én azt kívánom, hogy az igazság
szolgáltatás a kor szelleméhez mérve a nyilvános
ság előtt történjék, s történjék oly módon, min-
az az előhaladott kor igényei által megkívánta
tik, mint az történik más civilizált országokban. 

Én, t, képviselőház, tudom, hogy a codifica-
tio nagy munka, hogy mindazon törvényjavaslat 
tok, melyeket a miniszter úr már részint beadott, 
részint bejelentette, hogy rövid idő alatt be fog 
adni, sok és nagy munkába kerültek, sok időt, sok 
megfontolást igényeltek ; és én nem csak hogy nem 
vártam, hogy a miniszter úr néhány hónap alatt 
ezt a ház elé fogja terjeszteni, hanem még nagyon 
is kétlem, hogy ha már beadatott is, nem adatott-e 
be korábban, mint kellett volna beadatni; én azt 
hiszem, a eodifieatio munkája néhány évi munkát 
igényel még nagy szorgalom mellett is; hanem 
annyit minden esetre lehetett volna kívánni a mi
niszter úrtól, hogy olyan változásokat hozzon be 
a mostani törvénykezési rendszerbe, melyek a kor 
igényeinek megfelelnek, s a melyek végrehajtása 
semmi nehézséggel nem já r : ilyen egyik nézetem 
szerint a nyilvánosság. Nem beszélek most arról, 
hogy az ország főtörvény szék énéi mennyire nem 
törvényes, nem rendes bírák ítélnek, ez egy másik 
határozati javaslatnak lesz tárgya, s ha szüksé
gesnek látom, ez iránt nézeteimet akkor fogom 
elmondani. 

A miniszter úr arra hivatkozott, hogy igen 
is van törvény, a mely idézés és bírói ítélet előtt 
is megengedi a letartóztatást. Van igen i s ; de 
nem a hütlenségi esetekben, még a mint Somossy 
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képviselő úr mondotta, arra sem semmiféle törvényt 
nekem idézni nem fog, a mi a hütlenségi esetben ezt 
megengedné, de igen is a gyilkosság, a rablás, a 
gyújtogatás eseteiben. 

V a d n a y La joS: Az mindegy! 
SimOnyi Ernő: Meglehet, hogj Vadnay 

k ép viselő űr előtt mindegy a gyilkosság és a de
mokrata körök alakítása ; de a törvény előtt az 
nem mindegy. A törvény egyenesen meghatá
rozza azon eseteket, melyekben ugy, mint a tetten 
érés esetében is , a rögtöni elfogatást a megidézés 
előtt is megengedi. Ezen esetekből azonban vi
lágosan kiveszi a hütlenségi per eseteit. 

Sajnálom, hogy nincs nálam azon törvény, 
és hogy a háznak asztalán sincs törvénykönyv, 
hogy felüthetném ; hanem bizonyos vagyok benne, 
és a minap már fel is olvastam, szorul szóra, a t. 
háznak ezen törvényeket. 

Az 1805-iki V-ik törvényczikk 6-ik szakasza, 
melyet a miniszter úr idézett, egészen másról szól. 
Ez a nóta perduellionisról szól, ez pedig egészen 
más. mint a nóta infidelitatis. 

A nóta perduellionis, vagy crimen'laesae ma-
jestatis eseteiben az 1715-iki VII-ik törvényczikk 
is világosan megengedi az idézés előtti rögtöni el
fogatást ; de világosan utána teszi azt is, hogy ez 
a nóta infidelitatis eseteire semmi szin alatt nem 
alkalmazható. 

Törvényes alapiok tehát^ezen elfogatásoknak 
nincs. 

A mi már most azt illeti, hogy a per biróság 
előtt van és igy a vádlottak szabadon bocsáttatása 
is a biróságot illeti: az igaz, hogy most az ügy 
már a biróság előtt van; de mikor én határozati 
javaslatomat beadtam, akkor a per még biróság 
előtt nem volt. 

És, a mint tudom, a vádlottak is folyamodtak a 
bírósághoz, hogy szabad lábra állíttassanak a tör vé
nyek értelmében. A királyi tábla azonban nekik azt 
felelte, hogy szabadon bocsáttatásuk vagy bentartá-
suk a királyi ügyek igazgatójától függ. Már, hogy 
ezentúl is megmarad-e a királyi tábla ezen hatá-
rozatánnál vagy sem, azt látni fogjuk. 

De akár biróság elé vannak állítva, akár nem: 
annyi minden esetre bizonyos, hogy a törvények 
szerint jogtalanul fogattak el. Hogy pedig egy 
jogtalanság, bármely stádiumában legyen is a per 
most, tovább is folytattassék, azt én semmiféle ju-
ri dicus okoskodásból következtetni nem tudom. 
H a a tény jogtalan volt, az jogtalan fog maradni, 
bármely stádiumában legyen is a per. 

Ha akkor, midőn határozati javaslatomat a t. 
háznak benyújtottam, a vádlottak szabadon bocsát
ta t tak volna, akkor azon helyzetben lettek volna, 
b ö g y magokat a törvény szerint védelmezhessék, 
és nem történt volna az, a mi talán még Magyar

országon soha nem történt, az 1795-iki Martino
vics-féle esetet kivéve, hogy a személyes megjele-
nétre biróság elé idézett vádlott nem a biróság elé 
állíttatik, hanem a biróság megy le hozzá a bör
tönbe és ott veszi fel a pert. Méltóztassanak ne
kem arra példát mutatni a spanyol inquisitio ide
jétől fogva, a hol a birák a börtönök mélyébe 
mentek, hogy ott a pert fölvegyék, az emiitett 
1795-iki Martinovics-féle esetet kivéve. 

Igazságminiszter úr felolvasott bizonyos je
lentést Asztalos János és Madarász Vilmos előéle
tét és jellemét illetőleg. Megvallom, igen sajnálom, 
hogy a miniszter úr szükségesnek tartotta azokat 
akár e házban felolvasni, akár más utón oly nyil
vánosságot adni a dolognak, hogy arról a vád
lottak felett fejbenjáró keresetben Ítélendő biróság 
tudomást kapjon, és hogy ezen előleges tudomás 
következtében talán könnyebben mondja ki felet
tök az Ítéletet, mint sem különben tette volna. 
(Ellenmondás a jobb oldalon.) Európa egyik or
szágában sem történik, hogy ha valaki egy speei-
fieus bűntényért van vádolva, hogy ennek élete 
gyermeksége óta felkutattassék és a nyilvánosság 
eléhozassék. (Ellenmondás jobb felöl.) Látom, hogy 
a ház jobb oldalán ülő t. képviselők többsége 
ugy vélekedik; de méltóztassanak megengedni, 
hogy én is kimondhassam véleményemet, hogy 
t. i. én nem ugy vélekedem, nem csak azért, mert 
ezen eljárás a jelen esetben alkalmaztatott, hanem, 
mert ezzel oly elv állitatik fel, mely a legkomo
lyabb jogi következéseket vonhatja maga után, s 
pedig nem akkor, midőn jó vagy rósz jellemű em
berről, hanem midőn jeles hazafiról lesz szó. 

Azt mondta Somossy képviselő úr, hogy saj
nálja, hogy kapcsolatba hoztam ezen vádlottak 
neveit Wesselényi s más hazafiak neveivel. T. ház ! 
hivatkoztam azon esetekre, melyek a magyar 
országgyűlés előtt a legújabb időkben felmerültek; 
hivatalkoztam b. Wesselényi, Kossuth Lajos s az 
úgynevezett ifjak, Lovassy, Tormássy eseteire, 
mert ezek voltak az utolsó esetek, melyek a ma
gyar országgyűlésen tárgyalás alá jöttek. Midőn 
más illustratióra volt szükség, hivatkoztam Anglia 
emberére, Wilkesre, ki, mint mondtam, ott köz
megvetés tárgya volt. s nem volt a parlamentnek 
tagja, mint a miniszter úr mondotta, hanem ha
mis tanúságot pénzért tevő, s mint mondom, a 
közmegvetés tárgya. De akár legyen ez helyes, 
akár nem, annak, hogy a most vádlottak ne
vei nagy hazafiaknak neveivel összefüggésbe 
hozattak, nem én vagyok oka, hanem oka a kor
mány, (Derültség) nevezetesen az igazságügymi
niszter úr, ki a felolvasottak által azt kivánta bi
zonyítani, hogy mindkettő ellen büntető eljárást 
igénylő aljas bűnök iránti panaszok léteznek, mert 
az egyikről, ugy hiszem, azt mondta, hogy régóta 
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kerestetik s lopással vádoltatik, a másik pedig 
csalásokat követett volna el. U g y van-e ez vagy 
nem? azt nem tudom; de ha ugy van, kérdem: 
miért nem fogják el őket, mint tolvajokat, csalókat? 
hanem kütlenségi perben fogatják, politikai cse
lekvényeikért ! 

Mondottam már előbb is, hogy Pulszky úr 
egy beszédét is feljegyeztem, mely épen ide vág, 
és melyet ő az 183 9. évi országgyűlésen mondott: az 
a napló 90-ik lapján található. Azon kétségte
len állítással kezdi Pulszky úr beszédjét, hogy 
„az elv szent marad, hogy Ítélet előtt büntetni 
nem lehet." Ez arra volt mondva, hogy akkor is 
az elfogatások az idézés előtt történtek. Egyébiránt 
ugy vélekedik Pulszky úr, „hogy politikai vétsé
gek különben is más világban állanak a nemzet 
előtt, mint más vétségek: mert azok megítélése az 
idővel változik; igy tudjuk, hogy Illésházy egy 
évben halálra Ítéltetett, a másikban palatínusnak 
választatott; sőt lehetnek idők, melyekben a becs
telenség bélyege, melylyel a bíró a politikus vét
kes homlokát illeti, a nemzet előtt fényes koszorú
vá válik és martyr koszorúvá." 

Ezért hibázott a kormány, hogy ha más vá
dak, a közönséges büntető bíróság elé tartozó vá
dak léteztek a vádlottak ellen, hogy akkor inkább 
politikai vád tekintetéből, mint ezen közönséges 
vétségeknél fogva fogatta őket el. 

Van-e vagy nincsen ilyen vádnak helye ? 
mint mondom, természetesen nem tudom; és azt 
sem helyeselhetem nézetem és meggyőződésem 
szerint, hogy ilyen bizonyítványok országszerte 
kerestettek, mielőtt az ügy el volna ítélve. 

Azt mondotta a dolog részleteibe bemen ve 
az igazságügyi miniszter úr, hogy Asztalos előle
ges engedelem nélkül, mely egy 1848-ki minisz
terirendelet által megkívántatik, népgyűlést akart 
tartani Félcgyházán. Van tudtomra egy miniszteri 
rendelet az akkori időkből, mely erről szól, s ha e 
rendelet ismét érvénybe tétetik, nekem az ellen 
sem lesz kifogásom; hanem már az olyan rende
let ellen tiltakozom, mely szerint már az akarat is 
büntettessék: már pedig a miniszter úr szerint ő 
csak akarta megtartani a gyűlést. (Zaj.) Hogy va
laki akarata miatt büntettessék meg, azt, ugy hi
szem, a törvény nem engedi. De a mint a biró je
lentéséből kitűnik, még mielőtt ezen akaratát tel
jesíthette volna, már az indóháznál elfogatott. 

A mi azt illeti, hogy a pör fölvétele, az actio 
a királyi táblán nem az én interpellatióm folytán 
történt: én azt megengedem, hogy nem annak 
folytán, hanem annak következtében történt, azt 
követőleg vagy azután történt. En ugyan is, mint 
a múltkor is már kinyilatkoztattam itten, azt hit
tem , hogy bizonyos figyelmet mutatok a minisz
ter urak irányában, ha előre és magán utón köz

löm velők az ügyet, melyre nézve interpellálni 
akarom. Én tehát ezen interpellatio pontjait a t. 
miniszter urnák jun. 24-én adtam át; a pör pedig 
a királyi táblán jun. 27-én vétetett föl, tehát há
rom nap múlva; uj három nap múlva pedig július 
1-sején a miniszter úr felelt az interpeilatióra. 
Tehát annyi minden esetre áll a dátumokra nézve, 
hogy a királyi táblának az actio három nappal 
későbben adatott be, mint én a belügyminiszter 
úrral interpellatióm pontjait közöltem. Én ennek 
nagy fontosságot nem tulajdonitok, ez csak óva
tosabbá fog tenni a jövendőben az interpella-
tiókra nézve : mert történetesen az is ugy történt, 
hogy Böszörményi László ügyében egy interpel-
latiót intéztem a minisztériumhoz, és másnap reg
gel az elfogatási parancs neki kézbesittetett. Már 
nem tudom, hogy ez is csak esetleges volt-e vagy 
nem j de engem minden esetre óvatossabbá tesz a 
jövőre. 

Azt mondja a miniszter úr, hogy megengedi 
a bíróság, hogy a védő beszélhessen a vádlottakkal 
tanuk nélkül. Ez oly engedmény, melyben eddig 
a bíróságnak és a királyi ügyek igazgatójának 
tiltakozása folytán nem részesültek a vádlottak, a ez 
rajok nézve minden esetre könnyítés. 

Hogy azért nem engedtetett volna meg a velők 
való értekezés, mert a vizsgálat még befejezve 
nem volt; ez nem áll: mert ez iránt csak 4 nap
pal ezelőtt kérelem nyújtatott be a királyi ügyek 
igazgatójához, és ez megtagadta, azt mondván, 
hogy csak akkor fogja megengedni tanuk előtt 
a vádlottakkal a közlekedést, a midőn az érdem
leges vádiratot a jegyzőkönyvbe bejegyezte. . . . 

E g y SZÓ (jobb felöl): Abban igazsága is van! 
S i m o n y i Ernő : . . . tehát egy vagy két hét 

múlva. Hiszen meglehet, hogy igazsága van, az 
eddigi szokás szerint.. . . 

Vadnay LaJOS : Nem a szokás szerint, 
hanem a dolog természeténél fogva. 

S i m o n y i Ernő : A dolog természete nem azt 
mutatja. Az 1853-dik évi június 9-kén kelt csá
szári nyiltparancs 215. szakasza szerint meg volt 
engedve a vádlottnak a vizsgálat befejezése után 
a védelem megkezdése előtt a vizsgálati iratokat 
megtekinteni és védőjével bírósági személyek je
lenléte nélkül is értekezhetni. Ez a provisorium, 
azon kormány idejében volt i g y , melyet mi tör
vénytelennek ismerünk, melyet mi zsarnoki
nak mondunk. Hogy Vadnay úr természetesnek 
tartja, hogy most alkotmányos kormány alatt 
amúgy kell lenni , hogy t. i. a vádlott ne értekez
hessek csakis az érdemleges tárgyalás után a vé
dővel, s ekkor is csak tanuk előtt, hogy a vádira
tot csak utólag tekinthesse meg : igen sajnálom; 
de vele eerv értelemben nem lehetek. Hiszen mi-

után a vizsgálat befejeztetett: akkor az iratokat is, 
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a védelem eló'készitése tekintetéből, a vádlottak 
szabad használatára kellett volna kiadni. 

A mi illeti, t. ház, az igazságügyminiszter 
urnák azon észrevételét, hogy igenis hajlandó 
lenne ezen ügygyei felhagyni, ha én jótállok róla, 
hogy ez utolsó eset lesz, melyben a törvény meg
sértetik : én , midőn azon felszólalásomat intéz
tem a kormányhoz átalánosságban, hagyjon fel 
nem csak ezen eljárással, hanem mindenféle üldö
zéssel, nem kegyelemért folyamodtam a kormány
hoz, nem is különösen ezen esetben akartam kérni, 
hogy hagyja el a büntetést, nem azért*' szólaltam 
fel; hanem arra kértem a kormányt és a házat, 
tartsa és tartassa meg a törvényt minden személy
válogatás nélkül. (Felkiáltások jobb felöl : Epén azt 
kívánjuk mi is!) Ezt akartam kimondani; és most 
újra kérem a házat, méltóztassék ezen ügj^ben, mely 
a magyar törvénykezésre vonatkozólag igen nagy 
fontossággal bír, ugy intézkedni, hogy jövőben a 
mi birói eljárásunk a külföld birói eljárásával egy 
színvonalra állíttassák. 

Midó'n minap e házban [azt mondám, hogy 
oly eljárás követtetett el Böszörményi sajtópöré-
ben, hogy ha az európai más nyelvekre kinyomat
nék, Európa, bennünket a civilizált népek sorából 
kitörölne : (Óhó! Zaj, nevetés) nevettek akkor, mint 
most is nevetnek a t, képviselő urak közül sokan, 
s rám jött másnap több hírlap és kinevetett; de 
ugyanazon hírlapok csak két nap múlva is kény
telenek voltak közölni azon lealacsonyító tényt, 
hogy a bajorországi törvényszékek nem akarták 
elfogadni a magyar törvényszékektől jött okmá
nyokat , és ezt azzal motiválták, hogy Magyaror
szágban a törvénykezés nem áll a jelen kor tör
vénykezése szinvonalam (Felkiáltások: Nem azért 
nem fogadták el!) Ez nem igen vigasztaló, sőt né
zetem szerint igen szomorú tanúbizonyság. Ez 
nagy befolyással van hitelünkre és anyagi érde
keinkre : mert mig Magyarországban a törvény
székek Európa színvonalán nem állanak, a sze
mély- és vagyonbátorság a legszigorúbb! törvé
nyek által biztosítva nincs, mig Magyarország
ban a bíróságok ugy rendezve nincsenek, hogy 
szorosan a törvény szerint, nem pedig a törvényen 
kívül és a törvények felett ítéljenek: addig ne mél
tóztassanak gondolni, hogy a külföldiek nagy 
tőkéket fognak beruházni Magyarországba. Ennek 
tulajdonképen oka nagy részben az is, hogy mig 
én párisi üzletemben 1 '/3 százalékra kapok pénzt, 
mikor szükségem van rá, addig a magyar pénz
ügyminiszter 10—12 szálaiékon volt kénytelen fel
venni pénzt, és ezt is csak fölötte nehezen és csak 
felében kapta. Nem csak a személyes bátorsággal, 
nem csak az alkotmányos szabadsággal, hanem 
hazánk hitelének megállapításával szoros össze
köttetésben van mind ez; és igy mielőtt határozná

nak, méltóztassanak figyelembe venni ezen érve
ket, és a szerint határozni. 

E l n ö k : A határozati javaslatot előterjesztett 
képviselő úr az utolsó szóval élt : következik a sza
vazás. A kérdés az, hogy a javaslat tárgyalás alá 
vétessék-e vagy pedig hogy Dapsy Vilmos által be
adott indítvány indokolt napirendre térésre néz
ve fogadtatik-e el? Ez inditvány fel fog olvas
tatni . 

BujanoViCS Sándor j e g y z ő (olvassa): „Ha
tározati javaslat. A tárgy bíróság előtt levén, 
annak ítéletébe a ház vágni nem akar ; azért a javas
lóit határozat mellőzésével a napirenden követke
ző tárgyra tér." 

E l n ö k : Bátor vagyok ezen módositványt 
szavazás alá kitűzni, és kérni a t. házat, hogy a kik 
azt ugy, a mint felolvastatott, elfogadjak, méltóz
tassanak felkelni. (Megtörténik.) 

V á l l y i J á n o s : A kérdéshez kívánok szólani. 
T ház! A házszabályok 35. szakasza világosan 
azt mondja, hogy az indítványozó kifejtvén indít
ványát, a ház szavazással dönti el, hogy az tárgyal-
tassék-e vagy ne ? Azt hiszem, t. ház, senki nem von
ja kétségbe, hogy ettől a ház tettleg elállt,a tárgyalás 
megtörtént, és az indítványozó is élt jogával,melynél 
fogva indítványát még egyszer védelmezheti; azt hi
szem, t. ház, ez mindnyájunk előtt kétségtelen;s miu
tán ez kétségtelen,nem helyeslem azon kérdés kitüzé-
sét,melyet az elnökség tett, hanem óhajtom és kérem 
az elnökséget, miután ezen ügy tárgyaltatott, egy
szerűen bocsássa szavazás alá azon indítványt, 
mely a tárgyalás tárgyát képezé. 

Zsarnay Imre: En ezen kérdésre nézve 
nem akarok határozatilag kimondani oly elvet, 
mert meglehet hogy jöhetnek — adja Isten, hogy 
ne jöjjenek — oly viszonyok, melyek kedvetlen 
helyzetbe hozhatnák az országgyűlést. {Zaj.) 
Nincs is reá kérdés, hogy egy fontos kérdés itt 
csak incidentaliter eldöntessék. Dapsy Vilmos kép
viselőtársam azt mondja, hogy mivel ezen ügy... 

E l n ö k (csenget és feláll) : Az elnök akar 
szólni, kötelessége szerint. (Halljuk!) A tárgy 
érdemére nem lehet visszamenni. A kérdés az : 
vajon helyesen tettera-e fel a kérdést vagy nem ? 

Zsarnay I m r e : Épen a kérdéshez akarok 
szólni; és azt kívánom, hogy a kérdés egyszerűen 
ugy tétessék fel, hogy részint az adott felvilágosí
tás után, részint a miniszterek nyilatkozata után, 
a ház a napirendre tér át. 

Tisza K á l m á n : En igazán csak szárazon a 
kérdéshez akarok szólani; és azt gondolom, erre 
vonatkozólag igaza van Vállyi János képviselő
társamnak, a ki azt monda, hogy a tárgyalás már 
megtörtént: tehát a kérdés nem lehet az, hogy 
tárgyaltassék-e ezen határozati javaslat vagy ne ? 
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hanem az, hogy elfogadtatik-e ezen határozati 
javaslat vagy nem? (Helyeslés) 

E l n ö k : A t. ház előtt két kérdés van : az 
első az, vajon elfogadja-e a határozati javaslatot 
vagy nem ? a másik pedig az, hogy kivánja-e a 
ház a határozatot indokolni ? mert ezt a ház min-
á\o- megteheti, és én azt látom, hogy Dapsy kép
viselő úr indítványában indokolás van, azért az 
indokolásra is kell szavazni. Méltóztatik-e tehát a 
t. ház ezt, a mint itt történt, oly tárgyalásnak 
venni, a melynek folytán most a meritumra nézve 
szavazhatunk ? 

S i m o n y i E r n ő : Én azt találom a ház sza
bályaiban : „Ha oly indítvány terjesztetik elő, 
mely nem törvényalkotást czéloz, felvételi ideje 
meghatároztatván, az alatt kinyomatik és a kép
viselők közt szétosztatik.Cí Ez megtörtént az én 
határozati javaslatommal. Ez után ez következik: 
„Elérkezvén a felvételi idő, inditványozó kifejti 
indítványát; és a ház szavazás utján elhatározza, 
vajon az indítvány tárgyalás alá vétessék-e vagy 
ne." A t, ház nem méltóztatott szavazás utján 
elhatározni ezt, hanem tettleg bele ment a tárgya
lásba. Már most oly dologról, a mely a szavazásra 
felteendő kérdésre tett modósítvány volna, a ház
szabályokban nem találok példát. Itt arról van 
szó, hogy a szavazás ne egyszerűen ugy történjék, 
hogy elfogadja-e a ház ezen határozati javaslatot 
vagy nem? hanem u g y , hogy elfogadja-e vagy 
nem a módositványt, mely határozati javaslat for
májában benyujtatott ? Én ugy vélem, a kérdést 
egyszerűen ugy kell feltenni: igen vagy nem, 
elfogadja-e a t. ház a határozati javaslatot vagy 
nem? 

HaláSZ BoldiZSár : T. ház! (Zaj.) A kér
déshez akarok szólani. 

Horvát Boldizsár igazságügyér: T. ház! 
Ugy hiszem, fölösleges volna ezen kérdés tárgya
lásával az időt pazarolni, mert a kérdés föltevését 
elfogadjuk ugy, a mint Vállyi képviselő úr indít
ványozta. (Ugy van!) Nem'kellene ugyan elfo
gadnunk, ha elsőben arra szavaztunk volna, hogy 
a határozati javaslat napirendre tüzessék-e vagy 
ne? de miután ezt elmellőztük és tényleg bemen
tünk a kérdés tárgyalásába, nincs egyéb hátra, 
mint az elfogadás vagy el nem fogadás kérdéseke-
lett szavazni. (Helyeslés.) 

H a l á s z B o l d i z s á r : Bocsánatot kérek. (Sza
vazzunk! Zaj.) Az elnök úr második kérdésül tette 
fel Dapsy Vilmos indítványát. (Ellenmondás.) Én 
azt akarom kifejteni, hogy ez elesett, mert a ház
nak a napirendről többé tanácskoznia nem lehet, 
a mennyiben már tárgyalta az ügyet ; hanem azt 
kell kitűzni kérdésül: elfogadtatik-e vagy nem a 
határozati javaslat ? Csak ezt akartam megjegyezni. 

E l n ö k : Á t. ház közakarata szerint tehát a 

I kérdést igy fogom feltenni: (Halljuk!) elfogadja-e 
a t. ház a Simonyi Ernő képviselő úr által be
adott határozati javaslatot vagy nem? (Helyeslés.) 
A kik ezen határozati javaslatot elfogadják, mél
tóztassanak felkelni. (Megtörténik. Nevetés jobbról.) 

P a t a y I s t v á n : A ki nevet, annak majd 
megfelelünk! 

E l n ö k : A többség nem fogadja el Simonyi 
képviselő úr határozati javaslatát. 

Meg fogja engedni a t. ház. hogy a napiren
det megszakasztva, Perczel Mór képviselő úr, mint 
a honvédelmi kérdésekben működő bizottsáo- el
nöke részéről jelentés tétethessék. (Halljak!) 

P e r c z e l Mór : T. ház! Méltóztattak egy 
! 15 tagból álló bizottságot kiküldeni, mely a véd-
[ erőre, ugy az ujonczkiállitásra vonatkozó törvény-
I javaslat tárgyalását előkészítse és arról véle-
| ményt, illetőleg javaslatot terjeszszen a ház elé. A 
• 15-ös bizottság ezen munkálatát bevégezvén, van 
| szerencsém ezen yéleményt és munkálatot a ház 
| elé terjeszteni. (Éljenzés.) 

Kerkapoly Károly előadó (olvassa a véd-
'• erőről, honvédségről., népfelkelésről és idei ujonczálli-

tásról szóló törvényjavaslatok fölötti jelentését a védel
mi bizottságnak.) 

E l n ö k : Kérem a t. házat, legyen szíves ha
tározatul elfogadni azon nyilatkozatot, hogy a 
jelentés azonnal kinyomatván, ') a törvényja
vaslattal együtt az osztályokhoz utasittatik. (Elltn-

' mondás.) 
Ghyczy K á l m á n : Azonnal talán nem, 

mert ez annyit tenne . . . . 
E lnÖll : U g y mondtam, hogy mihelyt a 

jelentés ki lesz nyomva, az osztályokhoz utasittatik. 
Ghyczy Kálmán : Épen ehhez akarok szól

ni. Azonnal, a mint kinyomatik, az osztályokhoz 
utasittatik: ez azt. is jelentheti, hogy a mint pél
dául reggel megkapjuk, mindjárt délután az osz
tályokban tárgyaljuk. Az „azonnal" szó ezt is 
jelentheti. En pedig legalább egy pár napi időt 
óhajtanék közbevettetni, hogy ezen törvényjavas
latot, melynél fontosabb nem egy hamar kerül a ház 
elé, legalább előbb megolvashassuk. (Helyeslés.) 

Kerkapoly Károly előadó: Tájékozásul 
bátor vagyok a t, képviselőházzal közölni, hogy 
az ujonezozásra vonatkozó törvényjavaslaton ki-
vül a többi, gondolnám, talán még ma ki lesz 
osztható, s ez is az osztályokhoz utasítható; a 

i mi nem teszi azt, hogy mindjárt tárgyaltassék, ha
nem, hogy kimondatik az oda utasítás. 

I E lnök : Minden esetre ki fog nyomatni s 
! az osztályokhoz utasittatni. 

Még fontos közleményeim vannak. 
A holnapi ülésben ujabban felveendő tár-

' ) Lásd az Irományok 29 3-dik számát. 
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gyak ezek lesznek : Deák Ferencz képviselő urnák 
határozati javaslata a törvényszékek rendezése 
iránt; ezt követi a kérvényi bizottság jelentése 
Újvidék városa, a konstantinápolyi események 
és Madarász József kérvényei iránt; végre az iga

zoló bizottság is beadta a pécsi választásról jelen
tését, s holnap fel kivánja vétetni. Ezek lesznek 
napirenden. 

Az ülés végződik d. u. 1 V4 órakor. 

CCLXVIH. OESZÁGOS ÜLÉS 
1868. július 21-én 

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

Tárgyai : Kérvények bemutatása. Domahidy Ferencz szabadságot kap. Madarász József és társai a védelmi íörvényjavas-
lat tárgy úbau indítványt tesznek. Pap Máté a Macellariu Illésféle interpellatio folytán határozati javaslatot nyújt be. Deák Ferencz 
határozati javaslata az ítélőszékek tárgyában tárgyaltatík e elfogadtatik. Irányi Dániel választása vizBgálat alá bocsáttatik. 4 i újvi
déki kérv ény elintézése. 

A kormány részéről jelen vannak: Morvát Bol
dizsár, Wenckheim Béla b.; késölb Gorove István. 

Az ülés kezdődik d. e. 10 J
 t órakor. 

E l n ö k : Az ülést megnyitom. A múlt ülés 
jegyzőkönyve fog hitelesíttetni. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a jú
lius 20-án tartott ülés jegyzökönyvét.) 

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

Van szerencsém bemutatni az idő közben beér
kezett irományokat és kérvényeket. 

Zichy Jenő gr., mint a Kzékesfehérvári egy
házmegyei katholikus értekezletből kiküldött bi
zottság elnöke, a katholikusokat megillető egyház-
autonómiának az alkotmányos szabadság és hala
dás követeléseivel öszhangzásba hozatalát elősegit-
tetni és ezt előleg tárgyaltatni kéri. 

Liptó megye közönsége Szepes megyének a 
szeszadó leszállítására vonatkozó[kérvényét pártol
tatni kéri. 

Ugocsa megyeTemesvár sz. k. városának az al-
vidéken szedett ut- és hidvámok eltöröltetése iránti 
kérvényét pártoltatni kéri. 

Ugocsa megye Bereg megyének a képviselők 
gyakori kimaradása iránti felszólalását pártoltatni 
kéri. 

Pécs városa Bereg megyének azon felterjesz
tését, melyben a képviselők gyakori kimaradásá

nak meggátoltatását kérvényezi, pártoltatni, és 
egyszersmind kimondatni kéri, hogy az ülésből el
maradt képviselőknek napi dijai vonassanak le. 
(Helyeslés.) 

Ungvár város iparosai az iparügy rendezését 
törvényhozás utján mielőbb eszközöltetni kérik. 

Bugárszky Miklós postatiszt a posta-előjáró-
ság hanyagsága folytán a legnélkülözhetlenebb 
eszközök megvonása miatt 2000 ftnyi vesztesége 
tárgyában intézkedést tétetni és a vizsgálathoz 
képest igazságot szolgáltatni kér. 

Ezen kérvények a kérvényi bizottsághoz uta-
sitandók: az első talán előzetes tárgyalás végett ? 
(Helyeslés.) 

Domahidy Ferencz képviselő két heti szabad
ságot kér. Megadatik. 

Zeyk képviselő úr kérvényt kivan benyújtani. 
Zeyk József : Fogaras városa közönségének 

egy kérvényét van szerencsém bemutatni. Fogaras 
városa e kérvényben szabad kir. várossá emelte
tését kéri. Kérem a t. házat ezen méltányos kérést 
tartalmazó kérvényt mielőbbi tárgyalás és véle
ményadás végett a kérvényi bizottsághoz uta
sítani. 

E l n ö k : A kérvényi bizottsághoz tétetik át. 
Madarász József (a szószékről): T. ház! A 

haza védelmi erejének rendezése nekem is, elvro
konaimnak is polgári kötelességünk. Azonban a 
beadott törvényjavaslatoktól nem csak az eszkö
zökben, de a fő elvekben is eltérvén meggyőződé-
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síink, bátor vagyok a t. háznak e részben Csanády 
Sándor, László Imre, Bobory Károly, Vállyi Já
nos, Patay István és Madarász József neveiben a 
következő indítványt tenni a t. ház asztalára. 

(Olvassa:) „Indítvány a védrendszerre, véd-
erőre nézve beadott törvényjavaslat tárgyában. 

„Tekintve azt, hogy az állami lét első kellé
kei közé tartozik az, hogy Magyarország védere-
jét kizárólag önmaga rendezze, és vele rendelkez
zék^ törvényjavaslat pedig Magyarország és Auszt
ria e részbeni jogaikat 10 évre közös rendelke
zésnek kívánja átszolgáltatni; 

„tekintve azt, hogy minden állam országgyű
lésének (parlamentjének) legfenségesb joga az, 
hogy a katona-adást meg is tagadhassa; a tör
vényjavaslat pedig mind Magyarország, mind 
Ausztria parlamentjeit e legfenségesb jog gya
korlatától kivan ja nagy időre megfosztani;" 

P e r c z e l Mór : Ez nem áll! (Igaz ! Ügy van!) 
MadaráSZ Józ se f (folytatja): „tekintve azt, 

hogy Magyarország igaz érdeke nem a háborút, 
hanem a békét, tehát nem a támadó, de a vé
delmi rendszer alakítását követeli; a törvény
javaslattal tehát ellenkezőleg azt követeli, hogy 
béke idején a rendes hadsereg a szükségletnek 
megfelelő legkisebb számú, a hon védelmére ki-
képezetteké pedig legyen a legkiterjedtebb; 

„tekintve azt. hogy az állam polgárai akkor 
teljesíthetik a haza és alkotmány védelme iránti 
kötelességüket, önrendeltetéseiknek is megfelelve 
ha ahon védelmére ugy képeztetnek ki, hogy folcl-
mivelési, iparos, kereskedelmi, tanulási, vagy bár
mily foglalkozásaiktól el ne vonassanak , a mi fia
talabbaknál czélszerüen eszközölhető, ha mái-
gyönge koruktól kezdve a tanodákban e részben 
is korukhoz mért oktatást nyernek ; a törvényjavas
lat pedig a kor szabad szellemű haladásának ez el-
tagadhatlan követelményeit támadja meg;" 

P e r c z e l Mór : Az sem áll! 
MadaráSZ Józse f (folytatja) : „tekintve azt. 

hogy Magyarország területi épségének és alkot
mányának, ugy állami létének is biztosítása azt 
követeli, hogy rendes hadserege és honvédsége 
mint Magyarország rendes hadserege és Magyar
ország honvédsége rendeztessenek és létezzenek: 

„az indoknál fogva alulirt képviselők a kö
vetkező határozatra hívják föl a képviselőházat, 
határozza el a ház : 

„utasittatik a honvédelmi miniszter, hogy 
Magyarország véderejének rendezése iránti javas
latát, az itt jelölt elvek szerint, még ez ülésszak 
alatt a ház elé terjeszsze." 

Kérem a tisztelt hazát,hogy ezt kinyomatni mél
tóztassék. Annak idejében a véderő tüzetes tárgya- [ 
lása alkalmával szerencsés leszek mind az ellen- | 

okokat meghallgatni, mind a támogató okokat el
mondani. 

E l n ö k : Ezen indítvány ki fog nyomatni l) 
és a képviselő urak közt kiosztatni. 

Macel lar iu I l l é s : Felelni kívánok azon fe
leletre, melyet az igen tisztelt igazságügyminisz
ter úr folyó július hó 17-én az összes minisztéri
umhoz, magam és társaim nevében az általam 
intézett interpellatióra szíves volt adni. Szabadsá
got veszek magamnak akkori jogfentartásom kö
vetkeztében nyilatkozatomat a következőkben 
megtenni. 

T. ház, én még a múlt pénteken, mindjárt a 
miniszter úr felelete után kimondottam, hogy nem 
vagyok megelégedve a felelettel. Most azonban, t. 
ház, négy napi gondolkozás után, és egy magyar 
szótár segítségével, (Zaj) megvallom, azon örven
detes meggyőződésre jöttem, hogy kénytelen va
gyok elismerni, miszerint a minisztériumnak töké
letesen igaza van. Tökéletesen igaza van egy ok
nál fogva és bizonyos iránybsui, sőt még inkább 
lehetne őt hanyagsággal vádolni, hogy mért nem 
lépett fel már ez előtt 5 — 6 hónappal. 

Azonban ünnepélyesen tiltakozom azon fel
tevés ellen, hogy ez a más gondolkozásom azon 
megijesztésnek tulajdonítandó, vagy hogy ez által 
azokból, a miket a minapi alkalommal mondot
tam, csak egy szót is visszavennék. Nem! Oly 
szent, igazságos ügyért, a milyennek én ezt isme
rem, a melyért bátor voltam szót emelni, nem csak 
hivatalt, de életemet is kész vagyok bármikor fel
áldozni. 

A valódi ok és irány, miért és melyben hoz
zájárulok a miniszter nézetéhez: az,J hogy a kor
mány azon nézetben van, hogy a tudva levő bün-
fenyitéái kereset valami kiáltványért indíttatott 
meg. De se én, se társaim nem azt a kiáltványt 
tettük magunkévá; hanem egészen egyebet, t. i, 
a balázsfalvi pronuneiamentót. 

Ennélfogva kinyilatkoztatom, t. ház, hogy tá
vol attól, hogy a miniszteri felelet kielégítene, azon 
szomorú meggyőződéshez vezetett, hogy a t. kor
mány az én és társaim álláspontját egészen félre
értette és a pronunciamentónak valódi tartalmát 
nem ismeri, meglehet a román nyelv nem tudása, 
meglehet, hogy téves — mert nem akarom mon
dani, rósz szándékú — informatiók miatt. 

A felelet tárgyilagos részében az mondatik, 
hogy a kik aláirtak a pronuneiamentót, tiltakoznak 
az állam egysége ellen, és vádolják azon román kép
viselőket, kik e házban ülnek, mint a kik szerintök 
a nemzet függetlenségét föláldozták. Ezen két ál
lítás egyikét sem tartalmazza a pronunciamento; 
és engedje meg a t. miniszter, de én legtávolabb 

*) Lásd az Irományok 294-dik számát. 
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föltevését is, hogy valaha az állam egysége ellen 
indított bármely cselekmény védelmére szót emel
ni szándékoztam volna vagy szándékoznám, ez 
oly gyanusitás, jönne az bármely részről, melyet 
mint alaptalant és nem érdemlettet visszautasítok; 
és ünnepélyesen kinyilatkoztatom, hogy ha épen 
találkoznék valaki a románok között, ki az állam
egység ellen buzdítana, én azt, habár teljes meg
győződésem szerint ily kísérlet soha sem vezetend 
czélhoz : a román nemzetnek legnagyobb ellensé
gének kiáltanám, Nem hiszem, hugy az igazság
ügyminiszter úr a múlt történelméből egy esetet 
felhozhatna, miszerint a román uemzet valaha a 
haza vagy a trón iránt conspirált vagy revoltált 
volna. Soha! A román nemzetnek a haza iránti 
szeretet, a trón iránti hú'ség volt és lesz mindig 
egyik fő erénye. 

Több kíméletet akarván tanúsítani a magyar 
nemzet iránt, mint a mennyit a minisztérium és a 
ház többsége mutatott minap a román nemzet 
irányában, nem fogok a hazaárulás! és felségsér
tési bün jogi definitiójába ereszkedni, hogy és mi 
által követtetett el igy nevezett bűntény ; de azt 
merem állítani, hogy az ismeretes pronunciamen-
tumban ez soha sem volt: mert nem egyéb az, 
mint a mit a magyarok 1861-től 1866-ig, mig az 
1848-iki törvények visszaállítva nem voltak, min
den alkalommal tettek, a nélkül, hogy az absolut 
kormánynak eszébe jutott volna terroristikus el
járáshoz folyamodni. 

Átmegyek most a miniszteri felelet subjectiv 
részére. 

A t. igazságügyminiszter úr szíves volt en
gem azzal vádolni, hogy beszédem által megtá
madtam volna az állam egységét és felségsértés 
bűnét követtem volna el. Ezen nem érdemlett és 
alaptalan -vádat bátor voltam fenébb visszautasí
tani, és bizonyosan nagy respectusoktól, jelenté
keny okoktól indíttatva, melyeket nem akarok 
és nem fogok soha szem elől téveszteni, azt va
gyok bátor megjegyezni, hogy az ellenem hasz
nált fegyver két élű, melyek élei közül sem egyi
ket, sem másikat ellenein felhasználni se joga, sem 
oka nem volt a tisztelt igazságügyminiszternek. 

Valami hivatalnokokról tett a miniszter úr 
említést, a kiket az erdélyi fó'kormányszéknél, a 
kir. táblánál tür, vagy tűrt legalább eddig. (Föl-
kiáltások: Igaz! Méltán!) Én is azt mondom, hogy 
igaz; de hogyan jött erre, és mit akart ezzel elér
ni a t. igazságügyi miniszter úr ? valóban nem tu
dom. {Derültség.) Azonban feltéve, hogy t. minisz
ter lír bizonyos Macellariu Illés főkormányszéki 
tanácsos urat értette és azt személyemmel össze
tévesztette, az elsőnek jelen nem létében jogosítva 
érzem magamat a t. miniszter urat biztosítani, hogy 
nevezett Macellariu Illés főkormányszéki tanácsos 

úr letett esküjéhez mindig hű marad, és a törvényt 
tisztelni és magát pontossággal és egész odaadás
sal ahhoz alkalmazni tudja és tudta mindig, még 
akkor is, midőn nem lesz hivatalos minősége. 
Azonban azt hiszem, lesz alkalmam mihamarabb 
megmutatni, tanúbizonyságot adni, kik azok, a 
kik nem tisztelik a törvényt és magokat ahhoz 
nem alkalmazzák. Addig csak annyit jegyzek meg, 
hogy nem irigylem az oly kormányt, mely hiva
talnokai közt csak szolgalelkeket keres. 

P a p Máté : T. ház ! Bátor vagyok indokai
mat felfejteni s a czélt elmondani, a melyek engem 
arra indítottak, hogy a kérdéses interpellatiót alá
írjam, s a melyek alapján egy határozati javasla
tot tenni bátor leszek. 

Megvallom , én sem vagyok megelégedve a 
kormány feleletével. 

Uraim, legyünk igazságosak! ismerjük el a 
tényeket, hogy azok terén azon álláspontra juthas
sunk , melyről egyedül mondhatunk igazságos 
Ítéletet. 

Min alapszik az unió ? Az unió alapszik az 
1848-ki törvényen. {Zaj. Hallj"k!) Mit tartalmaz 

, ezen törvény ? Abban az mondatik, hogy az unió 
I elvben kimondatik és föltételeinek megállapítása 
végett egy országos bizottság neveztetik ki. Ezen 
föltételek megállapítása azonban azl848—1849-ki 
szomorú események és az azután bekövetkezett ab
solut rendszer iníézvényji miatt nem valósulhatott. 
Nem valósulhatott az, t. ház, a koroi ázás után 
mai napig sem, a mit az igen t. miniszterelnök úr 
a t. ház színe előtt elismert, midőn azt mondotta 
hogy ,,az unió oly fontos kérdés, mely sok mun
kát és fejtörést igényel ;" következőleg az um'o 
feltételeinek megállapítása még mindig nyilt kér
dés. Az uniónak ez azon nevezetes része, mely 
Erdélyben Magyarországhoz való hoz és egyéb 
jogi viszonyaira vonatkozik, és mely viszonyok 
és jogok még tisztába hozva nincsenek. 

Ezen viszonyok közt s az uniónak ily állá
sában fordulnak már elő Erdélyben azon szomorú 
események, kifacsartatnak azon politikai nézetek, 
melyekre nézve jelenleg ott vizsgálatok rendeltet
tek el. 

És ime, t. ház, ez azon álláspont, a melyről 
ítélhetjük e körül kifejezett politikai nézetek minő
ségét. (Közbeszólások: Napirendre!Zaj.) 

E l n ö k : Azt gondolám, hogy a t. képviselő 
úr rövid megjegyzést kivan tenni a tárgyhoz: 
mert a tárgyhoz magához jelenleg hoszasabban 
szólni nem lehet, mert nincs napirenden. A t. kép
viselőháztól függ e tárgyat napirendre hozni. 

P a p M á t é : T. ház! Én indítványt fogok 
tenni. 

E l n ö k : Méltóztassék ! 
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P a p Máté : Mindezek mellett, hogy ha azon 
politikai kifejezésekben vagy a kérdéses pronunci-
amentóban, a melyről itten szó lehet, valami sértés 
foglaltatnék, az, t. ház, első részben a kormányt ter
helné, mivel már a jelen országgyűlés harmadik évé
nek második felében vagyunk, és jelét sem adta an-
nak,hogy ezen viszonyok tisztába hozatalát kieszkö
zölni igyekezett volna. Ugyanazért, t. ház, én a kor
mány közegeinek azon eljárását, mely szerint Er
délyben románok politikai nézeteik kifejezéséért 
perbe fogatással üldöztetnek, egyátalában igazolt
nak és józan tapintattól vezéreltnek nem találom. 
Kern találom igazoltnak a czélszerüség szempont
jából sem, mert oly átmeneti korszakban vagyunk, 
hogy az ily üldöztetéseknek (Közbeszólás jobbról i 
Nem ülaözés az!) semmi üdvös és czélszerü ered
ménye nem lehet; de igen is egy szomorú példát 
adnak át az utókornak, mely magában fogja táp
lálni a nemzetek közti gyűlölséget. De az oppor-
tunitás szempontjából sem találom igazoltnak a 
kormány közegei eljárását: mert midőn Erdély
nek mi, több román képviselői itt megjelentünk,hogy 
ezen nagy fontossága tárgyakban részt vegyünk, 
ugyan akkor és épen akkor Erdélyben a románok 
pörbe fogatásokkal üldöztetnek , a nemzetnek leg
tekintélyesebb férfiai, kanonokok, tanodái igazga
tók, tanitók idéztetnek a törvényszék elé, a mi 
nem csak románok közt okozott ingerültséget és 
rémülést, de magyar ismerőseimtől kapott tudo
más szerint magokban a komolyan gondolkozó 
magyarokban is nagy aggodalmat gerjesztett, 
mivel ebben szomorú epocbának előjelét sejtik. 
Ugyanazért, én a kormány közegeinek ezen el
járását sem opportunitás, sem czélszerüség szem
pontjából nem igazolhatom, és azért bátor vagyok 
egy határozati javaslatot bemutatni, a mely sze
rint kimondatni kérem: a képviselőház azon óhaj
tását fejezi ki, miszerint elvárja a kormánytól. 
hogy Érdékben a románok ellen politikai néze
tek kifejezéseért elrendelt és jelenleg folyamatban 
levő vizsgálatokat lehető leghamarabb szüntesse 
meg. 

Ezen megszüntetés, t. ház, megtörténhetik 
minden nehézség és akadály nélkül, mert ezen 
ügyek politikai természetű ügyek levén, politikai 
szempontból rendeltettek el a vizsgálatok, és 
ugyanazért azok politikai tekintetekből meg is 
szüntethetnek, meg a nélkül, hogy az általa birói 
tekintély legkevésbbé is sértetnék. 

Mielőtt beszédemet bezárnám, bátorkodom az 
igen t. igazságügyiminiszter úr azon kijelentésére 
észrevételemet megtenni, melyben azt méltózta
tott állítani, hogy a kormány annak jelét adta, 
hogy más nemzetiségek irányában békülékenyen 
jár el, mert a királyi táblánál is oly egy éneket tür, 
vagy legalábbbtűrt el eddig, akik e kormánynyal 
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szemben oly sértő kifejezésekkel élnek. (Élénk föl-
kiáltátok: Nem azt mondotta „a kormánynyal szem
ben'', hanem „az állam területi épsége ellen!") H a 
ezen kifejezés engem illet — a mint nem kétkedem 
a felett, mert csak én vagyok az intevpellatiót alá-
irók között, ki kir. táblai ülnök vagyok — ez eset
ben sajnálattal, de ki kell mondanom, hogy mi
dőn az igen t, igazságügyminiszter úr ezen meg-
intést hozzám intézte, akkor mint igazságügy minisz
ter és egyszei smind mint képviselő a képviselői mél
tóságot a hivatalos méltóságnak alája rendelte. Ki 
jelentem továbbá azt is, hogy én minden időben és 
minden alkalommal azon öntudat sugallatától vezé
reltetve vagyok, hogy a hazának legjobb és haszno
sabb szolgálatot tegyek ; (Zaj) de nem hogy a kor
mánynyal, vagy az ország akármely intézményével 
szemben működjem. 

PaiSS Andor j e g y z ő (olvassa Pop Máté ha
tározati fn vaslatái.) 

E l n ö k : Ha ügy kívánja a t. ház, ezen in
dítvány is ki fog nyomatni ') és a képviselő urak 
közt szétosztatni. 

BÓniS S á m u e l : T. ház ! Engedje meg a kép
viselőház, hogy, csupán a tanácskozás oeconomiá-
ját illetőleg, egy pár észrevételemet a történtekre 
megtehessem. (Halljuk!) Ha valaki a ház tagjai 
közül valamely miniszter urat interpellál, s az in-
terpellatióra adott felelettel nincs megelégedve, a 
parlamentalis szokás az, hogy bejelenti, miszerint 
az iránt indítványt fog a ház asztalára letenni; 
de hogy valaki minden indítvány nélkül három
négy nap múlva igy fölmelegítse a kérdést és a 
házban szónokoljon a nélkül, hogy indítványt 
tenne a ház asztalára, ezt a parlamentalis szokás
sal összeférbetönek nem tartom : (Élénk helyeslés) 
nem tartom azért, mivel igy a tanácskozást min
denkor meg lehetne akadályozni; és én azi lyprae-
cedens ellen részemről tiltakozom. (Átalános he
lyeslés.) 

HodOSiu JÓZSef: Bónis Sámuel képviselő 
úr észrevételére nekem ellenészrevételem van. 
Pap Máté képviselőtársam . . . (Nem Papról van 
szó, hanem iMacellariuról!) Pap Máté képviselő
társam ezen határozati javaslatot a ház asztalára 
letette, s ezt azzal indokolta torma tekintetében, 
hogy az interpellatiót ő is aláirta és azt igy ma
gáévá tette. Macellariu Illés követtársam azt mon
dotta, hogy a miniszter feleletével nincs még meg
elégedve ; ugyan azt mondotta Pap Máté követtár
sam is, hogy a miniszteri felelettel megelégedve 
nincs; ennek következtében tehát azt az indítványt 
tette a ház asztalára, mely az imént felolvastatott. 
Ez tehát nincs a parlamentalis eljárás ellen; s 
azért kérem a t. házat, miszerint ezen határozati 

' ) Lásd az Irományok 2 9 5-dik számát. 
26 
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javaslatot mielőbb tárgyalás alá venni méltóztas
sék. (Tovább! Tovább!) 

E l n ö k : Már kimondottam, hogy ezen határo
zati javaslat is ki fog nyomatni s a képviselő urak 
közt kiosztatni, annak idején napirendre tűzetvén. 

A mai ülés jegyzőkönyvét Paiss Andor 
fogja vezetni; a szólani kívánók neveit Bujanovics 
Sándor fogja jegyezni. 

Napirenden levő tárgy DeákFerenoz képviselő 
határozati javaslata. Jegyző úr felfogja olvasni. 

Paiss Andor jegyző (oh ássa Deák Fe-
rencz határozati javastatát a felső bíróságok tagjairól 
s Íteleteiről1). 

B o b o r y K á r o l y : T. ház ! Minthogy indít
ványozó úr — a mint észrevetten — szólani nem 
akar, néhány szót akarok a határozati javaslat fe
lett, a t. házhoz intézni. 

Én szintén abban tökéletesen egyet értek a 
határozati javaslattal, hogy a bíróságok ítéletei
nek felí'orgatása a vagyonbiztosságot s a honpol
gárok jogviszonyait végtelen zavarba döntené; 
ennélfogva elfogadom én is a határozati javaslat 
azon pontját, hogy a biróságok Ítéletei, minda
mellett, hogy az itélő székek némely tagjai még a 
koronázás előtt s miniszteri ellenjegyzés nélkül 
neveztettek ki, jogérvényes kifogást azok ellen 
tenni ne lehessen; de miután a t. igazságügymi
niszter urnák előadásából hallottam, hogy a fő-
törvényszékek jelenlegi tagjai között, a kik mi
niszteri ellenjegyzés nélkül mindeddig kinevezve 
vannak, vannak olyanok, kiknek értelmiség s tu
domány tekintetéből képességük nincs, s kik jel
lemökre nézve tökéletes biztosítékot nem nyújta
nak: ennélfogva azt, mondom, hogy az ilyen 
egyéneknek további meghagyatása az itélő székek
nél, azon ponton, hol a polgárok élete, szabadsága 
és vagyona felett Ítélnek, ellenkezik az államélet 
első és legfőbb czéljával. melynek ellenében sem
mi tekintet nem tartható fen. 

De vannak kétségtelenül ismét olyanok a főtör-
vényszék jelen tagjai között, a kik ellen semmi tekin
tetben nem tétethetik kifogás, sem képességökre, 
sem jellemökre nézve. En tehát azt mos dom, 
czéltalán és nem helyes a fótörvényszéknek 
ily tagjait tovább is ezen ideiglenes állapot
ban ellenjegyzés nélkül meghagyni. Miért ? Mert 
lehet-e a bíró, a ki az embernek legfőbb érdekei 
fölött ítél, azon nyugalommal, a melylyel ítélnie 
kell, ha jövőjére nézve biztosítva nincs, ha folyto
nosan Damokles kardját látják függni feje felett? 
S a kikre ez nem alkalmazható, kétségtelen, hogy 
jövőjük felett önmagok is kételkedvén, fel fogják 
használni az állást, a melyben vannak, nem az 
igazság, hanem önhasznuk érdekében. De lehet-e 

') Láed az Irományok 284-dik számát. 

oly birónak, a ki jövője felett megnyugtatva nincs, 
főleg, -ha nem érzi magában a képességet, mely
nél fogva állásának törvényesitése, a miniszteri 
ellenjegyzés, bizton várható volna, lehet e, ismét
lem, annak azon erélye, de nem csak erélye, ha
nem azon merészsége, hogy oly ügyekben, minő 
nevezetesen Asztalos János és Madarász Vilmos 
ügye, hogy netalán — nem állítok semmit, mert 
nem tudok az ügyről bizonyosat — ki ne mondja 
a nem bűnösre a bűnöst, midőn a praeoccupatio a 
min'szterium által e tekintetben megtörtént, midőn 
félnie kell, hogy a miniszteri kegvet. a melytől 
állása függ, ez által elveszítheti? 

Ennélfogva én, t. ház, azt mondom, hogy a 
fó'törvényszéki bírák állásának törvényesitése mi
niszteri ellenjegyzés által nem halasztható : nem 
halasztható sem azokra nézve, kik nincsenek ké
pesítve, mert azok nem tarthatók egy napig sem, 
nem halasztható, mert ez ellenkeznék, mint mon
dám, az államéletnek legfőbb czéljával;de nem ha
lasztható azokra nézve sem, a kik képesítve vannak, 
mert azoknak nyugalmát, azon nyugalmat, mely 
azltéleteknél szükséges, megzavarja: nem halaszt
ható végre azokat illetőleg sem, kikre nézve talán 
sem egyik, sem másik állitásom nem áll, nem ha
lasztható azért, mert azok minden alkalmat fel fog
nak használni, hogy azt saját hasznukra fordíthas
sák addig, míg az állásban vannak. 

Ennélfogva én a t. ház elé a beadott határo
zati javaslatnak módositványát terjesztem s kérem 
azt fölolvastatni. 

Csengery Imre jegyző (olvassa Bobory Ká-
i oly módositványát) : ,,Az itélő székek oly tagjaira 
nézve, kik még a koronázás előtt miniszteri ellen
jegyzés nélkül lettek o felsége által kinevezve és 
bírói állásukban a koronázás után is meghagyat
tak, szükségesnek tekinti az ország-gyűlés, hogy ki-

! neveztetésök alkotmánvos kellékei az 1848-ik évi 
j I I I . törvényezikk rendeletéhez képest utólag pó-
! toltassanak; továbbá tekintetbe véve. hogy az igaz

ságszolgáltatás pillanatra sem szünetelhet, s a 
bírósági ítéletek felforgatása a személy- és vagyon-

I biztosságot és a honpolgárok jogviszonyait végte-
I len zavarba döntené: kijelenti az országgyűlés azt, 
I hogy a most fenálló törvényszékek által eddig 
| hozott Ítéletek, határozatok, végzések és rendeletek 

ellen egyedül azon oknál fogva, hogy az itélő szék 
tagjai közt olyanok* is voltak, kik még a koronázás 
előtt s miniszteri ellenjegyzés nélkül neveztettek 
ki, jogérvényes kifogást tenni nem lehet.'1 

Tisza Kálmán : T. ház ! (.4 niniszter akar 
szólani!) 

H o r v á t B o l d i z s á r igazságügymin i sz 
ter : Nem szólok az indítványhoz magához, ha
nem egy félreértést kell helyreigazitanom. Tartó-

] zom ezzel nem annyira magamnak, mint azon 
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testületeknek, melyek tagjaira épen a t. képvi
selő úr módositványa vonatkozik. A t. képviselő 
úr múltkor tartott beszédemet félreértette; ő 
ugyanis ugy fogta azt fel, mintha én mint positi-
vumot állítottam volna, hogy a kir. kúria tagjai 
közt olyanok volnának, kiket jellem vagy tehetség 
tekintetéből ott többé absolute alkalmazni nem le
hetne. Engedelmet kérek, én ezt nem mondottam; 
hanem mondottam azt, hogy tárczám átvételekor 
azon körülményt is tekintetbe kellett vennem, hogy 
lehetnek a kir. kúria tagjai közt olyanok is, kiknek 
további alkalmazásáért a felelősséget magamra 
nem vállalhatnám, s hogy ennélfogva tanácsosabb
nak tartottam bevárni a végleges rendezést, hogy 
legalább ezen idő alatt a jellemek és tehetségek 
iránt magamnak kellő tájékozást szerezhessek. A 
között, mit én mondottam, és azon jíositivum kö
zött, a mit Bobory Károly képviselő úr ajkamra 
adott, rendkívül nagy különbség van. Erkölcsi 
köteleségnek tartottam e rectificatict el nem hall
gatni. 

Tisza K á l m á n : T. képviselőház ! Részem
ről annak tárgyalásához és taglalásához, hogy mi
nők legyenek a fönálló bíróságok tagjai, egyáta-
lán hozzászólani nem szándékom: nem szándé
kom azért, mert azt tartom, hogy ha egyik vagy 
másik ellen akár képesség hiánya, akár jellembeli 
hiba iránt biztos adatok lennének kezeink közt, 
kötelességünk lenne azok ellen föllépni; de ellenben 
nem tartom helyesnek, egy testület vagy egy tes
tületnek akár csak egy része ellen is ily átalános-
ságban bebizonyítás nélkül vádat emelni. (Közhe
lyeslés.) 

A mi magát a biróságokra nézve követett el
járást illeti, magam részéről kénytelen vagyok be
vallani, hogy ha fontolóra veszem, mily fontosak 
már csuk a vagyont illető ügyek is, melyek a tör
vényszék előtt folynak, de ha fontolóra veszem 
azon sajnos körülményt is, miszerint ítélni a poli
tikai vétségek fölött is hivatvák, nem lehet, mon
dom, hogy ne sajnáljam, hogy az igen tisztelt kor
mány már eddig is többet nem tett arra nézve, hogy 
a bíróságok az alkotmányosság kellékeinek meg-
felelőleg rendeztessenek. 

E fölötti sajnálatomat és egyúttal mint egyéni 
nézetet az iránti nem helyeslésemet kimondani 
kénytelen vagyok; azonban, a mint a helyzet ma 
áll. és mint hiszem, e tekintetben nincs különbség 
köztünk, én is belátom, és be kell hoo-v lássuk mind 
annyian, miszerint ezen hiány miatt a törvény
székek ítéletének érvényét támadni meg annyit 
tenne, mint kimondani, hogy Magyarország örökre 
arra van kárhoztatva , hogy szegény és nyomorult 
legyen. 

Mert a mely országban annak tenné ki ma
gát valaki, hogy politikai változtatások alapján a 

hozott Ítéletek érvényessége megtámadtathassák, 
azon országba sem tőke nem fog jönni, sem az 
ipar és kereskedelem, sem a gazdaság fejlődni 
nem fog. [Helyeslés.) 

Én tehát ezen indoknál fogva a jelen határo
zati javaslatot a vitatkozás alapjául elfogadom; 

j sőt előre is nyilvánítom, hogy épen azon lénye
gesebb részére nézve, mely az ítéletek érvényessé
géről szól, szószerint ugy mint szerkesztve van, 
magamévá teszem; s egyes egyedül a három első, 
mintegy bevezetésül szolgáló szakasz az, melyen 

j óhajtanék némely változást tétetni. 
Jelesen nem óhajtanám, vagy is nem mon" 

J dom, hogy nem óhajtanám—• mert azt hiszem, az 
eredeti szerkezetben sincs ezen óhajtás kifejezve — 
hanem inkább mondom, hogy tisztábban fejeztes
sék ki, miszerint egyátalában a minisztert nem 
óhajtjuk oda utasitani, hogy ezek irányában, vagy 
épen mindazon birák irányában, kik ma a főtör-
vényszékeknél vannak, teljesitse a törvényes kel
lékek pótlását. A szerkezet, mint mondom — meg 
vagyok győződve, maga sem azt akarta — némi 
tekintetben nem oly világos; és hogy félreér-
tésekrene adhasson alkalmat, a. második szakaszt 
ugy kellene a behozandó változtatások szerint 
összekötni az elsővel. Végül még a harmadik, 
szakaszban először is pótolni kellene egy szót 
mely, ugy tudom, csak a nyomtatáskor maradt ki, 
jelesen, hogy ott, hol a bíróságok szervezéséről 
szól, „teljesen" tétessék : mert ezen „teljes0 szó u g y 
hiszem, csak a nyomtatás közben maradt ki. És 
végül óhajtanám, hogy ezen harmadik szakaszban 
egy időpont tétessék kii a meddig ezen. törvényes 
kellékeknek okvetlenül pótoltatniuk kell: mert a 
törvény, melynek érvénye a szentesítéshez van 
kötve, reménylem ugyan, hogy a szentesítést men
tül előbb meg fogja nyerni; de mégis előre teljes 
biztosságban az iránt nem lehetünk, hogy időköz
ben akadályok nem fogj'ák gátolni, mert előre 
így bizonytalan időre, mélyednem tudhatunk még 
is teljes positivitássaí, egy ilyen bizonytalan időre 
kimondani nem szeretném, hogy a nem törvényes 

I kellékek^szerint hozott ítéletek törvén vesék. 
4 / 

Ezekre vonatkozó módosításaimat bátor va
gyok beadni, s azokat a részletes tárgyalásnál 
fio-yelembe vétetni kérem. 

PaiSS Andor j e g y z ő {olvassa Tisza Kál
mán rnódositványát): „Az első bekezdés így szer
kesztessék: ,,Az itélő székek olyan tagjaira nézve, 
kik miniszteri ellenjegyzés nélkül lettek ő felsége 
által kinevezve s bírói állásukban a minisztérium ál
tal meghagyattak, és különösen mindazokra nézve, 
kik hivatalukban továbbra is meghagyatni szán
dékoltatnak, szükségesnek tekinti az országgyűlés, 
hogy kineveztetésöknek alkotmányos kellékei 

26* 
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az 1848. évi harmadik törvénvczikk rendeletéhez 
képest utólagosan pótoltassanak." 

„Másodszor, a második bekezdés elé ez tétes
sék: ,,Ezen utólagos pótlásnak a koronázás után 
azonnal kellett volna ugyan eszközöltetni," s jőjön 
utána, a mint az eredeti szerkezetben áll. 

„A harmadik bekezdés harmadik sorában 
ezen szó után „hamarabb" tétessék be ez : „teljesen". 
Ugyan ezen bekezdés utolsósorában „azonnal"szó 
után tétessék : „minden esetre pedig a jelen ülés
szak tartamának végéig." 

Deák FerenCZ : T. ház! Határozati indítvá
nyomra nézve motivatiómat előadtam akkor, mi
dőn ;izt a ház asztalára letettem. Időt nem akarok 
vesztegetni; s azon módosítások, melyeket Tisza 
Kálmán képviselőtársam beadott, amint ő ismeg-
jegyzé, a részletekre vonatkoznak ugyan, de én 
előre is kijelentem, hogy azokat részemről leg
alább , igen is elfogadom. 

Berzenczey László (a szószékről) •. T. ház! 
íme egy uj interpellatio történt. Én magam csak 
egyszer voltam szerencsés vagy szerencsétlen egy 
interpellatiót tenni, s már tartózkodom egy interpel-
latióhoz hozzászólani, miután belőlem hires inter
pellál ót csináltak. Daczára ezeknek bátor vagyok 
a régi tisztviselőkre nézve jelenleg véleményemet 
kimondani. {Halljuk!) En tisztelem az opportuni-
tást, de csak bizonyos pontig, és kénytelen va
gyok minden párttól elválva véleményemet ki
mondani arra, hogy midőn a régi tisztviselőkről 
beszélünk, szintén kimondjuk véleményünket ra
jok nézve. (Halljuk !) 

En azt hiszem, a mit mi magyar vis inertiae-
nek neveztünk, az minden esetre polgári erény volt 
azoknál, kik visszatartották magokat minden mél-
tóságoktól. Hazafiak azok, akár börtönökben, akár 
száműzetésben voltak, azokkal, kik itthon hivatalt el 
nem vállaltak. Kötelességemnek tartom itten felszó
lalni, és bárminemű opportuniíás kérdése kívánja, 
kijelentem, hogy én sohasem helyeselhetem azok 
eljárását, kik az absolut kormány alatt hivatalo
kat vállaltak. 

Mondatik, hogy meg kell különböztetni a bíró
sági és politikai tisztviselőket. Bocsássanak meg 
nekem, minő különbség van azon birói és politi
kai tisztviselők közt, a kik 1848 után vállaltak hi
vatalt ? Mondják, a forradalmak külföldön sem vál
toztattak semmit a birói testületeknél, az itélő szé
kek megmaradtak. Ellenkező a mi állásunk, kü
lönbözik oly államoktól, hol rendezett bíróságok, 
rendezett törvények is voltak; de azon kormány 
hivatalnokának lenni, a mely tabula rasa-t csinált 
nálunk, minden régibb törvényt eltörölt! Meghagy
ták-e ők a régi hivatalnokokat, volt-e törvényszék 
Magyarországon, melyet az a kormány megkímélt 
volna ? Nem , hanem ismétlem , tabula rasat csi

nált, uj törvényeket szabott, és bírákat, k ik azt 
foganatositják : ezek az urak. akikiől most szó van. 

Bocsássanak meg, én nem szólok személyek
ről , elismerem, hogy egyénileg sok becsületes 
tiszteletbeli személyek vannak köztök . . (De
rültség.) Ke tessék nevetni, nem gúnyból mon
dom. 

A mint hogy az 1848-ki elveknek embere, híve 
voltam , s az fogok maradni, azt is kifogom mon
dani, hogy az 1848 után alakított törvényszékek 
és biráknem voltak füg-g-etlenek : eg-v sem voltfüg-
getlen. mert oly bírák voltak, kiket az absolutismus 
mint „gutgeshmt"-eket nevezett ki, kik elvileg elis
merték a vértörvényszékek ítéleteit, azokat alap-
normativumul elfogadva. 

Bocsássanak meg önök, midőn valaki a szám
űzetésből azt mondja, hogy él, s a törvényszék azt 
mondja, hogy nem él: én azon ember előtt fejet 
nem hajtok. (Felkiáltás: A katonai Uraságok mond
ták!) A katonai bíróságok mondták, de ezek is el
ismerték. Nem is tehettek másképen, mert csak igy 
lehettek bírák. 

Engedjék meg önök, nem csak a törvényszé
kek, de a törvények is olyanok voltak, a melyek 
mellett független bíró nem ítélhet. Ott van az 
ősiség eltörlése , ott vannak sok örökösödési kér
dések ; egy-egy pörügyet csináltak, és azt rögtön 
végre is hajtották; míg egyikünk börtönben volt, a 
másik mint polgári halott száműzetésben, az ugyan
azon törvényekben kimutatott orvoslásokat sem 
használhatta, azokból ki volt zárva. 

Erre önök azt mondják, hogy ezt már nem 
lehet orvosolni; de annyit , uraim , mégis engedje
nek me_r, hogy az ember kimondhassa, hogy elvi
leg roszaljuk: kimondhassuk azt, hogy ki a múlt 
kormány alatt hivatalt vállalt, abban nem sok 
bizodalmunk lehet, s kívánjuk a kormánytól, hogy 
oly hivatalnokokat tegyen, kik az 1848-iki elveket 
vallják és hiszik. 

Tudjuk mindnyájan , hogy a franczía csá
szár magakimeri tisztán mondani, hogy az 1789-
diki elveknek embere • ugy a franczía miniszté
rium, az ő minisztériuma, kimondja ma, hogy az 
1789-iki elveket vallja; azt hiszem tehát, nem 
mondok sokat, ha ki merem mondani. hogy mi 
pedig az 1848-iki elveket valljuk , onnan indulunk 
ki és oda térünk vissza. 

Azokban, kik részt vettek az 1848-iki küzde
lemben, csak embereket tisztelhetjük, lehet 
bennök bizodalmunk. Tekintsük meg hazánkban 
pártállásukat, Es ezt a kormánv és macának a 
többségnek érdekében mondom : mert nem akarom, 
hogy a mostani kormány, és mostani többség em
berei identificáltassauak az absolut kormány em
bereivel , kik hátrahagyattak a kiegyenlítés zá
logául. 
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független-e egy conventionatus biró ? Hal
lottam — sokan mondták — hogy ugy voltak 
felfogadva ezen urak eonventio mellett, hogy ha 
bukik is a rendszer, ők mint bene merita perso-
nák egész fizetést kapjanak, hogy azon emberek, 
ha más fordulat, valami 1848-as mozgás következ
nék be, akkor is magas fizetéssel láttassanak el. 
Nem tudom, hogy ezen eonventio a kiegyenlítés
hez tartozik-e? de hogy megvan, példát tudok rá. 
Például a marosszéki törvényszék elnökének van 
jelenleg ezer forint fizetése mint pensio, egy má
siknak 2 ezer forint, mert Schmerling által igy 
voltak kinevezve. A marosszéki újból választott 
alkotmányos törvényszék elnöke kap 1000 forint 
fizetést, a megbukott meg a eonventio értelmében 
2000 frtot; igy van ez a politikai osztálynál, 
s ugyancsak Marosszék főkirálybirájának van 
2500 frt fizetése, a nyugalmazottnak 3000 nyug
dija, oda nem számítva a czimeket és ornamen-
tumokat. A főkirálybirónak van 2500 frt pen
ziója, egy másiknak 3 ezer. 

Ezt mind meg nem nevezni, elhallgatni nem 
tudom. 

Emlékezzünk a nagy napokra, beszéljünk 
nyilt ellenségekről, kik 1848-ban ellenünk voltak, 
nyíltan küzdöttek ellenünk; jól van, ez nyilt ellen
ség volt; de azt mondom, hogy nem az az ellen
ség, ki karddal öli meg az embert, hanem a ki 
lelket öl — ezt a Krisztus mondja — aki a hazafiúi 
szellemet öli meg a nemzetben, ez a gyilkos, ez az 
ellenség. 

De volt ellenségünknek egy más része,kik úgy
nevezett neutraiisták voltak. Ezt a neutrális szót 
magyarra fordítani igen nehéz. (Felkiáltások: Sem
leges!) Azt gondolom, hogy azt jelenti, hogy : nem
telen, nincs neme, genusa; vagy semleges legyen. 
(Atalán os derültség ) 

Hogy a hazában ezek iránt bizodalom nincs, 
azt tudjuk", valamint azt is, hogy a hazában iden-
tifieálni magát velők senki sem akarja közülünk. 
Botrányos a mi udvariasságunk, gyöngédségünk, 
és a közvéleményben valóságos politikai demora-
lizatióra vezet, elannyira , hogy ki merem mon
dani, az 1848-iki események népszerütlenitésére a 
régi zsarnok kormány 18 év alatt annyit , mint 
a mai kormányunk és követőinek eljárása 
annyira nevetségessé tenni nem tudta az 1848-
diki küzdelmeket. Ebben kormányunk 16 hó 
alatt nagy erélyt fejtett k i : kezdődik pedig ez 
a régi hivatalnokok iránti gavalléroskodásnál; és 
hogy hol fog végződni, a jó Isten tudja. 

Van párt és nyilt párt, a mely itt ázt mondja 
nekünk, hogy „Ti 48-asok vagytok okai minden 
veszedelemnek, lett volna eszetek akkor és tettetek 
volna ugy, a mint mi tettünk ma." Csak hogy az a 
különbség, hogy akkor az nem is lehetett, mert 

I nem volt még Solferino és Königratz. Köztünk 
vannak^azok, a kik ma minket lázitóknak neveztek 
azon időből, a midőn hazánkban mindenki fel volt 
lázitva; és ha valaha volt védelmi harcz, az bizonyá
ra a mi 1848-ik harezunk volt: véres harcz, de az 
meg nem halálunk, hanem újjászületésünket hozá 
magával. Kell-e mondanom, hogy ha azok az idők 
ismét eljönnének és hazánk határára egy osztrák 
tábornok egy császári serget vezetne ezen jelszó
val : „unbedingteünterwerfung:" mais azt kiálta
nék mindannyian: feltétlen függetlenség ! Azért 
mondón ma is, hogy a kik azon időben okosab
bak voltak nálunknál, azon ,,gutgesinntu magyarok 
— ezen szót nem akarom magyarázni — ezek ma 
is legveszedelmesebb elleneink: azok, ak ik felhasz
náltak és használnak ma is egy szent nevet, Szé
chenyi nevét, mintha Széchenyi mondta volna va
laha,hogy ne védjük a hont. Én, uraim, nem az azon 
napokban Döblingben lakozott nagy honfiról 
szólok; de igenis a kik akkor Döbling árnyéká
ban székeltek, a nagy ember körül forgolódtak, azok 
a mi kárunk, veszedelmünk. (Zaj. Mozgás.) 

Az én kivánatom tehát az lenne, és ha látnám 
kivihetőségét, azt indítványoznám, hogy a minisz
ter úr tegyen minden hivatalba próbát kiállott 
hazafiakat; ígérje meg a miniszter azt, hogy a le
hetőségig olyanok fognak alkalmaztatni, a kik az 
elmúlt kormányban nem vettek részt: ez valóban 
forró óhajtásom. 

Es végül tekintsünk arra is, mi lesz abból, 
hová fog az vezetni , ha a régi tisztviselők meg 
fognak maradni? Ne veneráljuk a régi beamtere-
ket ugy annyira, mert lám a nép csak azt fogja 
mondani: Jól volt ennek a dolga mindig: Schmer
ling alatt is úr volt, Bach alatt is úr volt, úr 
most is, és úr lesz pokolban is." (Hosszas de-
vüllséq.) 

Urak! En azt hiszem, hogy van valami, a 
miben pártkülönbség nélkül megegyezünk, a mit 
szem előtt kell tar tani : ez a politikai morál 
tisztasága. Vagy elfeledkezénk-e azon időkről, mi
dőn például Erdélyben egy országgyűlés elosz
latott, a tisztviselők tömegesen mondottak le hiva
talaikról? És az absolut kormány hivatalnokának 
lenni mióta lett nyugdijazást ériemlő hazaszol
gá l a t ? ! 

Mondják, én is mondom, hogy a régiből újjá 
lett birák közt egyénileg sok derék becsületes 
egyén van ; de azt meg nem engedem, hogy ne 
lett volna, habár szenvedőleg is, segítője a jogel-
játszási politikának. Alkotmányosak-e ők? Kérem 
alásan ő excellentiáját az igazságügyminisztert, 
legyen szíves elmondani, ha volt-e egy közülök, 

! ki elébe állt volna: „Mi nem szolgálunk többé 
I azon régi Bach-, Schmerling-, Nádasdy-kinevezé-
• sek mellett; tegye excellentiád ellenjegyzését kine-
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vezésünk mellé." !Én ugy hiszem, hogy kevesen 
kötötték ehhez állásukat. [Igaz! Hosszas derültség 
és zaj) 

Ha valahol, bizonyára nem Magyarország 
volt az ország, hol bármely kormány üsse fel sá
torát, mindig contingenst találhatott volna magá
nak benszületett emberekben : engedjék meg önök, 
hogy ilyes emberek eljárása ellen felszólalván, 
múlt eljárásukat itten nyiltan kárhoztassam, és ezek
nek azt mondom, hogy politikai hitvallásukban 
bizonyára a magyar politikai szent hitet megsér
tették. Nem módok sokat vele. 

Ennyit elmondani nekem, kit a száműzetésem 
alatt hozott törvények, törvényhozók és itélő bi
rák eljárása visszatértemmel csaknem újból szám-
üzötté tett saját hazámban, engedjék meg 
önök. Fáj látnom , hogy függetlenségünkért 
nemcsak az 1848-iki, de még régi történetünkben 
írottak iránti kegyelet is nyiltan megtámadtatik, 
és a mi több, gúny, nevetség tárgyává tűzetik. Ezen 
nézeteimet, melyek bizony a nemzet véleménye is, 
engedjék, hogy elmondhassam. 

Ezért én, meglehet, hogy minden peremet el
vesztem, és igy szerettem volna, ha Simonyi Ernő 
e kérdést fel sem hozza, és szerettem volna, ezen 
dologról és dolgozóiról legalább ne beszéltünk volna 
ezen képviselőházban. (Felkiáltások: Hát miért szól?!) 
Igaz, uraim, hogy miért szólok? Szólok azért, mert 
önök szólnak,és megbotránkoztam azon imádásszerü 
veneratióbau, a melyet önök ezen urak irányában 
tanusitanak. Bátor vagyok komolyan kimondani, 
hogy én nem venerálom őket. 

Szólok tehát azért, hogy véleményem szerint a 
miniszter úr lenne szives — habár nem szavazok is e 
tárgyra nézve, mert megvallom, én mint bírót egyi
ket sem szerethetem, és ilyek sokan vagyunk — 
hogy méltóztatnék a miniszter úr oly kegyes lenni, 
adni nekünk olyan bírákat is, kik habár rébzt is- vet
tek 1848-ban, de lehet annyi eszök,mint a többiek
nek. (Derültség.) 

Méltóztatott az igazságügyminister úr még 
mondani, hogy a kinevezéseket nem teheti addig, 
mig szervezve nincsenek a törvéuvszékek. Bátor 
vagyok kérdezni, ha a megyékben megvan a szer
vezés, az első biroságu törvényszékek, melyek leg
jelentékenyebbek a per folyamában, azok a birák 
mind ujak és nem romboltattak le Jerikó falai. 

Ha a beamterek mondhatták: „kommt Amt, 
kommt Rath:" miért lennének meg ezen kategóriá
ból kizárva az 1848-sok. Kimondom tehát a ház 
előtt, miszerint óhajtanám, hogy a törvényszékek 
is oly emberekből alakuljanak, a kik a mi hitün
ket és elvünket vallják, 

Horvát Bo ld i z sár i g a z s á g ü g y m i n i s z 
ter : T. ház ! Csakugyan igaz az a magyar köz
mondás, hogy „könnyebb más szemében meglátni I 

a szálkát, mint a magunk szemében a gerendát." 
T. képviselő úr hibáztatta Simonyi Ernő képviselő
társunk azon eljárását, hogy ezen tárg}rat sző
nyegre hozta. Ha ebben hiba van. még nagyobb 
hibát látok azon eljárásban, melyet a t. képviselő 
úr követett, midőn a múlt idők ellen recriminatiók-
kai lép fel a ház előtt. En azt hiszem, t. ház! hogy 
a recriminatiók korszaka lejárt és az jelenleg nem 
időszerű. Recrimináltunk akkor, midőn nem volt 
egyéb fegyver kezünkben; de most, midőn hatal
munkban áll a történt roszat jóvá tenni, roszul 
illenék hozzánk az üres recriminatio; hanem meg 
kell ragadnunk az alkalmat, hogy javitsunk éá al
kossunk. (Helyeslése) 

Ennem akarom se védelmezni, se elitélni azo
kat, kik a múlt rendszer alatt hivatalt vállaltak; 
de tartozom az igazságnak azt mégis kijelenteni, 
hogy noha nem tartozom azok közé, kik hivatalt 
viseltek, mindamellett lelkiismeretem nem engedi, 
hogy mind azok felett, kik ellenkező eljárást kö-
vettek, pálczáttörjek. Sokat ismertem a múlt rend
szer hivatalnokai közöl, kiket becsületes hazafiúi 
ösztön vezérlett épen arra, hogy hivatalt vállalja^ 
nak. Azon szomorú korszakban két ellenkező takti
ka fölött folyt a vita. Egyik taktikának a jelszava 
volt: nem vállalni hivatalt s az által lehetlenné ten
ni, hogy a hatalom tabula rasat csináljon; a má
sik pártnak jelszava volt: megmenteni a létező iu-
stitutiókból mind azt, a mit megmenteni lehet, s 
épen ezért a hivatalt és befolyást, a hol csak lehet, 
a magyarok számára biztosítani. Ezen két, ellen
kező elv és taktika közül melyik volt helyesebb ? 
ha a kérdést eldöntetlenül hagyjuk is, ez által a 
haza ügye semmit, sem szenved. 

A tisztelt képviselő úr azokat kívánja apphcál-
tatni, kik 1848 előtt hivatalt viseltek. Bocsánatot 
kerek, hogy ha én e téren cselekvésem szabadságát 
korlátlanul fentartom, csak annyit jelentvén ki 
a t. képviselő urnák, hogy előttem a politikai jel
lem soha magában és egyedül véve még nem 
elégséges qualificátió a birói hivatalokra , hanem 
arra a jogi képzettséget is mulbatlan feltételnek te
kintem. 

A mi a most előttünk fekvő határozati javas
latot illeti, én nem csak ahhoz, hanem azon módo
sításokhoz is, melyeket Tisza Kálmán képviselő úr 
előterjesztett, egész készséggel hozzájárulok ; csak 
egy pontja van a módositványnak, mely bennem 
némi aggodalmat költ: ez a praeclusi terminus. 
Aggodalmat gerjeszt bennem nem azért, mintha azon 
czélt, melyet a képviselő úr elérni óhajt, nem akar
nám szintoly szívesen hamar és gyorsan elérni, ha
nem azért, mert oly körülmények forognak fen, 
melyek nem a nyilvánosság elé valók, s melyek 
engem a czél bizonyos határidő alatti kivitelében 
gátolhatnának. Mindamellett, ismétlem, elfogadom 
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ezen pontot i s , azon reményben, hogy a tisztelt 
ház a birósági szervezetet, mely közel egy éve a 
ház asztalán fekszik, mielébb tárgyald* alá veendi 
s i g y a kormányt azonczél elérésében, mely mind
nyájunkat szeme előtt lebeg, buzgó tárnagatásával 
elő fogja segíteni. 

S i m o n y i E m ő : Tisztelt ház! Ha alkotmá
nyos országban valamely oly eset adja magát elő, 
mely rendkívüli intézkedést igényel, én azt hi
szem, hogy a törvényhozás kötelessége, először 
arra nézni, hogy fordubak-e már elő hasonló ese
tek az alkotmányos életben, és ha igenis fordultak 
elő hasonló esetek, mikép intézkedett az akkori 
törvényhozás. Ha vannak ily praecedens esetek, 
azoktól csak akkor kell eltérőleg intézkedni, ha 
arra igen fontos okok léteznek. Mert az alkotmá
nyos életnek a praeeedensek bizonyos szabályul 
szolgálnak és szolgálnak arra, hogy ugyanazon 
vezérelvek vonuljanak keresztül az alkotmányos 
életen, melyek azután az alkotmánynak mintegy 
alapját képezik. 

Ha már most visszatekintünk történelmünk
re, azt találjuk, hogy a múlt század vége felé csak
ugyan volt oly eset, mint jelenleg van kérdésben, 
hogy t. i. József császárnak tíz esztendei törvény
telen uralkodása után Magyarországban újra tör
vényes országgyűlés hivatott össze. 

Akkor ezen országgyűlés első kötelességei 
közé sorozta azt, hogy a törvénykezésről, a tör
vényszékek alakításáról és az általok hozott Ítéle
tek törvényesitéséről gondoskodjék. 

Én azt hiszem, hogy a törvényhozásnak ma 
is ezen eljárást kellett volna követnie, nem most, 
már a koronázás után több egy évvel, hanem kö
telessége lett volna gondoskodni arról az ország
gyűlés legelső perczeiben. 

Az mondatik, hogy sok teendője volt az or
szággyűlésnek. 

Az meglehet, hogy volt, elismerem, és van 
még bárra igen sok. De azt is tudom, hogy a ta
vasztól kezdve mostanig az időnek talán fele 
szünnapokkal veszett el. 

Tudom azt is, hogy a miniszter úr törvény
kezési rendszere már több hónap óta a ház aszta
lán van, s már a bizottságokban is keresztül ment. 
Hogy mért nem vétetett fel akkor , mikor a ház 
majdnem hetekig szünetelt ? megvallom, nem tu
dom magamnak megmagyarázni. 

De bármi legyen is ennek oka : azt hiszem, 
nekünk ezen határozati javaslatot azon formában, 
melyben a ház elé terjesztetett , alkotmányos 
szempontból sem lehet elfogadnunk. Megvallom, 
ilyen indítványt épen azon oldalról, honnan az 
iött, nem vártam volna. 

Ezen indítványban, tisztelt ház, az kívánta
tik, hogy a t. ház térjen le a törvényes útról, hogy 

menjen át a forradalmi térre, és hogy a fejedelem 
mellőzésével, törvények másitásáróí, megszünteté
séről, habár csak ideiglen is, intézkedjék. 

Én, t. ház, bármit gondoljanak is a képviselő 
urak a tulrészről, mindenkor tiltakozom az ellen, 
hogy a fönálló törvények megsértessenek. 

Az 1790. KII. t. ez. egyenesen azt mondja, 
hogy törvényeket változtatni, alkotni csak a ki
rálynak és országgyűlésnek együtt lehet, és a 
mint egyszersmind ugyanezen törvény tiltja azt, 
hogy a fejedelem pátensek által kormányozza az 
országot, ugy igen természetesen nem engedheti 
meg azt sem, hogy az országgyűlés a fejedelem 
mellőzésével törvényeket alkosson, törvényeket 
változtasson, vagy azok hatását felfüggessze. 

Ha tehát szükségeltetik intézkedés, a mint én 
nem tagadom, hogy szükségeltetik oly intézkedés, 
mely egyszer már rendbe hozza a törvénykezés 
állapotát Magyarországban: akkor — nézetem 
szerint — nem határozati, hanem törvényjavaslat
tal kellett volna előállni: mert az 1848. IH-dik 
t. ez. oly törvényes erővel bir, mint bármely más 
törvényünk, s azt megváltoztatni vagy felfüggesz
teni csak törvény által lehet. 

Az mondatik, hogy csak ideiglenes ezen fel
függesztés ; de az ideiglenesség e tekintetben kü
lönbséget nem tehet: mert először az ideiglenesség
nek határa megszabva nincs, és maga a határoza
tot indítványozó képviselő is mondotta, hogy mi
dőn e század elején az országgyűlés első teendői 
közé sorolta, hogy az úrbéri viszonyokat fogja 
szabályozni, mégis 35 évig fennmaradt az ideigle
nes állapot, 

í g y tarthatna ezen ideiglenes állapot is 35 
évig; de ha nem tartaua, csak egy napig : én azt 
tartom, hogy az országgyűlésnek a fejedelem mel
lőzésével törvényeket változtatni vagy azokat fel
függeszteni egy napig sem szabad. 

Hogy akir . curiának átváltoztatása szükséges, 
azt tagadni neui lehet. Bobory képviselőtársára 
megjegyzéseire a miniszter úr azt mondta, hogy 
az nem egészen ugy áll, a mint a képviselő úr elő
adta, íme ezeket mondotta a miniszter szóról szó
ra : „A kir. curia mostani szerkezetében sem a kor 
követelményeinek, sem az igazság szolgáltatásának 
meg nem felel." (Zaj) Azt mondotta továbbá : 
„Nem akarom ugyan állítani, de lehetnek a curia 
tagjai között, akiknek további alkalmazásáért a fe
lelősséget magamra nem vállalhatnám, s e körül
ményre már tárczám átvételekor készen kellett 
lennem.* 

Már én nem tartom azt elegendőnek, hogy a 
miniszter azt mondja, hogy lehetnek; hanem én 
azt kívánom, hogy a miniszter azt mondja: nem 

[ lehet. A miniszternek kötelessége azt tudni, hogy 
| vannak-e, s ha vannak, azokat elmozdítani, a mit 



208 CCLXVIII. ORSZÁGOS ÜLÉS. (Julks 21. 1868.) 

a rendezés után természetesen csak biróság által 
tehet, a mint az 1848. XIX- dik t. ez. rendeli, 
hogyha tudniillik miniszteri ellenjegyzés mellett 
voltak kinevezve. 

Lehetnek nehézségek, én megengedem, a 
törvénykezés egész rendezésénél; de hogy 16 hó
nap alatt ne lehetett volna a kir, curiát reorgani
zálni, azt nem engedhetem meg, és ezt nem is lá
tom át. A curiának helyzetét a miniszter ur ezen 
kevés szólal jellemezte: ezen helyzet minden eset
re abnormis. No már kérem, ha a curia helyzete 
abnormis, ha a curia oly állapotban van, a mely 
a kor igényeinek meg nem felel, ha a curiánál 
oly birák lehetnek, a kikért a miniszter úr a fele
lősséget magára nem vállalhatja: nézetem szerint 
ezen helyzet egy napig sem tartható, s azt hiszem, 
hogy ezt a háznak határozata által továbbra is 
fentartani nem khet. Én ennélfogva ezen határozati 
javaslatot oly formában, a mint jelenleg a ház 
előtt van, még a részletes tárgyalás alapjául sem 
fogadhatom el, mert, mint mondom, ellenkezik az 
alkotmánynyal, hogy a fejedelem mellőzésével 
törvények változtassanak; hanem azt óhajtom, 
hogy a kormány, vagy akármely más tagja a 
képviselőháznak, mert mindenkinek szabadságában 
áll, terjeszszen a ház elé egy törvényjavaslatot az 
1790 — 91-diki törvényben letett elvek alapján, 
mely a XL—LV-dik t. ez.-ben ehhez hasonló eset
ben rendelkezett a törvényszékekről s a törvény
telen birák által hozott Ítéletekről. 

Ezt kell nekünk alapul fogadnunk és ezek 
szerint cselekednünk. Ezek alapján kell előíerjesz 
teni egy törvényjavaslatot, a mely által az egyesek 
s magánosok ügyeire hátrányos s minden esetre 
káros befolyással biró helyzeten minél elébb se-
gitve legyen. Azt nem tartanám helyesnek, habár 
csak ideiglenesen is, elhatározni, hogy a kir. curiá
nak minden Ítélete szentesittessék; az oly körül
mények között hozott Ítéletek, a melyek a lenmit 
korszakban hozattak, az igazsággal meg nem 
egyeztethető, hogy mindazon ítéletek megerősít
tessenek a nélkül, hogy azokra nézve valami kü
lönbséget ne tegyünk. Hogy magánosok között 
folyt perekben az Ítéletek érvényesek maradja
nak, azt elfogadom : mert nem teszem fel, hogy 
bárki által is kinevezett bíró szándékosan bárkinek 
is kárt akart volna tenni; de hogy akkor, mikor 
az álladalom, mikor a hatalom részéről indíttatott 
per valamely magános polgár ellen, és a hatalom 
kinevezésétől, a hatalom előmozdításától és kegyé
től függő birák Ítéltek, hogy akkor is azon Ítéletek 
minden különbség és kifogás nélkül megtartassa
nak : ezt, t.ház! igazságosnak nem tartom, és erre 
nézve megkülönböztetést kellene tenni, a mint 
tett is megkülönböztetést a 90. és 91-diki törvény
hozás. Ennélfogva én ismétlem, ezen határozati 

javaslatot, ugy a mint az előterjesztetett, még a 
részletes tárgyalás alapjául sem fogadhatom el ; ha
nem azt kivánom, mondja ki a ház, hogy a kor
mány az 1790. é- 91-diki törvényhozás által letett 
elvek szerint egy törvényjavaslatot terjeszszen a 
ház elé. {Helyeslés a szélső bal oldalon.) 

Madarász József : T. képviselőház! Felet
tébb saj'nálorn, hogy Pest belvárosa érdemes kép
viselője azon határozati javaslatot terjesztette a 
ház elé, a mely határozati javaslat ma tárgyalás 
alatt van. Sajnálom pedig a Simonyi Ernő képvi
selőtársam által előadott indokokból is. Én azt hi
szem, a képviselőház határozat által az ítéletek 
törvényességét nem törvényesítheti, mert azon 
előzmény által, midőn határozatok által szándé
koznék ítéletek törvényességét, csak azon szempont
ból is, hogy a miniszteri ellenjegyzés hiányzott, 
kimondani, az által vetnők meg alapját — nyíltan 
kimondom óhajtásom ellenére — megvetnők már 
alapját annak , hogy egy másik országgyűlés 
azon határozat érvényessége fölött biráskodhassék. 
Szorosan ragaszkodom tehát e tekintetben a jog-

j fentartás, a conservativismus elvéhez. 
Igenis, ha szükséges a háznak politikai tekin-

' tétből bizonyos határozatot hozni, hozza azt ugy, 
mint a Simonyi képviselő társam által előadott 
1790-iki törvényünk megszabja. 

És igy felettébb sajnálom Pest belvárosa érde-
i mes képviselője határozati javaslatának beadását és 
| e tekintetben igen is az igazságságügyminisztert ki-
j vánnám utasítani, hogy az e tekintetben ne talán 

szükséges intézkedéseket törvényjavaslat alakjá
ban terjeszsze a ház elé. 

A mi pedig a miniszter ellenjegyzésével ellá
tandó bírákat illeti, remélem, ha egy részben az 
itélő székek biráinál hiányos az eljárás átalában 
mindazon tárgyakban, melyekre nézve az 1848-
iki törvény az ellenjegyzést követeli, ugyanakkor 
kiterjesztendő a hiány pótlása; és én e tekintetben 
ismétlem, hogy nem kivánom részletes tárgyalás 
alapjául elfogadni a javaslatot azért, merte javas
lat nem mond egyebet, mint a mit e részben az 
igazságügyminiszter előterjesztett, és ha az igaz
ságügyminiszter e részben megadta a biztosítékot, 
miként megadta, a háznak több biztositékot e 
határozat sem adván, azt e részben is felesleges
nek tartom. (Helyeslés a szélső bal oldalon. Sza
vazzunk !) 

E l n ö k : Senki felírva többé nem levén, a 
kérdést szavazás alá bocsátom. Az első kérdés az vol
na, hogy átalánosságban a határozati javaslatot el
fogadja-e a ház ? Azután pontonkinti tárgyalás 
történnék. (Helyeslés) Bátor vagyok tehát a kér
dést föltenni, hogy a napirenden levő határozati 
javaslatot átalánosságban a részletes tárgyalás 

I alapjául elfogadja-e a t . h á z ? A k i k elfogadják, 
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méltéztassanak fölkelni, (Megtörténik.) A többség 
elfogadja. 

Most jegyző tir pontonkint fogja felolvasni a 
határozati javaslatot és hozzá mindjárt Tisza Kál
mán beadott módositványát is. 

Pais s Andor j e g y z ő (olvassa a határozati 
javaslat első kikezdését) 

Bujanovics Sándor jegyző (ol vassá Tisza 
Kálmán 'módositványának első pontját.) 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni a módosit-
ványt ? (Elfogadjuk!) 

PaiSS Andor j e g y z ő (olvassa a határozati 
javaslat második és harmadik kikezdését.) 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa Tisza 
Kálmán múdositvániának második pontját) 

E l n ö k : Elfogadja a 1. ház a inódositványt? 
(Elfogadjuk!) 

Paiss Andor jegyző (oh •ássa a határozati 
javaslat 4-dik kikezdését.) 

E l n ö k : Erre nézve Tisza Kálmán urnák 
nincs módositványa. Elfogadja a t. ház a határo
zati javaslat ezen pontját? (Elfogadjuk!) 

PaiSS Andor j egyző (ohassa a határozati 
javaslat 5-dik kikezdését.) 

Csengery Imre : A harmadik sorban előfor
duló ezen szóra: „törvényeinkre nézve," valamint 
az ötödik sorban e kifejezésre: „közjogi viszonya
ink." megjegyzem, hogy, nézetem szerint, szabato
sabb legyen a szerkezet, „törvényeink" helyett 
„törvényre," és „közjogi viszonyaink" helyett: 
„a közjogi viszonyok" volna teendő. (Helyeslés.) 

Elnök: A t. ház a határozati javaslat 5-dik 
pontját e módositványnyal fogadja el. 

PaiSS Andor j e g y z ő (olvassa a határozati ja
vaslat "i. és 8-dik kikezdését.) 

Csengery I m r e : Ezen szakaszban is vannak 
szavak, melyek alkalmasint tollhibából maradtak 
a szövegben és melyeket nézetem szerint megkell 
változtatni. Itt az mondatik : „a most fenálló ítélő 
székek által eddig hozott és hozandó Ítéletei, ha
tározatai, végzései, rendeletei," ezeket igy vélem | 
kiigazitandóknak : „által hozandó Ítéletek, határo-
rozatok, végzések, rendeletek." (Helyeslés.) 

Elnök: Méltóztatnak a határozati javaslat 
utolsó szakaszát Csengery Imre képviselő úr irá
lyi módosításával elfogadni ? (Elfogadjuk!) Elfo
gadta tik. 

Tisza K á l m á n : T. ház! Ezen szakaszra néz- j 
ve az átalános vitában tett nyilatkozatomnál fogva, 
gondolom, már kimondottam, hogy én ezt elfoga
dom. Azonban nem tartom fölöslegesnek indokol
ni, miért fogadom el, miután itt kétségbe hallot
tam vonatni először azt, hogy szükség lenne en
nek kimondására, másodszor, miután azt hallot
tam vádul felhozatni, hogy nem helyes szentesíteni 
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mindazon Ítéleteket, melyek a 18 év alatt ho
zattak. 

Először, hogy ezt nem volna szükséges ki
mondani : elvontan a történtekről, abban azon 
képviselő urnák, ki azt mondotta, tökéletesen 
igazsága volt. Nem volna szükség kimondani, ha 
épen az ő interpellatiói, az ő felszólalásai, az ő és 
elvrokonai működései azon téves hitnek nem ad
hatnának tért. (Zajos helyeslés) 

A mi a másodikat illeti, jelesen, hogy ez által 
szentesittetik mind az, a mi a 18 év alatt ítélet-
képen kimondatott: azt gondolom, ezt senki kö
zöttünk tenni nem akarja; de azt azon szakasz 
egyátalában nem is czélozza, mert az minden 
egyéb kifogást, melyet lehet tenni a törvények 
szerint, fenhagy, csakis épen ezen az egy okon 
mondott kifogást nem hagyja fön. 

Tehát én szükségesnek tartom az előzmények 
után, hogy az kimondassák. Nem mond ki többet, 
minta mennyit a szükség föltételez. 

Megjegyzem még, hogy ezen határozati ja-
j vaslat sem ezen, sem többi szakasza törvényt mó

dosítani, sem törvényt magyarázni nem akar. 
mert nemhogy el akarná törölni azon 1848-iki 
III. törvéiyczikket. sőt inkább kimondja, hogy 
annak rendelményeit teljesíteni kell. (Helyeslés) 

Én tehát sem azt nem látom, a mit loyalitási 
buzgalmában a t. képviselő úr lát, hogy ez a ko
rona jogait sértené, sem azt, hogy a törvény iránti 
tisztelet ellen vétene s a ház jogain tul menne; s 
azért ezen szakaszt épen ugy, mint a többit, mint 
a mely törvényes, mint a mely a t. képviselő úr 
és elvrokonai föllépései folytán szükséges, s mint 
a mely csak annyit mond ki, a mennyi kimondása 
szükséges, elfogadom. (Elénk helyeslés) 

Elnök : A felolvasott és már elfogadott ha
tározati javaslat a módosítások szerint ki fog iga
zíttatni, legközelebb a végleges felolvasásra ki fog 
tűzetni, és azután a inéit, főrendekkel közöltetni. 

Másik napirenden levő tárgy az állandó iga
zoló bizottság jelentése. 

Antal fy Káro ly e lőadó (olvassa az állandó 
igazuló bizottságnak Irányi Dániel Pécs városában 
képviselővé történt választására vonatkozó jelentését. 
mely szeriíit e választás iránt vizsgálat volna ren
delendő.) 

Bobory K á r o l y : T. ház! Óhajtanám min
denek előtt a választási jegyzőkönyvet és arra 
vonatkozó iratokat egész terjedelműkben felolvas
tatni. (Közbeszólás a szélső bedről: Csak a jegyzö
könyvet ! Mások: Holnap!) 

Antalfy Károly előadó (olvassa a válasz
tási jegyzökönyvet) 

Bobory K á r o l y : Csupán a katonai parancs
noknak bizonyítványát kérném még felolvastatni. 

Antal fy Káro ly e l ő a d ó : Németül van szer-
27 
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kesztre. Nem tudom, hogy fog menüi. (Olvassa a 
katonai parancsnok bizonyítványát) 

Bobory Károly: Szót kérek ! (Halljuk!) T. 
ház! Én azt látom ezen felolvasott jegyzőkönyv
ből, hogy az maga egészen rendben van, és a mik 
az állandó igazoló bizottság által állíttatnak, igen 
keveset nyomnak. 

Nevezetesen először az mondatik, ugy mint 
alapja a bizottság véleményének, hogy a központi 
bizottság bizonyos intézkedéseket tett vulna és 
ezen intézkedések nem tartattak meg a választási 
elnök által; nevezetesen, hogy a központi bizottság 
bizonyos jegyeket kivánt osztogattatni a választók 
közt és ezen jegyeket nem követeitea választási el
nök. Én azt mondom, más lényeges föltételek nem 
kívántatnak a választás érvényességére, mint azok. 
melyeket a törvény felállít. A központi bizottság 
akár micsoda intézkedéseket tett azon kivül: azok
nak oly értékök nincs, hogyannál fogva meg lehetne 
eemmiteni a választást. (Helyeslés a szélső balol
dalon.) 

Másodszor arra építi véleményét az igazoló 
bizottság, hogy nem voltak eltávolítva azok, kik 
választási joggal nem bírtak. Hiszen a választás
nak teljes nyilvánossággal kell történni. Itt nem 
az a kérdés, voltak-e vagy nem jelen oh'anok, 
kik választási joggal nem bírtak; hanem csak az 
a kérdés: azok a választáshoz nem járultak-e, 
olyanok nem szavaztak-e, kiknek választói joguk 
nincs? Itt pedig az nem állíttatik. 

Egészen világos, hogy a Irányi-párt által 
semmi zavargás neiv okoztatott, hanem okoztatott 
a kisebbség részéről, mint ez közönségesen tör
ténni szokott. A kisebbségnek, tudjuk, az a rendes 
fogása, hogy mindannyiszor, a midőn kisebbség
ben látja magát, hogy oka és alkalma legyen a 
képviselőház elé kérvényt intézni, zavarokat idéz 
elő. Ugyanis először maga a polgármester oly kö
veteléseket tett a választási elnök ellenében, a me
lyek őt meg- nem illetik. A választási törvény 
szerint minden politialis intézkedés egyedül ma
gát a választási elnököt illeti. (Helyeslés a szélső 
bal oldalon.) 

Hogy némi zaj volt a választás alkalmával, 
ennek semmi nyomatéka sincs, és ha erre építe
nénk , akkor soha törvényes intézkedése ez orszá
gos képviselőháznak sem volna. Az Irányi-párt 
részéről nem csak hogy nem okoztatott semmi za
var, semmi zaj, hanem maga az Irányi-párt a meg
támadást is, a mely okoztatott a Madarász-párt 
által, egész csendben és egész nyugalommal be
várta. 

Hogy lehetetlen volt hallani a felhívott sza
vazóknak neveit, ez sem való: ezt megczáfolja 
maga a jegyzőkönyv: mert fölhivattak, név sze
rint fölhivattak, s az elnök által megtétetett azon 

figyelmeztetés, hogy még akkor is, ha meg nem 
jelennek, a szavazás érvényes fog lenni. 

E g y szóval: mind azok, a mik e választás ér
vényességéhez szükségesek, kétségkívül megvol
tak. Én nem látom az okot, a mi földerítendő vol
na ezen kiküldetés által. Ennélfogva kérem nem 
a vizsgálatot kiküldeni, mert a vizsgálatnak nincs 
mit felderitsen, mert minden világosságba van 
helyezve, hanem kérem Irányi Dánielt egyenesen 
igazolni. (Helyeslés a szélső bal oldalon.) 

Halász Bo ld iz sár : T. ház! Én azt hiszem, 
miután a pécsi választókerület igen hosszú idő óta 
nincs képviselve, nincs okunk, hogy hibát keres
sünk ott, a hol hibát alig lehet fölfedezni. 

Minő panaszuk van a kisebbségben maradot
taknak ? 

Tudjuk, hogy a kisebbség mindig él azon 
manőverrel, hogy lármáz, veszekedik, verekedik 
és fejeket is beszakaszt. Volt rá eset, itt a t. kép
viselőházban, a hol be volt bizonyítva , hogy em
berhalál is történt, s mégis igazoltuk azon válasz
tást, mert be volt bizonyítva, hogy ez csak manő
ver volt a választás szabad gyakorlata meghiúsí
tására. Én azt látom, hogy ez esetben inkább az 
Irányi-pártnak lehetne panasza, mert hiszen a ka
tonaság, melyet az elnök kötelességszerűen oda 
rendelt, szuronyszegezve ment az Irányi-pártnak 
és kitolta a teremből; tehát a katonaság megjele
nése nem hozható föl ürügyül arra, hogy ez által 
megszakittatott a választás. Hiszen, ha a Madarász
párt nem kényszeríti erre. az elnök természetesen 
nem rendelte volna oda a katonaságot, és ennek 
oda rendelése nem a választás szabad gvakorlatá-
nak meggátlására, hanem helyreállítására volt. 
És csakugyan az Irányi-pártiak támadtattak meg. 
Ezt tehát helyes okul nem lehet felhozni. 

A mi a panaszos félnek azon állítását illeti, 
hogy az elnök megszakította a választást az által, 
hogy mellékterembe ment el tanácskozni: erre 
azt jegyzem meg, hogy a mi törvényeinkben a 
megszakítás nem így értelmeztetik, hanem ugy, 
ha a választás egy napról a másikra tétetik: mert 
hogy egy pár perezre félre vonuljon, ez épen nem 
tiltatik, és ezt is csak azért tette, hogy gondoskod
jék a rend feníartásáról. s ez a megszakítás sem 
történt volna, ha a Madarász-párt erre okot nem 
adott, volna. 

Felhozatott még egy, a mit egyik képviselő 
úr is megemlitett: hogy lárma volt, és hogy nem 
hallhatták neveiket; de ennek is a kisebbség volt 
oka, mely azért lármázott, hogy a választást lehe
tetlenné tegye; és itt ez épen nem elégséges ok, 
mert a szavazók mindnyájan meghallották a fel
hívást, mert hiszen egyenkint mentek oda, s ha 
másként nem hallhatták volna, a fülbe súghatták. 

A mi illeti Koncz aláírását: arra azt jegyzem 
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meg, hogy a jegyzőkönyvben nem csak Koncz, de | 
még más kettő is alá van írva, aláirta az elnök, a 
jegyző, és nem tudom még ki. Itt tehát csak az 
lehet a kérdés : Arajon hiteles-e a választási jegyző
könyv? Különben az is csak állíttatik, hogy az 
elnök nem volt jelen folytonosan. Nagyon köny-
nyen meglehet az, t. képviselőház, hogy ő épen 
akkor, mikor a katonaság közbelépett, maga is 
kitolatott s csak későbben mehetett vissza. Ennél
fogva ez sem alapos ok arra, hogy azt lehessen 
mondani, hogy azért kell vizsgálatot elrendelni. 
Ha a Madarász-pártiak lát ták, hogy nem ment 
rendben a választás, nem kellett volna nekik elvo
nulni, és azon körülmény, hogy visszavonultak, 
nem hiusitja meg a választás'. A törvény csak 
kettőt rendel, és nem azt, hogy az ellenfél részéről 
bizalmi férfiak is aláírják a jegyzökönyvet; külön
ben a bukott párt bizalmi férfiai soka sem imák 
alá a jegyzőkönyvet, vagy csak igen becsületes 
emberek irnák alá, kik nem nézik azt, hogy párt-
jok mit parancsol. 

Ezek azon okok, melyeknél fogva, miután az 
országgyűlés vége felé jár, ha nem akarjuk, hogy 
Pécs városa ezen országgyűlésen teljesen képvise
let nélkül maradjon, mondjuk ki az igazolást. Én 
részemről lelkiismeretem szerint ki merem mon
dani, hogy itt nem látok egyebet ürügynél, a me
lyet minden kisebbség, az egyik ügyesebben, a 
másik ügyetlenebbül, fel szokott használni arra, 
hogy a törvényes választást megakadályozza. En
nélfogva én az igazolásra szavazok. [Helyeslés a 
szélső bal oldalon.) 

S i m o n y i E r n ő : Azokhoz, a mik itt előadat
tak, néhány szót akarok szólani. 

I v á n k a Zs igmond : Hasztalan ! 
S i m o n y i E r n ő : Meglehet, hogy Ivánka 

Zsigmond képviselő úr már elhatározta. hogy 
hasztalan; én mégis bátor leszek észrevételeimet 
elmondani. 

A jegyzőkönyv, a mint van, ha minden kér
vény nélkül volna a t. háznak bemutatva, senki sem 
volna, a ki azt mondaná, hogy ezen választást iga
zolni nem kell. Már most mi rontja meg ezen 
jegyzőkönyv hitelességét vagy érvényét? A 418 
választó, kik abban fel vannak jegyezve, mind 
Madarászra szavaztak s csak egyetlen szavazat
tal sincs több, a ki a jegyzőkönyvet aláirta. Ha 
tehát ez elegendő, hogy a kisebbségben maradtak 
aláirtak egy kérvényt, arra, hogy a választás iga
zolása a végtelenségig elhalasztassék vagy meg
semmisíttessék , akkor bizony minden választás 
nehezen fog igazoltatni, legalább, ha a ház, amint 
reménylem és hiszem, ugy fog eljárni, hogy min
den mellékes tekintetet félretéve, a dolog érdemére 
nézve fog hozni határozatot. Azon 418 választó — 
ez körülbelül a szám, mely a jegyzőkönyvben fog

laltatik — semmi érvet nem hoz íel arra, hogy 
valaki választási jogában megszorittatott, megsér
tetett vagy attól megfosztatott volna. Az, hogy a 
katonaság jött a választásnál közbe, nem fogja a 
választást invalidálhatni. Ezen esetről a törvény
ben gondoskodva van, mely előre megrendeli, 
hogy ha zavarok történnek, az elnök a katonasá
got is használhatja. íme, itt történtek ilyen zavar
gások, bár — mint a jegyzőkönyvből és magokból 
a kérvényekből kitűnik — nem olyanok, hogy va
laki megsértetett volna, hanem csak roppant lárma 
volt, ugy hogy szót sem lehetett hallani. Ellenben 
a jegyzőkönyvből világosan kitűnik , és a petitió-
ban megezáfolva egy szóval sincsen : hogy az elnök 
háromszor szólitotta föl a még nem szavazott vá
lasztókat, hogy szavazzanak, és csak midőn a há
romszori felszólításra sem jelentkezett szavazó, 
csak akkor zárta be az elnök a szavazást. 

Én ugy hiszem tehát, hogy a formák, melye
ket a törvény előszab, tökéletesen meg voltak 
tartva. Az, hogy a kisebbségben maradtak ez 
ellen petitiót, de semmi bizonyitékot nem hoznak 
föl, a választás megdöntésére nem szolgálhat ala
pul. Kérem ennélfogva a választás igazolását. (He
lyeslés a szélső bal oldalon.) • 

Madarász József: Tisztelt képviselőház! 
Meg vagyok győződve, hogy a Madarász-párt Pécs 
váron legközelebbi választása ellenében semmi 
más okból nem folyamodott vizsgálatért, mint 
azért , minthogy a vizsgálat meghosszabbítása 
által az igazolást kérdésessé tegye, és hogy köze
ledvén a képviselőháznak majdnem 3 évre válasz
tásának bezárási évszaka, Pécs városa ez ülésszak 
alatt majdnem képviselő nélkül maradna. Meg 
vagyok pedig erről győződve azért, mert ha a 
pécsvárosi választók, mint már Simonyi képviselő
társam is mondotta, a választásnál nem kevesebb 
számmal, mint a folyamodást aláirók, hanem oly 
tekintélyes számmal jelentek meg, mely majdnem 
kétségtelenné teszi, hogy ők a többséget valóság
gal bírhatják, akkor már ezen indok maga is elég
séges fentebbi meggyőződésem támogatására. 

Egyet kívánok érintetlenül nem hagyni : ez 
az, hogy t, i. a jegyzőkönyv azonnal alá nem Íra
tott, s e részben is kifogás tétethetik, mint azt a 
központi előadó is előhozta érvül a választás elle
nében. En, uraim, mindenben — njolag legyen 
megemlítve — míg a törvény meg nem változta
tók, a törvény szelleme és szavaihoz tartom maga
mat. Igen sok esetet tudok már — mert szorgal
masan szoktam figyelni az ily esetekre — hogy 
történt, hogy mindjárt alá nem írták a jegyző
könyvet ; de a törvény szava és szelleme nem is 
követelik ezt. Azt mondja ugyanis a 43-dik sza
kasz : „A szavazatszedő küldöttség a választás 
folyamáról rendes jegyzőkönyvet vezet, azt a vá-
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lasztás befejezésekor az elnök és a jegyző a sza
vazatszedő küldöttségnek legalább két-három pél-
irányban aláírják s egy példányt a választott 
követnek azonnal kézbesítenek/' Méltóztassanak 
itt e szót „azonnal" figyelembe venni. Ez csak arra 
vonatkozik, hogy a mint alá van a jegyzőkönyv 
írva, azonnal közöltetik a megválasztott képviselő
vel. (Mozgás. Ellenmondás jobb felöl,) Én nem tehe
tek róla, hogy a törvény így van, és arról sem 
tehetek, hogy én a többség véleménye szerint nem 
helyesen fogom fel a törvényt, de önvéleménye-
met elő kell adnom, mert a mit czáfoltam, az is 
a választás ellenében egyik indokul szolgált. Én 
csak azt tekintem, és ez a fő a választásnál, mi a 
29-dik szakaszban van : „Az összeírásba foglaltak 
közül a választási jog senkitől meg nem tagadtat-
hatik." És miután azt látom, hogy az elnök nem 
csak meg nem tagadta a választóktól e jogot, ha
nem ismételve felszólította, hogy éljenek e joguk
kal, ők azonban látván kisebbségüket, mert hiszen 
ismerjük, hogyan szokott ez a választásnál tör
ténni, megszámlálják magokat, és midőn látják, 
hogy — bár hogy feszítsék meg erejöket —- nem 
lehetnek többségben, látván, hogy már minden vá
rosrészek szavaztak és ekkor az Irányi-pártnak 178 
szótöbbsége levén és csak 159 levén a még nem sza
vazott, melylyel a belváros a jegyzőkönyv szerint 
bír, e kisebbségben hitök késztette őket az óvásra, 
és késztette őket arra, hogy önmagok tagadják 
meg- szavazhatási iog-ukat. 

Én tehát ezen előadottaknál fogva szintén 
csatlakozom Halász Boldizsár képviselőtársam vé
leményéhez és kérem a választást igazoltatni. 

Csiky Sándor : T. ház ! Én akkor, midőn, 
mint a képviselőháznak egyik tagja, valamely vá
lasztás felettitéletet mondani köteles vagyok, mint 
képviselő nem nézek semmire egyébre, mint arra, 
mit rendel, mit parancsol a törvény, s a választás
nál elég volt-e ennek téve , vagy mellőztetett a 
törvény által megrendelt valamelyik formalitás. 
Ehhez képest azt nem nézem, hogy az országgyű
lés egy pár hónap multával véglegesen befejezte
tik a jelen választásokra vonatkozólag, hanem, mon
dom, csak azt nézem, mit mond a törvény. A tör
vény rendelete szerint az mondatik, különösen az 
előttem szólott Madarász képviselőtársam által felhí
vott XLIII-dik törvényczikkben, melyre a folyamo
dóknak, a petitiót nyújtóknak, ugy látszik, hogy 
a törvényes formalitások köréből csupán erre a 
szakaszra vonatkozólag van azon észrevételök, 
hogy a jegyzőkönyv azonnal mindjárt nem íratott 
alá a választás megtörténte után. Igen, de kérem, 
a törvény azt, ha rendelte volna , hogy a mint a 
választásnak vége van, a jegyzőkönyvet azonnal 
mindjárt el kell készíteni, és ha az nyomban 
el nem készíttetik, a választás nem érvényes; ha | 

azt rendelte volna: akkor ezen rendeletnek eleget
tenni phy sice ugy szólván lehetetlen : mert a válasz, 
tásoknáí egy jegyző levén, azokat a hosszú jegy
zőkönyveket három példányban kell neki elkészit-
nie a törvény rendelete szerint, hogy tehát bárom 
példányban egy jegyző azokat a hosszú jegyző
könyveket akkorra elkészítse, az teljes lehetetlen. 
(Nagy zaj.) Azt is tudjuk, hogy a választásoknál 
csend és béke uralkodni nem szokott, hanem biz 
ott beszélnek, zúgás van. Itten nem vagyunk 
választás idején, és mégis, t. ház, minő hangon kell 
nekem beszélni, hogy magam magamat megért
sem. (Nagg zaj.) De nem is ̂ beszélek tovább, vagy 
méltóztassanak hallgatni. Én tűrök , a míg le
het, jó szerivel. (Nagy zaj.) A törvénynek e te
kintetben a jegyzőkönyv aláírására vonatkozó" 
lag, miután két tanú és a jegyző és elnökön kivül 
a jegyzőkönyvben aláírva vannak, értelmem sze
rint elég van téve a törvény szellemének, a tör
vény rendeletének és igy azon jegyzőkönyvet 
ebből a tekintetből hiányosnak mondani nem le
he t Már most, t. ház, az a kérdés, van-e tehát ezen 
jeg}Tzőkönyv ellen valami olyan törvényben gyö
kerező kifogás, a melyet kellő figyelembe véve a 
választásnak érvénytelen voltát valami gyanú 
alá venni, és annak megvizsgálására valakit ki
küldeni szükséges lenne? A felolvpsás előtt gon
doltam, hogy talán lesz benne valami, a meny
nyiben a kérvény, vagyis az igazoló bizottság 
véleménye a vizsgálásra van irányozva ; azt hittem, 
hogy a jegyzőkönyvben fog talán valami olyan 
hiány találtatni, melynél fogva a vizsgálatnak 
itt helye lehet; azonban én megvallom, hogy tör
vényesebb formában és kielégítőbben készített 
jegyzőkönyvet e házban felolvastatni nem hallot
tam. Nincs egy pontja olyan, mely a törvény ér
telmének és rendeletének meg ne feleljen. Én tehát 
azokra nézve, mik a négyszáz s néhány ellen
párti által aláirt kérvényben fog'lalvák, azon meg-
győződésben vagyok, hogy ezek a választás érvé
nyességére semmi befolyással sincsenek. Hiszen ez 
mindig ugy van: igen kevés választás van olyan, 
mely ellen kérvényt ne adnának be : mert hiszen 
azok. a kik kisebbségben maradtak, minden válasz
tásnál elégületlenek. Én tehát, t. ház. mindezeknél 
fogva, ha még azt is tekintetbe veszem, hogy voltak 
esetek, különösen az ungvári választásnál, a hol 
bizony olyan vérengzést vittek végbe, olyan erő
szakoskodást, hogy ha épen nagyon keresni óhaj
tott volna a t . ház kákán csomót, nagyon is talált 
volna, de a t. ház bölcsesége ugy találta, hogy 
törvényszegés még ott sem fordult elő, és igazolta 
a választást: itten e választásnál, a mennyiben 
itt sem történt törvényszegés, a vizsgálatnak helyét 
nem látom. (Halljuk az előadó véleményét!) 

Antal fy Káro ly e l ő a d ó : Igen rövid leszek; 
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s hogy annál rövidebb legyek, kijelentem, hogy 
tökéletesen egyet értek valamennyi előttem fel-
gzólalt képviselőtársammal abban, hogy igen is a 
felhozott pontok, tán egynek kivételével, a válasz
tás megsemmisítésére befolyással nincsenek : mert 
az igazoló bizottság előre is kimondotta, hogy ezek, 
ha mindjárt bebizonyíttatnának is. a választást 
meg nem semmisitik. Egyetlen pont az, a mi
ben ellenkező véleményen vagyok. A törvény 
azt rendeli, hogy a választást megszakítás nélkül 
kell folytatni, a kérvényt aláirtak által pedig ugy 
állíttatik elő, hogy az elnök az Irányi-párt vezér-
férfiaival együtt a választás közben magán érte
kezletre mellékterembe vonult. De még ez sem 
az, a mire a fősúlyt fektetem, hanem az, a mit 
mindnyájan mellőztek, legalább nem vettem észre, 
hogy valaki fölhozta volna: az, hogy legnagyobb 
része a szavazásra váró Madarász-párti polgárok
nak a katonaság közbeléptével szétoszlattatván, 
többé — az itt levő hatósági bizonyítvány szerint 
— az utczán is felállított katona-cordonon át sza
vazásra meg nem jelenhetett. (Felkiáltások: Ez 
c lég! Szavazzunk!) 

E l n ö k : Szavazás következvén, bátor vagyok 
a kérdést kitűzni: elfogadja-e a t. ház a központi 
bizottság véleményét vagy nem? A kik elfogadják, 
szíveskedjenek felállni (Megtörténik.) A többség 
elfogadja. {Felkiáltások : Czorda! Czorda ! Justh.' 
Justh!) U g y veszem ki, hogy a többség Czorda 
Bódog képviselő urat kívánja a vizsgálattal meg
bízni. 

Csanády SándOr : Két név voltj fölemlítve : 
Justh József és Czorda Bódog uraké : méltóztassa
nak tehát legalább szavazásra bocsátani, hogy a 
valódi többség kitűnjék. 

E l n ö k : Ugy hiszem, jól fogtam fel a többsé
get; hogy ez azonban még világosabban kitűnjék, 
méltóztassanak fölkelni azok, kik Czorda képvi
selő urat kívánják kiküldetni. (Megtörténik.) A 
többség Czorda képviselő urat küldi ki. 

A napirenden levő másik tárgy az Újvidék 
több választója által benyújtott kérvényre a kér-
vényi bizottságnak jelentése. Ez felfog olvastatni. 

Szontagh P á l (gömÖri, olvassa a kérvényi 
bizottság jelentését s következő véleményét) : „Addig 
is, míg a kormánybiztosok küldésének eseteit, azok 
eljárásának módját s az alkotmányos jogok felfüg
gesztéséig mikor és meddig terjedhető hatalom
körét tüzetesen megszabó törvény alkottatnék: 

„ezen fenforgó eset indokából szükségesnek 
tartja a kérvényi bizottság annak kimondását véle
ményezni, hogy a parlamentalis kormánynak, az 
öt terhelő felelősség eszméjéből folyólag, kétségte
len kell jogának lenni mindazon esetekben, a hol 
panaszok valamely hatóság ellen felmerülnek, kü
lönösen ott, a hol mint a sz. kir. városokban, kor

mányzó közege nincsen, vizsgálat és intézkedés 
végett teljhatalmú biztost küldeni. E nélkül nem 
csak a felelősség válnék képzeletivé; de sőt a kor
mányzás és közrend fentartása is olykor lehetet
lenné tétethetnék. 

,,Midőn azonban az ekként kiküldetésében 
megszorítás nélkül megengedendőnek véleménye
zett biztos a neki esetleg felhasználásra adott telj
hatalmával a vizsgálaton tul valósággal él oly ki
terjedésben, hogy alkotmányos s önkormányzási 
joggyakorlatokat ideiglenesen felfüggeszt, 

„minthogy a képviselőkáznak az alkotmány 
és közszabadság érdekében tudnia kell, ha vajon 
ezen végső eszköz alkalmazására elegendő ok és 
szükség forgott-e fön, s ez utóbbin tul nem terje-
dett-e ? 

„a kérvényi bizottság a kormánybiztosok 
küldésének előleges engedély nélküli jogához vál-
hatlanul kapcsolandónak véleményezi azon felté
telt, hogy a kormány, utólag, a befejezett vizsgálat 
és biztosi eljárás eredményéről a képviselőházat 
értesítse, s az alkotmányos jogok gyakorlatának 
netaláni felfüggesztését indokolja. 

„Újvidék sz. kir. városának tehát első rend
beli kérvényét, mely a kormánybiztosnak már 
puszta küldéséből, magából az elvből sérelmet ala
kit, figyelembe vehetőnek ezek szerint nem tartja. 

„Második kérvényének azonban tárgyát a 
fenebbiek szerint annak idejére tudomásul felje
gyeztetni, s addig is netaláni időközi intézkedés 
vésrett, az összes minisztériumhoz áttétetni véle-
ményezi." 

Wenckheim Béla b. belügyminiszter: 
(Halljuk!') T. ház! A kérvényi bizottság vélemé
nyére nincs észrevételem; és a t. ház többségétől 
függ azt elfogadni vagy máskép határozni ezen 
ügyre vonatkozólag. 

De miután Újvidék városa két rendbeli kér
vényében már magára a kormánybiztos kiküldé
sére és eljárására nézve panaszt emelt, mintha ál
tala az alkotmány felfüggesztetett és a municipium 
sarkalatos jogaiban megsértetett volna, és ennek 
folytán panaszának orvoslását kérelmezi, az én 
feleletre vonatásomat pedig szintén szorgalmazza: 
hivatva érzem magamat, hogy a kormány eljárá
sát, a kormánybiztos kiküldésére vonatkozó ve
zérlő indokaimat, és a kormánybiztos működését 
a t. ház tudomására hozzám. (Halljuk!) Teszem 
ezt annál is inkább, miután ezen újvidéki ügy a 
szomorú szerbiai események által még bonyolul
tabbá vált és számtalan ferde magyarázatokra és 
balfelfogásokra ad alkalmat, és ekként mind a kor
mánynak, mind különösen önmagamnak, a kinek 
felelősségével és aláírásával bocsáttatott ki ama 
rendelet, kiváló érdekemben áll, hogy a t. ház és 

I duZ összes közönség hivatalos adatok alapján az 
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ügy állásáról, keletkezéséről és a kormánybiztos 
működéséről kellőleg értesülve legyen. (Sálijuk!) 
E czélra egy pár perezre igénybe veszem a t. ház 
figyelmét. (Halljuk!) 

Több hónappal ezelőtt Újvidék városának 
nagy számú polgárai és lakosai, osztály, vallás és 
nemzetiség különbség nélkül, szóval és Írásban, 
személyesen és küldöttség által, számtalan alirás-
sal ellátott kérvényben megkerestek a végett, hogy 
a közigazgatás és az igazság kiszolgáltatása te
kintetében Újvidéken fenforgó rendetlenségek 
megvizsgálására kormánybiztost küldjek ki, pa
naszosan előadván, hogy a személyi és vagyoni 
bátorság, EZ állami biztosság Újvidék városá
ban veszélyeztetve van, és ott a féktelenség és 
anarchia tetőpontját érte el, mely állapotok az 
ottani elöljáróság és városi hatóság elnézése, sok 
tekintetben palástja és auspiciuma alatt mind in
kább elharapóznak és élesztetnek. Én rögtön, és mi
előtt magamnak ezen panaszok és vádak alapossá
gáról tudomást szerezhettem volna, intézkedni nem 
kivántam. 

Azon abnormis viszonyok közt, melyek Újvi
déken léteztek, hogy épen az ottani hatóság és 
elöljáróság ellen voltak irányozva a panaszok, nem 
követhettem a rendes és szabatos törvényes utat, 
hogy az első fölvilágosítást a hatóságtól követel
jem, mert ezzel czélt nem értem volna, annál ke-
vésbbé, miután ismételve egyéb rendeleteimnek is 
csak hónapok múlva, és akkor is intentióimnak teljes 
elferdítésével, tudtam érvényt szerezni, 

Kénytelen voltam tehát más módhoz nyúlni, 
a megyei közegek és íészrehajlatlan férfiak által 
magamnak az ottani körülményekről tudomást 
szerezni, s ennek folytán a minden oldalról érke
zett jelentések, közlemények és megújított kérel
mek az ottani panaszokat csak megerősítek, s ezek
kel együtt a hivatalos) acták adatai azon meggyőző
désre vezérlettek, hogy Újvidék városára nézve 
csakugyan rendkívüli intézkedések szüksége ál
lott be. 

Mindezekhez járult még Mihály fejedelem 
meggyilkoltatása folytán a szerb kormánynak az 
ottani magyar-osztrák ügyvivőség utján a mi kor
mányunkhoz intézett abbeli megkeresése, hogy 
miután már az eddigi vizsgálatoktól kiderült, hogy 
ezen gyilkosság messze elágazó összeesküvésen 
alapult, melynek szálai Magyarországra és külö
nösen Újvidékre kiterjedtek: az Újvidéken tartóz
kodó három, a gyilkosság bünrészességével vá
dolt egyénnek letartóztatását eszközöljem; vég
re miután azon közlemény is érkezett hozzám, 
hogy Újvidék városának polgármestere ezen 
gyilkosság bünrészességével gyanúsított egyé
nekkel folytonos összeköttetésben áll (Mozgás), 
miután az ottani fondorkodásokat, a szerb ál- j 
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lam és alkotmány felforgatására czélzó törekvé
seket — leggyengédebben szólva — elnézéssel 
tűr te , sőt a szerb kormány közleményei sze
rint a nevezett polgármester Radovanovics Pál 
főgyilkossal a gyilkosság elkövetése előtt 8 nap
pal s még ugyan azon három más compromittalt 
egyénnel Újvidék városában összejövetelt tartott, 
(Elénk v.ozgás. Nagy zaj) a mi azonban eddig tö
kéletesen constatálva nincs : (Zaj) a kormány to
vábbá azon felelősséget magára nem vállalhatta, 
hogy nevezeti polgármestert azon város élén 
tovább is meghagyja, a mely Szerbiának tőszom
szédságában van, és a mely városba átmenekült 
és ott tartózkodó egyének a szerb eseményekben 
közelről érdekelve voltak. (Malános s élénk moz
gás.) 

Mindezen körülményeket egybe véve, a rendkí
vüli intézkedések szüksége teljesen beállott, mi
nél fogva a kormány elhatározta egy teljhatalmú 
kormánybiztos kiküldését, s ezen minőségben 
Ászt Nándort, Bács megyének volt alispánját s 
jelenleg a kir. táblának ülnökét, kiküldötte, meg
bízva és felhatalmazva őt, hogy a kellő vizsgálatot 
megtéve, azon három compromittalt egyént tartóz
tassa le, Miletics polgármestert, az ellene felmerült 
vádak constatáltatása esetében, ideiglenesen pol
gármesteri állásától függeszsze fel, és a körülmé
nyek fejleménye és szükségéhez képest a város 
kormányzatát vegye át , némely tisztviselőt felfüg-
gesztetvén, mások által ideiglenesen helyettesítsen, 
szóval mindent megtehessen, a mit a közrend, köz
bátorság, a város nyugalma és az állam biztos
sága érdekében jónak és czélszerünek tart. (Zajos 
helyeslés.) 

A kormánybiztos kiküldetvén, múlt hó 
26 kán megkezdette eljárását. Mindenekelőtt a ki-
neveztetéséró'l szóló miniszteri rendeletet közölte 
a város közönségével. A város a kormánybiztos 
kiküldetése ellenében óvását kijelentvén, a kor
mánybiztos intézkedéseinek mégis engedelmessé
get határozott. A kormánybiztos első tendóje volt 
azon három compromittalt egyént letartóztatni, és 
miután ezek közül egyik, Jankovich Milán nevű el
illant, a másik kettőt letartóztatta és megmotoz-
tatta; (Mozgás) nem megbotoztatta, (Derültség) ha
nem megmotoztotta, irományaikat átvizsgálván, 
őket kihallgatta és, alkalmasabb helyiség hiányá
ban, Péterváradon elzáratta. 

A további eljárásra nézve kérdést intéz
vén hozzám a kormánybiztos, azt válaszoltam, 
hogy e tekintetben az igazságügyminiszter úrtól 
fog utasitást venni, ki is ama letartóztatottak iránt 
további netáni bűnvádi eljárásra nézve, valamint 
azon két más egyénre nézve, kik szintén a szerb 
kormány megkeresése folytán Pesten letartóztat
nak, Pest városa törvényszékét delegálta. 
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Másik teendője volt a kormánybiztosnak con-
etatálni azon vádakat, melyek Miletics polgármes
ter ellen intéztettek; és miután biztos tanúvallo
mások kihallgatásából azon jogszerű tudomást me
rítette , hogy a polgármester ama három compro-
mittált egyénnel csakugyan összeköttetésben állott 
(Mozgás), miután továbbá ama tanúvallomásokból 
kiderült, hogy a polgármester úr közhelyeken lá
zító és izgató beszédeket tartott és a magyar ál
lam elleni tendentiákat terjesztett, a nemzetiségek 
közti súrlódásokat szitogatja és közigazgatási te
kintetben hivatalának sem felel meg — mert, hogy 
csak egyet említsek: az árva pénzek kezeléséről 
egy évig semmi napló sem vezettetett, és ezen 
ügyek kezelőit el nem mozdította, csak akkor, mi
dőn a kormánybiztos megérkezett, tartván attól, 
hogy tán a pénztárak megvizsgáltatnának — 
mindezek oly tények, melyek a nevezett polgár
mesternek állásában való további tarthatlanságát 
bizonyiták; és ennek folytán megbízatásánál fogva 
a kormánybiztos a polgármestert hivatalától ideig-
len felfügesztette, s helyette polgármesterré, szin
tén ideiglen, Stojánovics Pált nevezte ki. 

Ezen intézkedésekről Újvidék városának egy
begyűlt közönségét azonnal értesítette, mely köz
gyűlésben Miletics polgármester önként visszavo
nulván, s a közgyűlés ezen helyettesítésre nézve 
óvást tevén, a rendeletet érvénytelennek nyilatkoz
tatván : Kamber Lajost, az akkori városi kapitányt 
polgármesterré helyettesitette, kijelentvén egyszers
mind hogy csak az ömeghivására fog a közgyűlé
sen egybegyűlni. Daczára azonban ezen óvásnak, 
a kormánybiztos, saját elnöklete alatt, folyó hó 
3-án közgyűlést tartott, hogy a helyettesitett pol
gármester esküjét letehesse, s ez alkalommal felhi-
vá a város közönségét, hogy előbbi végzésétől áll
jon el. A város közönsége azonban előbbi végzé
sénél maradván, óvását ujolag nyilvánítván, a 
közgyűlés termét oda hagyta. 

Azonban a jelenlevő tiszti kar előtt a helyettes 
polgármester esküjét letette, és nyomban, mind 
Miletics úr. mind Kamber városkapitány jelenlé
tében, a polgármesteri hivatalt átvette és működé
sét megkezdette. 

Miután azonban a város közgyűlése s a ta
nács mind a helyettesítés, mind az eskü letétele el
len óvását ismételte, a fizetések utalványozását 
megtagadta, szóval, a kormánybiztos működését 
akadályozta : azon utasitást vette tőlem a kormány
biztos, hogy szükség esetében a közgyűlésnek és 
a képviselő testületnek működését is ideiglen szün
tesse meg. (Helyeslés.) Ezt azonban nem tette, ha
nem egy következő közgyűlésben folyó hó 13-án 
még egyszer felhivta az ottani közönséget, hogy 
előbbi végzésétől álljon el; s csakugyan az összes 
közgyűlés, emiitett határozatait megváltoztatván. 

visszavonta s oda módosította, hogy az ideiglene
sen helyettesitett polgármestert tettleg elismeri. 

Milet ics Szve tozár : Nem vonta vissza! (Zaj. 
Rendrel) 

Wenckheim Béla h. belügyminiszter: 
Méltóztassék azután szólni Én a kormánybiztos hi
vatalos jelentése alapján szólok, és ha ő tévedett, 
én is tévedek; de az ő jelentése azt tartalmazza, 
hogy felhívása folytán Újvidék városának köz
gyűlése előbbi végzését e tekintetben visszavonta 
cs kijelentette, hogy a helyettes polgármestert tettleg 
elismeri, egybehívására összejön és törvény szabta 
kötelességét elnöklete alatt teljesiti, azon bizalmi 
szavazatot pedig, melyet épen a volt polgármes
ter iránt nyilvánított, akként magyarázta, hogy 
ezen bizalmi szavazat csak azon működésére vo
natkozik a volt polgármesternek, melyet az mint 
a közgyűlés elnöke teljesített, s kijelentette, hogy 
ez által a kormány irányában semmiféle tüntetési 
szándékot tanúsítani egyátalában sem akaratja, 
sem czélja. 

Ebből áll az újvidéki ügynek tényállása, és 
a kormánybiztosnak az én felelősségem alatt ki
bocsátott rendeletek és utasításokon alapuló, ildo
mos és tapintatos eljárása. (Helyeslés.) 

T. ház! Elismerem magyar alkotmányos 
szempontból, hogy a kormánynak ezen eljárása 
által Újvidék városának autonóm jogai meg van
nak sértve. (Ugy van! a szélső baloldalon.) De alkal
mat szolgáltatott arra maga Újvidék városának 
elöljárósága és képviselő testülete, miután ez a sem
mi országban sem létező dicső municipalis jogok 
és kötelességek teljesítésében vétkes mulasztásokat 
követett el, melyek a kormányt ily rendkívüli 
eszközök felhasználására kényszeritették, a mit jó 
kedvéből bizonyára nem tett. (Elénk helyeslés.) 

Ha még tekintetbe veszszük azt, mit, ha jól 
verten észre, a kérvényi bizottság is kiemelt, hogy 
a kormánynak a szab. kir. városokban egyetlen 
egy közege sincs, bár ott gyakran szükségesebb 
volna, mint számos megyékben, miután ott igen 
könnyen felülkerekedhetik egy párt, mely a kor
mány minden intézkedéseit paralyzálja, a lakosok 
egy részét üldözi, panaszaikat ki nem hallgatja; 

! ótalmat, igazságot nem szolgáltat; s már ha 
ilyenkor a polgárok egy része a kormányhoz for
dul ótalomért és orvoslásért, és a kormány ótalmat 
s orvoslást neki nem nyújtana: akkor a kormány 
valóságos tehetlenségének adná jelét, vagy a fele
lősség illusoriussá, nevetségessé, igazságtalanná vál
nék. (Elénk helyeslés.) 

Ennélfogva én ily körülmények közt azt hi
szem, kötelességemet teljesítettem, midőn rendkívüli 
eszközökhöz nyúltam. (Elénk helyeslés) 

Egyébiránt bizonyossá tettem a város összes 
közönségét, hogy mihelyt a rend helyre áll, a kor-
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mány legelső teendője lesz, hogy Újvidék városát 
minden municipalis jogaiba visszahelyezze. 

T. ház ! A tegnapi napon a belügymiszter ellen 
szórt vádakra nem válaszoltam, nem azért, mintha 
nem mertem volna az általam tett intézkedések vé
delmére, igazolázára sorompóba lépni, de azért, 
mert legnagyobb része azon ügyeknek, kezdve a 
hevesi esettől, már régen el van intézve, és nem 
kívántam azokat fölmelegíteni, mert ezekre néz
ve a ház már határozatát kimondotta, kivéve 
az újvidéki esetet, mely ma került szőnyegre. 
Ennek tényállását, a kormány eljárását egész 
őszinteséggel, ugy a mint vau, ezennel a ház
nak tudomására hozni kötelességemnek tartot
tam. Többet ez alkalommal nyilvánosságra hozni, 
az ügy komolyságánál fogva sem czélszerünek, sem 
tanácsosnak nem tartom, és azon reménynek adok 
kifejezést, hogy a tisztelt ház ez által tőlem több 
részleteket nem követelend. {Tartós zajos helyeslő*.) 

Halász Bo ld izsár ! T. ház ! Én a kérvényi 
bizottság nézetét mindenben nem helyeslem ; de 
csak arra kívánok szólani — mert ezen spe
ciális esetre nem volna semmi észrevételem — 
hogy a tisztelt bizottság kiindul az 1805-diki tör-
vényczikkből, melynek rubruma ,,de sinistris de-
lationibus" szól, és megengedi, hogy a kormány 
vizsgáló bíróságot küldjön ki. En részemről, mi
ntán kormányunk felelős, ugy vagyok meggyő
ződve, hogy ha én mint egyes ember teljhatalmai 
biztost küldhetek ki, a kormány is teheti ezt rend
kívüli esetekben. Ezzel azt akarom kifejezni, hogy 
nem csak vizsgáló bírót küldhet ki, hanem bizt, r_t 
is küldhet, a ki az ö személyét képviseli, mert hí- ! 

szén a miniszter felelős, s én így értelmezem a 
felelősséget. 

Másik észrevételem a központi bizottság aján
latára az, hogy én nem kívánom a képviselőházat 
conventté, illetőleg kormányzó testületté átalakí
tani, a mint már szerencsém volt, mégped ig 
mondhatom, nagy szerencsém volt a kérvények 
irányában felhozni, hogy még én azt sem aka
rom, hogy a ház a minisztériumhoz valamit aján-
lólag áttegyen, mert ez a kormányba való beavat
kozás lenne. (Helyeslés jobbról.) Ezért nem pártolom 
én a kérvényi bizottságnak azon nézetét, hogy a 
minisztérium minden esetben, midőn kormánybiz
tost küld ki. jelentést tegyen : ez nem volna egyéb, í 
mint a házat egy nagy tekintetes nemes várme
gyévé átalakítani, mely a maga tisztviselőitől re-
latiót kíván és kontrolt tart és igy átlép a kor
mányzat terére. Egyes esetekben joga van mindig 
a minisztériumot minden képviselőnek kérdőre 
vonni: mert a törvény értelmébenfelelős, joga van 
tehát minden képviselőnek interpellálni, s ily spe
ciális esetekben én is fogok élni jogommal; de azt I 

óhajtom, hogy a képviselőház, mely igen nagy 
fontosságú törvények alkotásával van elfoglalva, 
ne olvastassa föl, hogy a minisztérium mi mindent 
r e n d e l t e i , ^ hogy egyes speciális esetekben bírás
kodjék. {Elénk helyeslés jobbról.) 

Dobrzanszky Adolf : T . ház! Nem akarom 
azt vitatni, vajon szükséges volt-e a teljhatalmú 
kormánybiztos kiküldése Újvidékre, vagy leg
alább czélszerü most, midőn csend és béke uralko
dik hazánkban ? {Zaj. Ellenmondások.) Bocsánatot 
kérek, ismétlem, hogy nem akarom azt vitatni, 
vajon a teljhatalmú kormánybiztosok kiküldetése 
helyén vau-e, avagy czélszerü volt-e ily körülmé
nyek között mindjárt biztosra ruházni a városi 
hatóság hatáskörét? (Zaj. Jól tették!) mert meg
engedem, hogy e mellett harczolhatnak okok, me
lyeket talán a tisztelt belügyér úr nem is akar 
még jelenleg felhozni; de annyit mégis kötelessé
gemnek tartok kinyilatkoztatni, hogy ha az összes 
elöljáróság vagyis tanács vétett volna is, nem vé
tett és nem véthetett szerintem a városnak képvi
selő testülete ; pedig a belügyér úr nyilatkozata 
szerint is, a képviselőségnek, vagyis a municipi-
umnak jogai vannak megtámadva: mert attól vé
tetett el azon sarkalatos jog, mely szerint az elöljá
róság megválasztására kizárólag maga a munici-
pium van hivatva. A mit a t. belügyminiszter úr 
sikerként kiemelt, hogy most már hajlik a város, 
ez igen természetes, mert nem hajlás esetére kilá
tásba volt helyezve a város képviselőségének fel
oszlatása, {Helyeslés jobbról) mely által nem csak 
a város polgárságának jogai . hanem a város 
anyagi helyzete is nagy veszélynek lett volna ki
téve, a mennyiben a képviselőség: nem oly testii-
let; mely csupán politikai jogokat gyakorol—• sezt 
tekintetbe kell venni, t. ház — hanem a város anyagi 
érdekeit is képviseli, s igy ennek feloszlatása által 
nem csak a municipium politikai hatásköre szün-
tettetik meg, hanem egyúttal a város anyagi erdő-
kei is eltemettetnek. {Fölkiáltások jobbról: Hát az 
árva pénzek!/) A város képviselőségére vannak 
bizva a város igazgatási ügyei és anyagi érdekei; 
de a képviselő testület nem kezeli az árva p hizeket, 
s átalában nem végrehajtó közeg : s azért szerintem 
nem hibázott és nem hibázhatott; és mégis ő lett 
megfosztva cardinális jogaitól és intézkedési ha
táskörétől, és mindezekről mégis csak most utólag 
értesülünk. {Zaj.) Más államban, ha ostromálla
pot hozatik be valahol. . {Nevetés jobbról) előleg 
tudatik ez a törvényhozással: előleg, mert ez oly 
kivételes eset, melylyel csak a legritkább esetek
ben, ugy kell élni, mint a sáfránynyal; {Zaj)s azért 
én a miniszteri eljárást., mely a város képviselősé
gét megfosztotta jogaitól . azon képviselőséget, 
mely nem hibázott és nem is hibázhatott, helyes
nek soha el nem ismerhetem, hanem a megsértett 
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munieip'mm jogainak s hatáskörének visszaállítá
sát indítványozom. (Zaj.) 

S z l á v y Józse f : Örömmel üdvözlöm a t. 
képviselő urat a szabadelvüség terén, a ki most any- , 
nyira védi a municipiumok jogait. (Derültség.) De j 
talán nem értette meg, a mit a belügyminiszter 
úr mondott. Belügyminiszter úr azt mondotta, j 
hogy Újvidék városa hatósága ellen nyújtattak ' 
be igen számos aláírással ellátott terhes és súlyos 
panaszok. Képviselő úr most tanított meg ben
nünket arra, hogy a városi képviselő testület nem 
csak politikai, hanem administrativ testület is ; és 
midőn belügyminiszter úr azt monda, hogy Újvi
dék városa hatósága ellen nyújtattak be a pana
szok, ezen hatóságban benfoglaltatik a képviselő 
testület is, mert ez a magistrátussal együtt képezi 
a hatóságot. Midőn tehát a város előkelő tagjai 
által számos és igen súlyos panaszok emeltettek : 
épen a magistratus és a képviselő testület ellen, ! 
én valóban nem tudom, hogyan lehetne a dologgal , 
tisztába jönni, ha a királyi biztos épen e képviselő 
testületet meghagyja, mely ellen a panaszok emel
tetnek, és épen e képviselő testületet bízza meg ! 
azzal, hogy ő helyettesítse azokat, a kiket ő fel- : 

függesztett. Nagyon valószínű lett volna, hogy e 
képviselő testület ismét Miíetics urat választja pol- \ 
gármesterének. 

Állanak-e azon vádak, melyek ellene emel- j 
tettek? nem tudom; nem is vagyok arra hivatva, j 
hogy Ítéletet hozzak; s én hinni akarom, hogy 
nem állanak; s ha be fog bizonyulni, hogy e vá
dak alaptalanak, bizonyára belügyminiszter úr 
nem fog késni Miíetics urat hivatalába visszahe- ! 
lyezni. De méltóztassanak figyelembe venni, hogy 
akkor, midőn egy szomszéd államnak fejedelme 
meggyilkoltatik, s egy határvárosban a hatóság 
élén oly polgármester áll, kiről a szomszéd kor
mány azt mondja, hogy gyanusittatik egyetértés
sel a gyilkosságban : a magyar kormány ezt elnéz
heti-e V Ismételve mondom, akarom hinni, hogy ő 
ártatlan, akarom hinni, hogy méltatlanul gyanu
sittatik; de méltóztassék felvenni, teheti-e azt egy 
barátságos kormány a szomszéd kormány irányá
ban, hogy ne ügyeljen a figyelmeztetésre, ott 
hagyja a város élén a polgármestert ? 

MiletiCS SzvetOZár: T. ház! (Élénk, tarlós 
mozgás.) Csak arra akartam kérni a t. házat, hogy 
e tárgyat elnapolni méltóztassék a felvilágosítás ad-
hatása végett, mert ki lett sok olyasmi mondva, 
miről tudomásom nincsen. (Zaj, Mozgás. Most keli 
szólni!) Ha parancsolja a t. ház, most fogok szó
lani. 

T. ház ! A miniszter ú r . . . Felkiáltások: Nem j 
szabad olvasni!) Nem olvasok, csak jegyzetet tar
tok kezemben. 

A t. miniszter úr azt mondotta, hogy én 
KÉPV. H. NAPLÓ. 186*/B- 1 X -

jogszerűen vádolva vagyok , hogy valami compro-
mittált egyénekkel összeköttetésben állok. (Ez nem 
ide, hanem a bíróság elé tartozik! Itt nem szólhat a pol
gármester!) Ennem tudom, mikép méltóztatott ezt a 
miniszter úr érteni: socialis vagy eriminalis tekin
tetben való összeköttetést értett-e ? én nem tudom, 
mennyire vannak azok compromittálva e dologban, 
és e tekintetben majd fogják magokat védelmez
n i ; de azt tudom , hogy a belgrádi katastropha 
előtt compromittálva nem voltak. Kettő közülök 
szerb, egy pedig török emigráns. Hogy az bün 
legyen, ha valaki emigránsokkal érintkezik, azt 
eddig nem tudtam ; hanem azt tudom, hogy volt 
sok magyar emigráns is, sőt ilyenek minisztereink 
közt is vannak , és ha valaki azokkal Paris
ban, Genfben vagy nem tudom hol, socialis kap
csolatban volt, még Bach ideje alatt sem helyez
ték vád alá. Ha azonban eriminalis kapcsola
tot értett volna a miniszter xir, akkor kimondom, 
hogy ez reám nézve, mint, Mihály herczeg növendé
kére nézve, morális lehetetlenség, és, mint ilyent 
visszautasitom. Az más dolog; ez meg fog vizsgáltat
ni, és ha az kitűnik, akkor nemcsak a felfüggesztés, 
hanem felakasztás lesz helyén ! (Zaj. Felkiáltások , 
ügy van!) Ezt magam mondom. Lelkiismeretem 
azonban nyugodt: én a vizsgálat eredményét nyu
godtan bevárom. 

Az is mondatott, hogy lázitó beszédeket tar
tottam. Nem tudom, mikor?nem tudom, hol?mert 
nem mondta senki, hogy mikor és kikhez ? Any-
nyit tudok, hogy egy beszédet tartottam a bese-
da alkalmával; a biztos ez iránt kihallgatott 
egy finaneztisztet, a ki szerbül sem tudott, és 
egy inast. Ez az ember aztán kikérdeztetett, mig 
azon 2 — 300 ember közül, a kik jelen voltak, 
nem hallgattatott és nem kérdeztetett ki senki 
más. E g y másik adat az, hogy egy denunciatio 
történt ellenem. Voltak ugyanis ott tizen a ven
déglőben ; a biztos azonban csakis a denuncianst 
hallgatta ki, és azon tíz jelenvolt közül csak 
egyet, ki senator; de miután látta, hogy ez nem 
ugy beszél, mint a denunciator, hanem reám néz
ve kedvezőleg nyilatkozik, vallomását nem is vet
ték protocollumba, hanem elbocsátották. Én lázitó-
lag a magyar status ellen soha sem beszéltem; ha 
beszéltem valamit, oly szellemben tettem azt, mint 
e házban szoktam. 

A harmadik vád, mely ellenem felhozatik, 
az árvapénztár ügye. Ez, mint polgármestert, en
gem nem illet, ez a bíróságot illeti, és merem 
mondani, hogy én voltam az, ki a múltévben egy 
hűtlen kezelőnek e pénztártól elmozdítását és más 
helyre áttételét eszközöltem, és bár akadályomul 
szolgálhatott volna a betegség, mégis a mint ha
zatértem az országgyűléstől, május havában a 
comissio kiküldetését eszközöltem , mely e dolgo-

28 
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kat vizsgálta, és ezen bizottság munkálkodásával 
a kirmánybiztos megérkezésekor elkészült, mi
nek folytán a pénztári hivatalnokok felfüggesz
tése következett be, mi megtörtént volna, ha a 
biztos nem küldetik is ki. Ez, mint mondom , en
gem nem illet, és az sem, hogy naplót nem ve
zettek. 

Miniszter úr azt mondta , hogy a város kö
zönsége elismerte a helyettes polgármestert. Ez 
nem áll, nem áll egészen ugy, mert egy kis pres-
sió volt. mert a commissárius azt mondta, hogy 
különben fel fogja függeszteni vagy osztani a képvi
seletet, mi pedig jónak tartottuk, hogy maradja
nak helyökön, ne hagyják el. A képviselet nem 
ismerte el a biztost, csak kijelentette , hogy a ren
deletnek factice nem szegülnek ellen, hanem 
végzik a városi teendőket bárkivel, nehogy a város 
érdekei károsittassanak. 

A bizalmi szavazatról, melyet nekem a városi 
közönség adott , azt mondták, hogy tüntetés a 
kormány ellen; pedig azt hallották, hogy a biztos 
nyilván mondta, hogy Mileticsnek becsületét és 
tudományát elismeri, a mint ez valósággal jegy
zőkönyvbe is ment. 

Hogy mi panasza volt akár a közönség, akár 
pedig a tanács részéről, azt nem tudom; én leg
alább jól tudom, hogy semmi roszat nem tettem ; 
ha egy vagy más dolgot egy hónap múlva végez
tem eí, ez azért történt, mert magyarul fordítani 
kelleti, mire azelőtt ne/m volt elég erőnk; a mi az
előtt nem történt; pedig meg kell mondanom , hogy 
a minisztériumnál volt egy-egy szerb dolog másfél 
évig elintézetlenül. (Zaj.) 

Mindezeket csak azért hozom fel, mert a mi 
lépést tett a biztos úr , azt mind törvénytelennek 
tartom, mert én részemről nem ismerem el a biz
tosnak sem disciplinaris jogát , sem jogát a crimi-
nalisokban eljárni. A disciplinaris jog a városi kö
zönségé; eriminalisokban vagy a rendes bíróság, 
vagy a delegált biróság van hel}*en Ítélni. Ha a 
ház máskép intézkedni méltóztatik, és kimondja, 
hogy a biztos előtt védelmezzem magamat, azt is 
meg fogom tenni; de én azt részemről nem ismer
hetem el törvényesnek. 

Hodosiu Józ se f : Csodálkozom, hogy a bel
ügyminiszter úr a legújabb szerbiai szomorú ese- \ 
menyeket összeköttetésbe hozta az Újvidéken tör
téntekkel. (Halljukl Szóljon hangosakban!) Annyi
val inkább csodálkozom ezen , minthogy netán a 
közvélemény oda menne k i , mintha tán a minisz- \ 
ter úr tetteit épen ezen szomorú eseményekre ala- j 
pitaná. Itt nincs személyes kérdés, itt elvkérdés | 
forog fen; itt sem a polgármester személye , sem 1 
a városi hatóság, hanem a municipál's autonómia ; 
kérdése forog fen. Elismerem a kormánynak 
azon jogát, hogy kormánybiztosokat küldhessen 

k i ; de nem ismerhetem el a kiküldött biztosnak 
. azon jogát, hogy helyettesíthessen megyei vagy vá-
t rosi tisztviselőket, és ez által a városi hatóság leglé-
| nyegesebb jogát csorbítsa. Itt a népképviseletről 
J van szó, épen oly népképviseletről, mely nép-
! képviselet alapján vagyunk mi i t t ; és ha mi ezen 

népképviselet elvét megsértve látjuk s azt tűrjük, 
akkor, nem tudom, miféle függetlenséget, miféle 

j autonómiát fogunk még fentarthatni. 
Azt tetszett mondani Szlávy József képviselő-

| társunknak, hogy Miletics úr tán nem értette jól 
j a miniszter úr előadását. mert azt monda . hoerv 

a város hatósága ellen többen tettek panaszt, de 
i nem áll jót, hogy ezen panaszok valók-e, vagy 
j nem ? Ha panaszok tétettek a városi hatóság ellen, 
I akkor, azt hiszem, nem a legrövidebb eljárást kel-
í lett volna elfogadni, hogy a polgármester hivata-
j Iában felfüggesztessék, sőt más helyettesítse, hanem 
, vizsgálatot kellett volna elrendelni, és annak alap-
I ján a többi lépéseket megtenni. S vajon megtéte

tett-e ezen vizsgálat, vagy nem? nem tudom; de 
szeretném tudni, hogy kik által s miért tétetett 
ezen vizsgálat? mert ezen vizsgálatnak a városi 
hatóság utján kellett volna megtétetni. (Jobbról 

} nevetés.) Ha ezen az utón tétetett meg, akkor ho
gyan van az, hogy épen az , ki ellen ezen panasz 
tétetett, ezen panaszról semmit sem tud ? 

A t. belügyminiszter úr elismeri, hogy ez 
által a város autonómiája megsértetett, s ezért a 

| túloldalon még meg is tapsoltatott. Nagyon szo-
j moru dolog az , hogy a belügyminiszter úr elis-
I meri, hogy a municipális autonómiát megsértette, 
| s azt még jókedvüleg is veszi. 
i En ezeknél fogva nem vagyok a kérvényi 
I bizottság véleményén, hogy t. i. ezen kérvény 
I és illetőleg ezen vélemény egyszerűen a miniszte-
; rumihoz tétessék további intézkedés végett: mert 
j ha tovább is ő intézkedik, bizony akként fog in-
! tézkedni, ho°ry a városi autonómia még; több 

sérelmet fog' szenvedni. Logikaiabbnak tartom 
azt, ha a ház kimondja azon óhajtást, hogy az 
újvidéki képviselő testület jogaiba azonnal vissza
helyeztessék . és a beterjesztett panaszok alapján 
egy kiküldendo bizottság által vizsgálat rendel
tessék. 

S i m o n y i E r n ő : T. ház! Azokból, a miket 
miniszter úr e tárgyra vonatkozólag előadott, meg
vallom, nem látom okát annak, hogy rendkívüli 
intézkedésekhez kellett volna nyúlnia a kor
mánynak. 

Azt mondja ugyanis a miniszter úr, hogy a 
polgármester ellen mindenféle kérvények és pa
naszok jöttek be már hetek vagy hónapok előtt 
Újvidék városának administratióját és különösen 
az árvák pénztárát illetőleg. Ha igy van a dolog, 
ezt megvizsgálni mindenesetre a kormány köte-
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lessége volt, ha épen oka volt azt gondolni, hogy 
a polgármester annyi befolyással bir a tanácsra 
vagy a képviselő-testületre, hogy nem fogna el
járni egészen részrehajlatlanul; helyesen tette 
még azt is, hogy kormánybiztost küldött ki a tény
állás megvizsgálására, és ha jól fogtam fel a dol
got, a kormánybiztos csakugyan ezen speciális 
ügyre volt kiküldve. De nem tudom, hogy ezen 
speciális ügyre kiküldött kormánybiztos azzal is 
felhatalmaztatok, hogy ha szükséges, függeszszen 
fel tisztviselőket; a mint pedig törvényeink rendelik 
és az 1848. XXIil-dik törvényczikk 29-dik sza
kasza mondja, hogy a szabad kir. városokban 
a városi közgyűlésnek elnöke a polgármester, 
vagy akadályoztatása esetében a legidősebb taná
csos által helyettesittessék: tehát a legidősebb ta
nácsos által kellett volna helyettesíteni nézetem 
szerint a polgármestert akkor, ha a kormány 
vagy a kormánybiztos szükségét látta annak, hogy 
a polgármester felfüggesztessék hivatalából. 

Azt vizsgálni nem fogom, hogy a polgármes
tert felfüggeszteni a kormánynak elegendő oka 
volt-e, vagy nem ? csak azt mondom, hogy nem 
helyesen járt el, midőu azt vizsgálat nélkül tette : 
mert az ő esetében én akkor, mikor a polgármes
ter egyszersmind a képviselőház tagja is, én a 
képviselőháztól engedelmet fogtam volna arra 
kérni, (Nevetés jobbról) hogy a polgármester ellen, 
a ki egyszersmind képviselő is, rendes birói vizsgá
latot intézhessek. Hogy ha van e házban egy ju-
rista, a ki azt megmagyarázza, hogy a törvény 
nem igy parancsolja, méltóztassanak megmondani: 
aztán nevessen majd, a kinek igaza van. 

Ezt kellett volna nézetem szerint követni a 
kormánynak azon esetre, ha polgármester ellen 
alapos panasz létezett. 

A panasz itt az árvák pénztáráról beszél. Én 
nem tudom, hogy különösen Újvidék városában 
ugy van-e , hogy az árvapénztár a polgármes
ter felügyelete alá tartozik ; hanem más városok
ban, ugy hiszem, ez a biró felügyelete alatt van. 
{Nem álll Rósz praxis!) 

A belügyminiszter úr azonban hivatkozott 
egy másik dologra, t. i. azon eseményekre, a me
lyek Szerbiában történtek, hol a fejedelem orgyil
kosságnak esett áldozatául, és azt monda, hogy a 
polgármester oly emberekkel társalkodott, kik 
a szerb kormány által gyanusittatnak, hogy bizo
nyos tekintetben ezen orgyilkosságban részesek 
voltak. Ez mindenesetre igen fontos és igen 
komoly vád ; komolyabbá lesz pedig még államtit
kár urnák azon állítása által, hogy ő azt mondja, mi
szerint a szerb kormány egyenesen az újvidéki pol
gármestert gyanúsítja a gyilkosságban való össze
köttetéssel. (Elélik ellenmondás jobbról. Nem mondta.') 

S z l á v y József : Ezt nem mondtam! 

S i m o n y i E r n ő : Ha ez igy van , minden
esetre komoly vizsgálatot érdemel; de vizsgálatot 
előbb, és nem ítéletet, mert gyanúsítani mindenkit 
lehet. És méltóztassanak meggondolni, hogy nem 
csak Szerbiában, hanem minden más országban. 
hol egy vagy több párt áll egymás ellenében, 
midőn egyik párt uralkodásra jut . bizony nem 
igen szereti a másik párt embereit akár a hazá
ban bent megtűrni, akár pedig a külföldön, külö
nösen midőn az országgal szomszédos tartomá
nyokban laknak és onnan bizonyos befolyást gya
korolhatnak a kérdésben levő ország dolgaira. 
Hiszen csak néhány évvel ezelőtt Franczia- és An
golország közt majdnem háború tört ki, mert a 
franczia császár azt kívánta, hogy Angolország 
akként módositsa törvényeit, hogy Francziaország 
politikai menekültjei az o kívánsága szerint kia
dassanak. (Közbeszólás jobbról: Ez egészen más do
log !) Igaz, hogy találkozott is miniszter Angolor
szágban, ki ily törvényjavaslatot behozott, és azt 
a törvényhozás többsége az első felolvasás alkal
mával el is fogadta; (Ellenmondás jobbról) de ak
kor felháborodott a nemzet közérzelme, és midőn 
a 2-dik felolvasás jött, a minisztérium megbukott 
(Közbeszólás jobbról: Az nem áll!) a kérdésnél, azaz 
igen nagy kisebbségben maradt. Tehát csak azt 
akarom mondani, hogy oly esetek, midőn szom
széd országokban pártok állnak szemközt,különösen 
oly pártok, melyek egyikéből uralkodó fejedelem 
választatik, másik oly pártfc 1, melynek ismét fő
nöke praetendens azon trónr t. ott bizony gyakran 
oly követelések tétetnek a melléktartományok 
kormányainál, melyek a honzájok menekültekre 
nézve igen terhesek lehetnek. A jó szomszédság 
és az internationalis viszonyok mindenesetre meg
kívánják, hogy minden kormány vizsgálatot te
gyen oly vádak iránt, melyek a szomszéd állam 
békéjét veszedelemmel fenyegetik. Hanem tegye 
azt az ország törvényei szerint és ne intézkedjék 
csupán önhatalmával végleg: mert ott, hol csupán 
gyanúsítás létezik, megtörténhetik, hogy az csak 
a melléktartományban megbukott párt ellenségei
től származik. (Helyeslés a szélső bal oldalon.) 

Mondom, nem akarok ez ügybe belebocsát
kozni, mert biztosan nem tudom, volt-e az újvi
déki polgármester ismerős valakivel, ki azon gyil
kosságban gyanusittatik ; és miután azt nem tudom, 
csak azt mondom, hogy ha ily ok forog fen, vagy 
azt kell a kormánynak mondania, hogy az egész 
tanács, az egész képviselőség- gyanusittatik Újvi
déken, vagy pedig nem kell a törvénytől eltérnie, 
és ha már a polgármestert fel akarták függeszteni. 
függesztették volna fel vizsgálat következtében,ki
hallgatás után legalább is. és azután ne neveztettek 

26* 
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volna kormánybiztos által más polgármestert, ha
nem mondták volna azt, mit a törvény mond: 
„ennek akadályozása esetében a legidősebb taná-
•csos." 

Ebben áll itt a fősérelem. Én nem tudom 
Újvidék városának viszonyait, (Közbeszólás: Hát 
ne beszéljen róla \) sem a kormánybiztost s annak 
viszonyát Újvidék irányában nem ismerem; ha
nem nem látom annak szükségét azok után, miket 
miniszter ur előadott, feltéve hogy mindaz, a mit 
mondott, áll: mert semmit nem mondott biztosan, 
csak azt mondta: hozzám panasz intéztetett; én 
nem vagyok bizonyos benne, hanem vizsgálni fo
gom a dolgot. Ha ez nem tökéletesen áll is, nem 
látom, miértnem lehet a törvényes ösvényen menni? 
miért kívánják, hogy épen ily csekély dolgokban 
a municipiumok autonómiája megcsonkittassék? 
mikor ha a legidősebb tanácsos tán szintén gya
núba jönne, lehet az ellen is inquirálni, s jöhetne 
helyébe az utána következő legidősebb ; ha pedig, 
mint méltóztattak egyszer nyilvánítani, az egész 
tanács bűnös, mozdítsuk el az egész tanácsot. 

En tehát azt hiszem, t. ház — miután a minisz
ter ur is, ki egyébiránt őszintén bevallotta, hogy itt 
Újvidékre nézve az alkotmány igen is meg van 
sértve, csak azt állítja, hogy a szükség kívánta 
azt — én azt hiszem, hogy tekintetbe véve minden 
körülményt, és azt is, hogy mint hallom, Újvidék 
teljes csendben van . . . {Ellenmondás Nevetés.) Leg
alább minden oldalról ez hallatszik, és én nem is 
hallottam ez ellen egy szót sem; sőt a városi ta
nács, mint a miniszter ur ki is jelentette, tettleg 
elfogadta a kormány biztost; addig tehát, mig a kor
mány másként intézkedik, ez mindenesetre azt 
mutatja, hogy legalább engedetlenkedni vagy el
lenszegülni nem akar. Már ily körülmények közt 
miért kivan a minisztérium épen a törvényes ál
lásról eltérni, és miért nem akarja teljesiteni azt, 
mit a törvény rendel : hogy nem kormánybiztos, 
hanem törvény által helyettesítsen? miért kell itt 
.a 48-iki 23. §-et felfüggeszteni? azt egyátalában 
átlátni nem tudom. 

Babes VinCZe: Nem azért vagyok bátor 
felkelni, hogy megtámadjam a t. kormányt; mes
sze vagyok ettől azért, mert legelőször is megval
lom, hogy nem vagyok annyira jártas a magyar 
alkotmányosságban, mint mások : (Igaz! jobb felöl) 
mert, legalább, mint én tudom, ez az alkotmányos
ság csak 48 óta van fen; akkor is csak igen rö
vid ideig tartott; és most alig 15—16 hónapos, és 
nekem legalább nem igen volt alkalmam azt ala
posan tanulmányozni, ugy, mint azoknak, kik ezen 
alkotmányosságban nagyobb részt vettek, tehát jár
tasabbak s azt jobban ismerik és jobban alkalmaz
zák. Én tehát nem akarom megtámadni ez okból; de 
.azért sem akarom, mert a belügyminiszter ur ma-

| ga elismeri, hogy igen is, Újvidék városa autonó
miája ez esetben megsértetett. Midó'n ily bevallás 
van, akkor, azt gondolom, megtámadásról szó sem 
lehet többé; hanem itt azután az a kérdés, hogy 
megvizsgáltassák, miszerint csakugyan forgott-e 
fen oly szükség, mely ezen sértést igazazolja? 

Szerettem volna ugyan tudni, megvallom, 
hogy ezen alkotmánysértés mely tény által idéz
tetett elő? mert a mint én értettem, itt három, ille
tőleg négy tény forog fen, melyet én eddig, cse
kély ismereteim szerint, nem tartottam volna tör
vényesnek és alkotmányszerünek. De — a mon
dottak szerint — meg;enííedem,hoo"y tévedhetek. En 

! t. i. először is azt tartottam, hogy van ugyan a 
[ kormánynak, különös esetekben, joga, kormány

biztost kiküldeni; hanem mindig azt gondoltam, 
hogy ezen különös eseteknek constatálva kell lenni 
világos tények által, és pedig először az által, 
hogy felszóllittatik a municipium, hogy engedjen 
vagy teljesítsen valamit. 

S z l á v y JÓZSef: Megtörtént! 
Babes V i n c z e ; Bocsánatot kérek, legalább 

eddig itt az fel nem hozatott, hogy a kormány meg-
kisérlette volna felszólítani a hatóságot, hogy tel
jesítse maga ezen vagy azon törvényes kötelességét, 
és hogya hatóság megtagadta volna. Egyébiránt le
het, hogy ez így is jól történt a törvények szel
lemében. Mert, mint mondtam, én nem ismerem 
annyira ama törvények praktikus szellemét. 

Ez tehát az első tény. 
Megvallom, t. ház, hogy én az én constitutio-

nális eszméim szerint azt követelném s követeltem 
volna, hogy a kormány legalább azon restrictió 
alatt álljon, miszerint ne lehessen neki soha a tör
vényhatóságokhoz comissariust kiküldeni, mielőtt 
megkisérlette volna magával a municipíummal 
tisztába jönni. 

A második tény az, hogy kormánybiztos kül
detett discretionalis vagyis teljhatalommal , ne
vezetesen nagyobb hatalommal, mint sem a fen-
forgó panaszok orvoslása igényelt. Megvallom, én 
az én constitutionalis ismereteim és eszméim szerint 
ezt sem tudtam volna helyesnek találni ; de — 
mint többször érintettem — megengedem, hogy 
mások jobban értik az alkotmányom formák prak
tikumát. 

A harmadik tény az, hogy a teljhatalmú biz
tos felfüggesztette a polgármestert. 

Erre nézve megjegyzem, hogy én, ha talán 
nem is a modern magyar alkotmányosság szerint, 
de az én belátásom szerint, a biztosnak csak 
azon hatalmát tudnám igazolni, hogy azon esetre, 
ha a municipiumok, illetőleg azoknak közegei ál
tal nem tudja elérni azt, mire sürgős szükségből 

! ki van küldve, csak akkor folyamodhatik ilyen 
| módokhoz és eszközökhöz: mert h'szen kérem, 
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csak ebből áll a különbség az absolutismus és 
alkotmány közt. 

A negyedik tény az, hogy a felfüggesztett 
polgármester hivatalába helyettest nevezett ki. A mi 
ezt illeti, t. ház! én e házban igen sokszor hallottam, 
és pedig azon oldalról (̂ 4. jobb oldalra mutat), hogy 
a municipium tisztviselője csak a törvényhatóság
nak felelős. Maga Zsedényi képviselőtársunk, ki — 
igazán megvallom — ily kérdésekben igen jártas és 
illetékes,min:ip,ehó l7-én,ha jól emlékszem, ugyan 
ezen szavakkal élt, hogy a tisztviselő csak a mu-
nicipiumnak lehet felelős. 

Azt gondolom tehát, hogy ha csak a tör
vényhatóságnak felelős, csakis ez által vonható 
feleletre, és hogy csak ez substituálhatja. (Zaj. 
Szavazzunk!) 

Még egy pont van, a mit figyelmen kívül nem 
hagyhatok : az t. i., hogy a kormánybiztos a maga 
belátása szerint birói tények elővételébe bocsát
kozik, t. i. ő maga mint biró jár el, intézkedik, 
vizsgál, mindenesetre nem nyilvánosan s rendesen, 
mert nem a törvényes közegek, hanem saját maga 
személyében; maga hoz határozatokat s maga vég
re is hajtja; saját maga belátása szerint elfogat és 
bezárat. Én. mint mondom, azt hiszem, hogy con-
stitutionális államban ilyeneknek helye s szüksége 
csak rendkívüli időben van, midőn a rendes tör
vényhatóságok által nem lehet a czélt elérni, nem 
lehet a békét és rendet fentartani; most pedig tapasz
talom, hogy másként is lehet. (Zaj. Szavazzunk!) 
Ám legyen! de megjegyzem,'hogy ebből következ
tetéseket is szabad lesz vonni, s ezt mások fogják, 
talán kárunkra fogják tenni. 

Minthogy tehát itt több olyan tény van, 
melyek az én csekély belátásom szerint szintén 
nem alkotmányosak: nem tudom, melyik tény ál
tal sértetett meg municipális joga Újvidék váro
sának? De miután, mint már megjegyzem, a tisz
telt belügyi miniszter ur maga mondja, hogy sér
tés történt, ezzel megelégszem; hanem hozzáteszem, 
hogy ez, legalább az én csekély véleményem sze
rint, alkotmánysértés volt. 

S ugyanazért már most itt, amint bátor vol
tam megjegyezni, a kérdés nem lehet más,minthogy 
volt-e elegendő ok arra ? Ha volt elegendő ok az 
eljárásra — ha nem is az én, hanem mások, neve
zetesen a többség nézete szerint — akkor minden 
esetre igazolva lesz a tisztelt minisztérium ; ha nem 
volt, akkor mindenesetre az igen tisztelt ház a 
restitutiót in integrum fogja követelni. Ismétlem , 
az én véleményem szerint a kérdés itt csakis az : 
volt-e elegendő ok, vagy sem? (Zaj. Eléghez már\) 
Szavazzunk!) 

T. ház! Én megvallom, észreveszem, hogy 
nehezen esik sokaknak engem türedelniesen ki
hallgatni ; de azért mégis igen kérem a t. ház tü

relmét. En ugy hiszem, hogy a fen kitett kérdést 
mindaddig nem lehet alaposan eldönteni, illetőleg 
felette Ítéletet mondani, mig azon iratokat nem 
látjuk, a melyekre hivatkozás történt s melyek hát 
a szükséget igazolhatják. (Zaj. Elég már! Szavaz
zunk ! 

Én, kérem alásan, ilyen fontos kérdésnél azt 
tartom, hogy kötelességünk alaposan járni el. 
(Nevetés. Zaj.) Azoknak pedig, a kik e felett ne
vetnek, n egjegyzem, hogy én nem ismerek kér
dést a vdágon, a mely felett nevetni ne lehetne; 
vannak akár hányan, a kik az Isten neve felett is 
nevetnek. Tessék! nevessen, a kinek tetszik; hanem 
azért én mégis a mellett maradok, hogy nézetem 
szerint a fenforgó kérdés nem csekélység. Tehát 
arra kérném a t. házat, hogy ha most méltóztatná
nak e kérdésről határozatot hozni, méltóztassanak 
mindenek előtt arról intézkedni, hogy az összes 
iratok terjesztessenek elő. S ha netalán az igen t. 
minisztérium azt tartaná, hogy azon iratok, oly 
tárgyakat foglalnának magokban, a melyeket nem 
lehet vagy nem szabad nyilvánosságra hozni, ne
vezzünk egy pár tagból álló bizottságot, a mely 
azokat megvizsgálván, terjeszszen a t. ház elé vé
leményt. (Zaj. Még csak az kellene!) Én végre is 
arra kérem a t. házat, ne méltóztassék ilv fontos 
kérdésbe'* felületesen intézkedni. 

Kuba JánOS: Nem akarok hosszas lenni, csak 
Miletics és Simonyi Ernő képviselőtársunknak egy 
tételére akarok szorítkozni: azon tételre t. i., hol 
kétségbevonják azt, hogy a polgármesternek nem 
lenne felügyelete alatt az árvapénztár a sz. kir. 
városokban. 

Mi l e t ics Szvetozár : A kezelés ! 
Kuba JánOS : Csodálkozom, hogy Miletics 

úr, midőn polgármesternek választatott, épen azon 
törvényt nem olvasta, melynek alapján ő polgár
mesternek választatott. Az 1848-ki XXIII . t. ez, 
17-ik szakasza így szól: „A számolással tartozó 
hivatalnokok ezúttal a városi törvényhatóságnak 
részletes rendezéséig eddig viselt hivatalaikban 
meghagyatnak ugyan, a pénz-és több tárakra leen
dő felügyelés azonban a jelen törvény szerint vá
lasztandó tanács felügyelősége alá helyeztetik." 
Már pedig szerintem a tanácsnak feje nem a főbiró, 
hanem mindenkor a polgármester, (igaz \) és pedig 
ugyanazon törvény 25. szakasza értelmében, a hol 
az mondatik: „ Azalatt, mig a törvény részletesen 
intézkedendik, a tanács azon hatósággal ruháztatik 
fel, a melylyel jelenleg a megyei kisgyülések 
birnak." Innen látszik, hogy a mit Miletics úr 
tagadásba akart venni, azt a felelősséget, a mely
lyel ő az árvapénztár kezelésének tekintetéből 
tartozik, a törvény épen rá háritja. 

T. barátom, Simonyi Ernő úr pedig épen 
| megfeledkezett, a mire hivatkozott, ugyanezen tör-
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vényről, midőn azt mondja: „A másik tanácsbeli 
vagy a legöregebb tanácsnok az elnök, a polgár
mester akadályoztatása esetében;" de el kellett 
volna azon szakaszokat is olvasnia, a melyekből 
meggyőződött volna, hogy a polgármester felelős 
az árvapénztárra nézve. 

Egyébiránt a kérvényi bizottság véleményét 
pártolom. (Helyeslés.) 

Ivánka Imre : T. ház! Én nem kívánok ab
ba ereszkedni, hogy a törvényeket mennyire tu
dom és mennyire nem tudom ; de azt hiszem, hogy 
biróviselt embernek azokat tudnia kell. (Helyeslés.) 
Nem akarok bele ereszkedni itt e kérdésnek min
denféle aprólékos fejtegetésébe, hanem egyszerűen 
a politikai szempontot veszem irányadónak. 

Szerintem a kormánynak és különösen a bel
ügyminiszternek kötelessége a békét, a rendet fön-
tartani; (Igaz !) föntartani pedig a békés egyetér
tést a szomszéd államokkal, különösen pedig azok
kal, melyekkel barátságos viszonyban élünk, az 
ö s^zes kormány feladata. 

Mi történt Szerbiában? Oly fejedelem, ki 
saját nemzetét oly fokra emelte, a melyen azelőtt 
soha sem állott, és a ki kormányzata alatt Ma
gyarország és a magyar nemzet iránt mindenkor 
a legbarátságosabb érzelmeket tanusitotta, meg
gyilkoltatott. Az ottani kormány azon vádat emel
te, hogy ezen meggyilkoltatás és politikai ellen
mozgalom szálai Magyarországban és különösen 
Újvidéken szövettek. 

MiletiCS SzvetOZár: És Pesten Karagyor-
gj-evicsnál! 

Ivánka Imre : Bocsánatot, erre is rá fogok 
jönni. Tehát Pesten, Karagyorgyevics, volt fejede
lemnél. 

A kormány ezen tudósításokat véve, figye
lembe kellett vennie azt is, hogy azon párt, mely 
most meg akarja buktatni a Szerbiában uralmon 
levő pártot, ugyaaaz, a mely 1848-ban Magyar
ország ellen a legellenségesebb viseletet tanusitotta, 
(Nagyon -igaz Ij s a kormány csak kötelessége sze
rint já r t el akkor, ha gátat vetett ilyen fondorko-
dásnak. (Zajos helyeslés és taps minden oldalról.) 

BabeS V i n c z e : Ez a boszu politikája ! 
Ivánka I m r e : Bocsánatot kérek, ez nem a 

boszuállás, ezt nem helyeselném soha. Méltóz
tassék végig hallgatni, mint én végig hallgattam 
A képviselő úr ellenkező véleményét. Ha arról 
volna szó, hogy a magyar kormány bárkit, a ki 
Magyarország területén bármi politikai mozgalmat 
visz véghez, elfogat és kiadja bármily más hata
lomnak, akkor mondhatná a képviselő lir, hogy 
a kormány boszuállási politikát, igazságtalansá
got követel. De ha egy barátságos kormány meg
keresése folytán a mozgalom fonalának tovább 
folytatását meggátolja s az illetőket a rendes biró I 

elé állítja, és ha az ellenök emelt vádak nem fog
nának bebizonyulni, őket bizonyosan szabadon is 
bocsátja, de koránsem adja át Belgrádba vagy 
bárhová üldöztetés végett; ha mondom, a kormány 
igy cselekszik : azt tette, a mit politikai kötelessé
génél fogva tennie kellett, és meggyőződésem sze
rint helyesen járt el. (Elénk helyeslés.) 

Csak akkor, ha a kormány elvonná az illető
ket a rendes bíróság ítélete alól, pártolhatnám 
azokat, kik ez esetben a kormány eljárását meg
támadják. Itt ilyesmi nem történt. Átadattak az 
illetők a rendes bíróságnak, s ez fog ítélni, ha va
jon bünösek-e, vagy nem ? Ha nem bűnös Miletics 
úr, akkor vissza fog helyeztetni tisztébe. 

Nem akarom itt állítani azt, hogy a mi tör
tént a kormány részéről, az egészen correcte és az 
alkotmány minden formájának megtartásával tör
tént; maga a miniszter úr is elismerte, hogy igen 
is, sérelmet ejtett az alkotmányon. Ha ezt tagadná, 
a megtámadás tökéletesen helyén volna; de nem 
tagadja, maga elismeri: hanem a szükséget teszi 
előtérbe; és épen ezen őszinte elismerésénél fogva 
elvárhatjuk a miniszter úrtól, ha ki fog derülni, 
hogy nem helyesen járt el, ő lesz az első, ki leg
nagyobb mérvben „reparation d'honneurt" fog 
szolgáltatni az illetőknek. (Zajos helyeslés és taps 
minden oldalról^) 

BerzenCZey Lász ló : Arra nézve van meg
jegyzésem, a mit Dobrzánszky Adolf képviselő úr 
az emigratióról felemiitett. Én az ő hasonlatát 
kénytelen vagyok visszautasítani, mert Istennek 
kegyelméből a magyar emigrátió még gyilkosság 
gyanúja alatt soha sem volt. E részben kötelessé
gem volt a hasonlatot visszautasítani. A magyar 
emigrátió mindig igyekezett nemzetének lehetőleg 
becsületére válni. (Éljenzés.) 

Nem tartozom azok közé, kik a kormány
nak hízelegnek ; hanem a jelen esetben csak helye
selhetem eljárását: mert ha valamely kormány fel
szólít egy szomszéd kormányt gyilkossági merény
let tárgyában, akkor elvártam volna egy oly em
bertől, mint Miletics úr, ki azt mondja, hogy ő a 
boldogult fejedelemnek növendéke volt és pietással 
viseltetett iránta, mondom, hogy ő ezen pietásnál 
fogva első kötelességének ismerendi visszalépni, 
és azt mondani : „Vizsgáljátok meg a dolgot, mert 
gyilkossági merénylet gyanúja alatt állok." (Elénk 
helyeslés.) Ez lett volna kötelessége saját nemzete 
és a szomszéd szerb nemzet érdekében, mely iránt 
ily esetekben a summum jus etiam su.mma 
iniuria volna: mert ha mi akkor, midőn valaki 
gyilkossággal vádoltatik, azt mondanók, hogy ez 
a mi törvényeink szerint nem megy, nekünk itt 
előbb ezt vagy azt kell tennünk, a szomszéd kor
mány ezt ugy tekinthetné, mintha mi is óhajtot
tuk volna a dolgot. 



CCLXVIII. ORSZÁGOS ÜLÉS. (Jaíius 21. 1868.) 223 

Tovább menve, ugy látom, hogy itten nemzeti
ségi kérdést kezdenek ebből is csinálni. Ez ellen 
tiltakozva, tökéletesen igazat adok Simonjd Ernő ur-
nak.hogy ez nem egészen rendesen történt,- ez tökéle
tesen áll, és maga a belügyminiszter úr is elismerte, 
hogy az alkotmányon sérelem ejtetett; hanem párto
lom a bizottság véleményét, mely a legnagyobb fele
lősségi terhet mondja ki magára a miniszterre, és 
azt ezen eljárásra nézve különösen felelősséggel 
terheli. Ennél többet nem lehet tenni. 

És kérem az illetőket, viseltessenek a magok 
érdekében a szomszéd állam iránt azon gyöngéd
séggel, hogy ebbe belenyugodjanak, nehogy azt 
mondhassák, hogy a magyar országgyűlésen vi
tatkoztak még a felett, hogy vajon kell-e vagy nem 
investigatiót tartani a gyilkosok ellen. (Nagy zaj. 
Folytassuk máskor!) 

E l n ö k : Ha a t. ház a tárgyat befejezetlenül 
akarja hagyni és szét kivan oszlani, legalább hall
gassa meg némely fontos előadásomat, melyet 
tennem kell. {Zajos fölkiáltások: Végezzük he mal) 

Csiky Sándor: T. ház! (Szűnni nem akaró 
nagy zaj: Eláll! Szavazzunk!) Ha nincs türelme a 
t. háznak, várok, mig türelme lesz, mert én ilyen 
lármában nem ordíthatok. (Eláll!) ÍN em álluk el. 
(Zaj. Halljuk l\ 

T. ház! En ezt igen nagy tárgynak tekin
tem, igen fontosnak: minden oldalról meg kell te
hát ezt hányni az előtt, hogy a t. ház valamit ha
tározna benne. Mert ha nem ugy történik a határo
zat, hiszen ez olyan kérdéssel van kapcsolatban, 
hogy vajon municipális jogai az illető hatóságok
nak, városoknak, megyéknek, kerületeknek épség
ben, a törvény által védve fenálljauak-e tovább is 
vagy sem? Itten maga a belügyiminiszter úr elis
merte, miként a törvényekkel össze nem hangzott 
azon eljárás. (Élénk felkiáltások: Azt nem ismerte 
el!) Elismerte azt, hogy ez eljárás által munici
pális jogai Újvidék városnak megsértve voltak, 
(Nem ismerte el! Hossz is. nagy zaj) meg a kor
mánybiztosnak teljes hatalommal oda küldésével, 
a mely kormánybiztos azon teljhatalomnak fel
használásával az illető tisztviselőket felfüggesztette, 
sőt még arra is fel volt hatalmazva, hogy nem csak a 
tisztviselőket, hanem magát a képviselő testületet 
is feloszlassa. (JólMte!) J ól tette ? Aki azt mondja, 
hogy „jól tette,u az lázad fel a haza törvényei el
len , lázadó az a haza szent törvényei ellen, íorra-
dal már az. Én rendet akarok a törvény nevében. 
A ki azt mondja, hogy jól tette, bárki c ha
zában, az a törvényt nem tiszteli, az a törvény 
ellenszegül, az igaztalanságot, az akarja a forradal
mat, nem a békét; én pedig a békét akarom. Akár 
felülről, akár alulról jő a megtámadás, én mindig 
ellene vagyok, hogy a haza törvényei és jogai 
bármikép megtámadtassanak. Ebben, t. ház. én azon 

értelemben vagyok, hogy jogaink ily módú gya
korlása hazánk törvényei értelmében semmi kor
mánybiztosra, sem magára a kormányra nem ru
házható. Annak is, a mennyiben a rendnek, béké
nek és szomszéd hatalmassággal karöltve járásnak 
hive, barátja vagyok, annak támogatására nyilat
kozom, hogy a hol büntettek követtetnek el, a bűn
tettesek ne Jegyeztessenek; hanem vannak nálunk 
törvények, és ezeket és a törvényes formákat meg 
kell tartani. 

Ha Újvidék polgármestere vagy akár mely 
lakosa oly bűntény részvevőjének lenni mutatta-
tik vagy arról vádoltatik, hogy részes volt a szom
széd fejedelem meggyilkoltatásában, vizsgálat 
rendeltessék : és mikor kiderül, hogy csakugyan 
ugy van, akkor mozdittassék el; és ha mindaddig, 
mig hivatalában van az illető, és ha a vizsgálat 
tartama alatt nem háborittatik nyugalmában, eb
ből a hazára vész nem hárul. A szomszéd nemzet, 
mely a kormánytól ezen igazságszolgáltatást 
megvárja, nem neheztelhet ezért: mert azt csak 
nem kívánhatja, hogy egyszerű panasz folytán, 
mintha mindjárt biró Ítélete volna kimondva fölöt
te, azonnal végrehajtassék a büntetés; már pedig 
az csak büntetés, mikor egy város főtisztje, egy 
városnak polgármestere kihallgatás nélkül hiva-

| talábóljkicsapatik, megháborittatik, lelki nyugalma 
| megtöretik. Ily büntetést nem lehet végrehajtani 
! mindaddig, mig az illetőt ki nem hallgatják, mig 
! nincs constatálva, hogy csakugyan ő vitte végbe. 

Azt is hallottam, t. ház, hogy az árvák ügyei 
| nem voltak rendben, mert hiányokat tapasztaltak, 

mert egy egész év folyamata alatt nem számoltak, 
jegyzökönyvet sem vezettek. Már e tekintetben 

j tudjuk, mi a polgármester hivatása; egy év le-
! folyása alatt a polgármester nem képes a gyáni-
| nak visszás, ártalmas vagy hanyag eljárását 

U S T szem előtt tartani; a kinek a városnak 
I mind politikai, mind gazdasági, mind igazgatási 
I ügyeire ki kell terjesztenie gondját, nem terjesz-
! tetheti ki arra is , ha vajon azon évben hogy ve

zetik a ieo'vzó'könvvet eme vagy amaz á^ban. Ha 
az ilyenért minden polgármestert ki akarjuk, fele
lőssé téve, hivatalából tétetni, azt hiszem, hogy 
széles Magyarországon, a mennyi polgármester 
van. egy sem marad meg. 

Azt mondják, hogy a gyilkosság szálai Bel
grádtól Újvidékig kitenedtek, tehát ki kell tenni 
a polgármestert; azt mondják, hogy a részesség 
gyanújával van terhelve. Azt méltóztattak mon-

| dani, Pestre is kiterjedtek a gyilkosság szálai, itt 
| is történtek elfogatások, mint Újvidéken: így te-
I hát a pesti polgármesteri is el kell csapni; {Óriási 
\ zaj. SzClót alig ériem) s igy majd tovább megy 
j Budára, s onnan tovább, s igy mind azon polgár-
í mestereket el kell mozdítani. 
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Én részemről azt, hogy a kormánybiztos ily 
önkényes működést a kormány megbízásából te- j 
hessen, helyesnek nem tartom, s ennélfogva Simo- ; 
nyi Ernő indítványát pártolom. 

R o m á n Sándor : Az én meggyőződésem 
szerint azon véleményben vagyok, hogy nagyobb
részt azok, mik itt elmondattak, nem is tartoz
nak a tárgyhoz; ha pedig mégis belekeveredtünk 
az ügybe, oka annak az, hogy maga a t. belügy
miniszter úr olyan tényeket hozott fel, melyek 
nem tartoznak ide, annál kevésbbé, mert csupán 
gyanúra vannak alapítva és mert semmi tényt 
nem tudott felmutatni. Ezen kérdésbe nem akarok i 
beavatkozni. De mielőtt magához a kérdéshez j 
szólani akarnék, legyen szabad két észrevételt j 
tennem két előttein szólott képviselőtársam beszé- ' 
dének egy c-s részeire. 

Ivánka képviselő úr azt monclá, hogy ha a ; 
miniszter tagadta volna, hogy az alkotmányon | 
sértés ejtetett, és azt nem ismerte volna el, akkor ! 
lehetett volna ellene kikelni; de miután beismerte, j 
az következik belőle, hogy a ház approbálja. Azt 
hiszem, arra nem volt szükség, hogy a jobb oldal
nak ezt elmondja; a nélkül is látjuk, tapasztaljuk, 
hogy azon oldal az oly ügyet, mely sem párt
kérdés, sem nemzetiségi kérdés, hanem a haza 
alkotmányos szabadságának kérdése, melyről azt 
hangoztatja, hogy alkotmányunknak bástyáit ké
pezi: olyan könnyedén veszi. [Zajos fölkiáltások: 
Nevezze meg, ki veszi könnyedén! Ily vádakat nem j 
tűrhetni! Nagy zaj.) 

Továbbá Berzenczey egy szót ejtett ki, mire 
neki okot senki nem adott. Azt mondotta ugyanis, 
hogy mi ebből nemzetiségi kérdést kívánunk csi
nálni. Nagyon sajnálom, hogy magára vonla azon 
gyanút, mintha ő csinálna ebből nemzetségi kérdést, 
a mennyiben azt nyilvánította, hogy ő nem híze
leg a kormánynak : tehát olyan ügyben, melyből 
nézete szerint nemzetiségi kérdést kívánunk csinál
tatni, a kormánynak hízeleg. (Zaj.) 

Áttérek magára az ügyre. U g y látom, itt 
senki személyes szabadsága nem forog fön, és el
tekintve mindentől, két kérdés van. Az egyik, 
mely elvi kérdés, az, volt-e a kormánynak joga 
ugy intézkedni, hogy küldjön ki kormánybiztost? 
(Jobbról: Volt!) Ebben senki nem kételkedik, tö
kéletesen joga volt, nem vonom kétségbe. A má
sik kérdés: van-e joga a kormánynak, mikor maga 
is bevallja, hogy gyanú, puszta gyanú alapján 
jár t el, hogy egy város alkotmányos, municipális 
testületét felfüggeszsze ? Erre soha nem volt joga. 
{Elénk felkiáltások: A jelen esetben volt! Zaj.) 

Ha most inditványnyal akarnék előlépni, én 
is pártolnám Hodosiu indítványát, de az ugy is 
haszontalan volna ; több alkalommal is történt az, 
és az ilyen dolog engem arról győzött meg : igy 

tehát nem akarok indítványt tenni; de itt az or
szággyűlés előtt és az ország szine előtt consta-
tálni akarom azt, hogy midó'n ily tény bevallása 
után, és midó'n minden ok nélkül történt az alkot
mányosság megtámadása, azon párt részéről, mely 
többségben van, és ha azt gondolja, hogy a kor
mányt tüskén bokron követni kötelessége, akkor 
is, midó'n a belügyminiszter úr igen kitűnő sports-
mani tulajdonságaival neki ront alkotmányos 
bástyáinak, és pedig ez már nem az első eset: ak
kor én constatálom a ház előtt, hogy az alkotmá
nyos érzület nagyon alászállott. (Elénk fölkiáltá
sok : A képviselő urnái igen! Nagy zaj.) 

K e m é n y I s tván b.:' Ne méltóztassanak 
megijedni, ha most 3 óra után nyilatkozatomat egy 
mottóval, egy különben nagyon ide illő német 
mottóval kezdem, mert mégis rövid leszek. „Man 
muss gemartert werden, damit man Lust be-
kommt zu sterben." 

Tisztelt ház! A vitatkozások egy darab idő
től fogva sajátságos irányt vettek. Egy néhány 
ember pár naptól fogva minden nap 4000 frt árát 
beszél, mert az országnak minden ülés ennyibe 
kerül. És hogy ezen uraktól tanultunk-e valamit, 
a tisztelt ház ítélete alá bocsátón. (Nagyon he
lyes !) 

Holmi , a törvényeket nem tisztelő , dol
gozni nem szerető, mások vagyonára ásítozó, 
külföldről részszerint nyomozó levéllel üldözött 
egyének nálunk is rendetlenkedni, lázítani kezd
vén, a minisztérium a törvény hatalmához folya
modott. 

Es ime itt napokon keresztül folytatják, hogy 
vajon a minisztérium helyesen tett-e vagy sem ? 
(Élénk helyeslés.) 

Obrenovics fejedelmet, a nemes keblű ember
barátot, Magyarországnak jó szomszédját, a maga 
népének boldogítóját gyalázatosan legyilkolják. 
A szerb kormány a gyilkosság szálait bevezeti, 
kiséri az újvidéki polgármesternek épen a szo
bájába, annak a szobájába, a ki ellen számtalan 
ottani polgár folyamodott, s a kinek fő felügyelete 
alatt álló árvái pénzekben több megkárosítások 
történtek. (Tetszés.) 

A minisztérium ezen városba kir. biztost 
küld,ki bővebb nyomozódások után a polgármestert 
kénytelen felfüggeszteni: és itt ismét napokon 
keresztül vitatják, hozzák kérdés alá, hogy vajon 
a minisztérium helyesen cselekedett-e vagy sem? 

Ne feledjük, uraim, a szent irás szavait: hogy 
ha a só elveszti az izét, nem lesz az országban 
mivel sózni. (Nagy helyeslés.) 

Ne feledjük állásunk méltóságát és köteles
ségeit. 

T ó t h VilmOS : T. ház ! Megvallom, midőn 
első hire érkezett annak, hogy az elkövetett belg-
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rádi gyilkosság szálai egész Újvidékre vezethe
tők, azt hittem, Újvidék városának polgármestere 
távirat utján fogja felkérni a belügyminiszter 
urat, hogy kormánybiztost küldjön ki Újvidék 
városába, hogy minél előbb legyen alkalma ma
gát a gyanú alól kitisztázni. De miután ezt nem 
tette és a képviselőház mai ülésében, midőn ezen 
ügy tárgyaltatik, részt vesz, meg fogja engedni, 
hogy én azokra, a miket ő mondott, válaszolni nem 
fogok. 

Áttérek az igen t. képviselőtársam Simonyi 
Ernő úr által mondottakra, és megvallom, csodál
kozom, hogy ö, ki minap a képviselőház egyik 
vitája alkalmával oly könnyű módon vélte kiküld-
hetni a kormánybiztosokat a vármegyékbe, a je
len esetben, a miniszter mai nyilatkozata után, nem 
lát elegendő okot arra, hogy Újvidék városába 
kormánybiztos küldetett ki. Ha már egy város 
elöljárósága egy gyilkossági merényletben való 
részvétellel vádoltatik. . . 

MiletiCS SzvetOZár: Ki vádolja? 
Tóth Vi lmos : A szomszéd kormány mondja, 

hogy gyanúban van. (Igazi Ugyvan!) Ha a bel
ügyminiszternek egy város árva vagyonának ha
nyag kezeléséről tudomása van: és ez mind nem 
elegendő ok arra, hogy kormánybiztos küldessék 
ki a dolgok megvizsgálására: akkor nem tudom, 
mikor fog kormánybiztosok kiküldetésének szük
sége előállani. 

Simonyi Ernő tisztelt képviselőtársam azt 
monda, vizsgálat nélkül nem lehet hivatalától fel
függeszteni egy polgármestert, és hivatkozott azon 
törvényre, mely tudtommal igy szól: „nemoab of-
ficio regio absque sententia amoveri potest." Ez 
nem szól törvényhatósági tisztviselőkről; de kü
lönben is az elmozditás és felfüggesztés között 
igen nagy különbség van. Újvidék városának pol
gármesterét nem mozdították el, hanem hivatalá
tól felfüggesztették. Nem mozdittották el pedig 
azért, mert a kormány hitte és reményiette, hogy 
Újvidék városának polgármestere magát a vád 
alól tisztázni fogja. 

Simonyi Ernő képviselőtársam azt is monda, 
hogy a nemzetközi joggal nem egyezik meg a kor
mány azon eljárása, mely szerint egy polgárt, a 
ki gyilkossági merényletben való részvéttel vá
doltatik, elfogat. Engedjen meg t. képviselőtársam, 
neki tudnia kell, miután akkor Angliában tartóz
kodott, hogy az Orsini-féle merénylet alkalmával 
Anglia szintén nem adta ki a politikai gyilkoso
kat ; de saját törvényei szerint elitéltette őket. A 
mi kormányunk megsértette volna a nemzetközi 
jogot akkor, ha egy barátságos kormány felszólí
tására a legerélye_sebb lépéseket megtenni elmu
lasztotta volna. (Elénk helyeslés.) 

Legyen szabad még Babes képviselő urnák 
KKPV. H. NAPLÓ. 186*/., . IX. 

válaszolnom. (Halljuk!) Azt mondja, hogy nem jár
tas a magyar alkotmányosságban, mert az rövid 
idő óta áll fen. Elhiszem neki, hogy nem já r tas : 
propria oris cenfessio aequivnlet centum testibus. 
Nem akarok vele vitázni; de azt, hogy ily vallo
más mellett hogyan lehet egy napig is tagja azon 
táblának, mely hivatva van épen a magyar al
kotmány ellen bűntettekben itélni, azt nem érthe
tem, (Zajos helyeslés.) 

Babes V i n c z e : Személyes kérdésben szót 
kérek ! (Szűnni nem akaró zaj.) 

E l n ö k : Képviselő tir személyes kérdésben 
akar szólni; de figyelmeztetem képviselő urat, 
hogy csak is ehhez van joga szólni. 

Babes Vincze : T. ház ! Nagyon sajnálom, 
hogy egyszer Ivánka képviselőtársam, másszor 
Tóth képviselőtársam egy általam ironice mon
dott frasist személyeskedésre alkalmazott, holott 
beszédem folyamából nagyon könnyen láthatták 
és érthették volna, hogy mi annak a valódi értel
me. (Szavazzunk !) 

MiletiCS SzvetOZár: Csak néhány szót ki-
vánok személyes kérdésben szólani. (Nagy zaj. 
Fölkiáltások: Nem szólhat!) 

E l n ö k : Ha a képviselő úr személyes kérdés
ben kivan szólni, méltóztassék; de kérem, csak 
erre szorítkozzék. 

MiletiCS SzvetOZár : Tóth Vilmos képvi
selő úr azon szemrehányására, miért nem kértem 
magam a vizsgálatot, miután tudhattam, hogy a 
szerb kormány által gyanusittatotu, azt válaszo
lom , hogy arról, hogy a kormány részéről gya-

' nusittatom, semmi tudomásom nem volt. Sze
mélyem iránti gyanusitás csak egy belgrádi 
correspondentiában foglaltatott, és miután, mint 
a boldogult fejedelem növendéke, e merényletbeni 
tudomás vagy részvét puszta gyanúját is vissza
utasítottam, méltóságomon alulinak tartottam ily 
vásárlott tollak gyanúsítására magam ellen vizs
gálatot kérni ; de hogy ez ügyben elnökileg lé
péseket tettem, hivatkozom a jelenlevő bel- és igaz
ságügyminiszter urakra. 

Más észrevételem van Ivánka képviselő úr 
szavaira, ki vádolja a szerb nemzeti pártot, és igy 
engem is, a magyar nemzet előtt, hogy mi 1848-
ban a magyarok ellen harczoltunk; de feledi, 
hogy épen e nemzeti párt az, mely a szerb nemzet
nek azt tanácsolta, hogy alkotmányos utón igye
kezzék jogait keresni, ha csak Ivánka képviselő úr 
azt akarná bizonyitani, hogy hibáztunk, midőn 
nemzetünknek ezen tanácsot adtuk. 

W l á d AlajOS: Miután belügyminiszter úr 
becsületére szolgáló nyíltsággal bevallotta, hogy 
hibázott (Roppant zaj. Felkiáltások: Nem igaz!) 

Wenckheim Béla b. belügyminiszter: Az 
előttem szóló képviselő urak vagy nem értettek 
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engem, vagy szavaimat félre akarják magyarázni. 
Előbbi beszédemben ugyanis előadtam mind 

azon okokat,melyek a kormányt telj hatalmú kir.biz-
tos kiküldésére indították; előadtam, hogy már 
egy év óta folyvást ostromoltatom Újvidék váro
sának polgárai által, kik vallás és nemzetiség kü
lönbsége nélkül számtalan panaszokkal fordultak 
hozzám, kérvén, hogy segittetnék már egyszer raj
tok, mert ama városban egy párt kerekedett fölül, 
mely őket üldözi, az ottani hatóság pedig pana
szaikat vagy ki sem hallgatja, vagy ha azokat elő
adhatják, még nagyobb üldöztetéseknek vannak 
kitéve. Előadásomban kijelentettem, hogy jól tu
dom, miszerint a kormánynak alkotmányos szem
pontból nem áll jogában panaszt elintézni, mielőtt 
azt az illető törvényhatósággal nem közölte volna. 
E szellemben jártam el. mióta a belügyek élén 
állani szerencsés vagyok, és nem volt a legegysze
rűbb panasz, mely iránt, mielőtt azt elintéztem 
volna, vagy az illető vármegyét, vagy az illető 
sz. kir. várost meg ne kérdeztem volna. 

De elmondottam egy úttal azt is, hogy a czél 
a fenforgó újvidéki esetnél ez utón sehogy sem 
volt elérhető. Ha ugyanis a polgármesterhez in
téztem volna a felszólítást a hatóság és a közgyűlés 
eljárása ellenében, ez bizonyosan a közgyűlést 
védte volna; ha pedig a közgyűlést szólitom föl, 
ez kétségtelenül a polgármesternek adott volna 
igazat. Miután továbbá azt kellé tapasztalnom, 
hogy némely rendeleteimre épen nem, vagy csak 
hónapok múlva és egészen félrevitt irányban érke
zik válasz, le kellett mondanom arról, hogy ez 
utón szerezzek magamnak a hozzám terjesztett 
panaszok valódi mibenlétéről biztos tudomást. 

Eljárásom második oka az volt, hogy a szerb 
fejedelem meggyilkoltatása folytán a szerb kor
mány azon megkeresést intézte a magyar kor
mányhoz, hogy azon egyéneket, kik a gyilkosság 
bünrészessége gyanújával vannak terhelve és kik 
az országba menekültek, tartóztassa le. 

Végre a szerb kormánytól azon közlemény 
érkezett, hogy Miletics Szvetozár úr ezen gyanú
val terhelt s Újvidéken tartózkodó egyénekkel foly
tonos összeköttetésben áll, és hogy ő, kinek, mint 
a város élén álló polgármesternek, kötelessége lett 
volna ily gyanús egyénekre felügyelni, elnézte, 
hogy azon egyének a városház kibérelt helyisé
geiben tartózkodnak, sőt azokat több tekintetben 
gyámolította. 

Én, t. ház, a sok panasz közül, melyek Mi
letics úr ellen közigazgatási tekintetben felhozat
tak, előbb mondott beszédemben csak egyet emel
tem k i ; azonban e panaszok iveket töltenek be, és 
ha kívánni méltóztatnának, azokat fölolvashatnám. 
De gyöngédségből nem akartam bizonyos vádakat 
fölemliteni, mert mindig tiszteltem Miletics úrban 

a képviselőt, és ugy vélekedtem, tartozom e ház 
méltóságának azzal, hogy itt bizonyos vádakat 
föl ne említsek ellene mindaddig, mig ő mint 
képviselő e házban helyet foglal. 

Ha a kormánynak, s nevezetesen nekem, csak 
a beligazgatásra vonatkozólag lett volna differen-
tiám Újvidék városa polgármesterével, vagy csak 
arról volna itt szó, hogy némely rendeletemnek 
érvényt szerezzek, vagy ha panaszok megvizsgá
lása forogna csupán kérdésben: bizonyára nem 
nyúltam volna a polgármesternek hivatalától való 
fölfüggesztéséhez, mert jól tudom, hogy minden ha
tóság jogához tartozik szabadon választott tiszt
viselőiről rendelkezni és azok elmozdítása iránt 
intézkedni, és épen azért, mert tisztelem a muni-
cipiumok jogait, respectálni kívántam volna Mi-
litics úrban Újvidék városa törvényesen választott 
polgármesterét. De ezen tekintetek megszűntek 
erkölcsi kötelező erővel bírni azon perczben, midőn 
teljes meggyőződésére jutottam annak, hogy a 
köz béke, a személy- és vagyonbiztosság, a város 
nyugalma, az állam biztossága, Miletics urnák Új
vidéken a polgármesteri hivatalban való maradása 

! által veszélyeztetve van, s hogy az által, ha a je- • 
| len komoly viszonyok között, e válságos időkben 
i Miletics úr Újvidéken polgármester marad, a 

szomszéd államnak méltó neheztelését vonhatnék 
magunkra,oly államét,melylyel barátságos viszony
ban állottunk, állunk, és melylyel e barátságos vi
szonyt jövőre is fentartani, azt hiszem, mindkét 
államnak a szabadság és a civilizatio tekintetéből 
érdekében fekszik. [Élénk, hosszas helyeslés.) 

Elnök: Még előadó úr akarja véleményét 
nyilvánítani. {Nem szükséges! Eláll! Szavazzunk! 
Zaj. Elnök csenget.) Tehát fölteszem a kérdést: a 
kérvényi bizottság véleményében megnyugszik-e 
at , ház, vagy nem ? {Megnyugszunk!) A kik elfogad
ják, méltóztassanak felállni. (Zaj. Nem az a 
kérdés!) 

Deák FerenCZ: A kérdéshez akarok szólni. 
(Halljuk!) A bizottság véleményének egyik pont
jára nézve Halász Boldizsár képviselő módosit-
ványt adott be. (Ugy van!) Én részemről azon mó-
dositványnak alaposságát belátva, ahhoz kívánok já
rulni. (Helyeslés.) Hogy ha első kérdés az, hogy a 
kérvényi bizottság véleménye áll-e absolute, vagy 
nem? akkor tudok szavazni, mert véleményem 
szerint, az nem áll; hanem akkor a második kér
dés következik: hogy Halász Boldizsár módosítá
sával elfogadtatik-e a bizottság véleménye? (He
lyeslés.) 

Szontagh P á l e lőadó (gömöri): Én a vég
szótól elállottam , most a kérdéshez kívánok hoz-
zászólm. En azt ketté osztandónak vélném. Az 
egyik a bizottság véleménye, a másik a belügy-

| miniszter úr nyilatkozata, s illetőleg az, hogy 
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megvan-e vele elégedve a t. ház, vagy nem? Az 
elsőre nézve, ugy hiszem, egy kis félreértésen 
alapul Halász Boldizsár képviselőtársam nyilat
kozata, a mennyiben ugy fogta fel a dolgot, hogy 
a kérvényi bizottság minden esetben, midőn kor
mánybiztos küldetik k i , azt kivánja, hogy érte
sítse a belügyminiszter az eredményről a t. házat; 
pedig csak az foglaltatik a véleményben, hogy 
csak azon esetben, midőn a kormány alkotmányos 
j ogok felfüggesztését tartja szükségesnek , akkor 
terjeszsze a ház elé. Azt hiszem, ez oly természetes 
dolog, mely aggodalomra nem adhat okot. (He
lyeslés. Szavazzunk!) Ezt kívántam felvilágosításul 
előhozni. (Zaj. Szavazzunk!). 

E l n ö k : A módositvány nem fekszik előttünk, 
miután Halász Boldizsár képviselő úr azt csak 
szóval adta elő. It t most előttünk két tárgy van, 
melyek felett szavaznunk kell ; az első: megelég
szik-e a ház a miniszter úr nyilatkozatával, vagy 
nem ? a másik pedig a bizottság véleménye. H a 
az első elfogadtatik, akkor a másik magától elesik. 
(Helyeslés) Tehát méltóztatnak megnyugodni abban, 
hogy a fölött szavazzunk, hogy a belügyminisz
ter úr nyilatkozatában megnyugszik-e a ház vagy 
nem ? (Megnyugszunk!) Tehát a kérdés az: a belügy
miniszter urnák most adott nyilatkozatában meg
nyugszik-e a ház? (Helyeslés.) A kik megnyug
szanak, méltóztassanak felállani. (Megtörténik.) A 
nagy többség elfogadja. 

E szerint a másik kérdés elesett. 
T. ház! Fontos dolgokat kell közölnöm a t. 

házzal azért, hogy az idővel gazdálkodjunk, t. i. 

hogy elérjük a nagy eredményeket, t's mégis sok 
időt ne vesztegessünk el. (Helyeslés.) 

Minden oldalról arra kértek a ház t. tagjai, 
hogy a holnapi napon, sőt, hogy halehet, holnap
után gyűlések ne tartassanak : a holnapi napon 
azért, hogy a két fontos törvényjavalatot, t. i. a 
jövedelemadóról és védrendszerről szólókat meg
olvashassák ,megfontolhassák és megbeszélhessék; 
csütörtökön pedig azért, hogy az osztályokban 
akkor már ezek felett tanácskozni lehessen. Ha a 
t. ház — e z nem az én véleményem, hanem a 
ház t. tagjainak mindenoldalról nyilvánult kíván
sága — méltányolja a kérést, és határozatként 
kimondja, hogy holnap és holnapután ne legye
nek ülések, akkor bátor leszek azt határozatként 
kimondani, (Helyeslés) azon kéréssel, hogy a hol
napi napon a tanácskozmányokban megjelenni 
szíveskedjenek, mert az osztályülések megkez
dődnek. Először is kérem az osztályokban a jöve
delmi adóról szóló törvényjavaslatot, mert ez 
financzialis tekintetben fontos, azután pedig a 
honvédelemről szóló törvényjavaslatot fölvétetni. 
Ha ezt elfogadja a t. ház , méltóztassanak nyilat
kozni. (Elfogadjuk! Fölkiáltások: Hány órakor lesznek 
az osztályülések'?) Csütörtökön reggel 9 órakor. 
(Közbeszólás: Mi történik holnap ?) Holnap nem 
lesznek osztályülések, hanem tanácskozmányok 
az emiitett törvényjavaslatok felett. 

A pénzügyi bizottság f. tagjait kérem ma 
délután 5 órakor tanácskozás végett összejönni, 
(Közbeszólások: Hatkor!) Tehát ma délután 6-kor. 

Az ülés végződik d. u. 3*/4 órakor. 
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CCLXIX. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1868. július 24-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 . 

g jelentést tesz a pénzügyi bizottság ujabb munkálatáról a jövedelmi 
eg elfogadtatik. Kérvények, köztök a Madarász Józaeftele kérvények 

Tárgyai: Kérvények bemutatása. A központi bizottság 
adó tárgyában. Az ítélőszékek tagjai s ítéletei iránti határozat végi 
elintézése. 

A kormány részéről jelen vannak: Eötvös Jó
zsef 6., Gorove István, Horvát Boldizsár, Lónyay 
Menyhért, Mikó Imre gr., Wenckheim Béla b. 

Az ülés kezdődik d. e. 10 órakor. 

E l n ö k : Az ülést megnyitom. A mai ülés 
jegyzőkönyvét Paiss Andor jegyző úrjfogja ve
zetni ; a szólani kívánók neveit pedig Bujanovics 
Sándor és Mihályi Péter urak jegyzik. 

A múlt ülés jegyzőkönyve fog hitelesíttetni. 
PaiSS Andor j e g y z ő {olvasni kezdi a július 

21-én tartott ülés jegyzökönyvét.) 
GhyCZy K á l m á n : A jegyzőkönyvre van 

észrevételem. Macellariu képviselő úr az igazság-
ügyminíszter urnák több nappal ezelőtt tett nyi
latkozatára a legközelebbi ülésben nyilatkozatot 
tett a nélkül, hogy ahhoz indítványt csatolt vol
na. Nem kérdezem ezúttal, hogy napirenden s 
helyén történt-e vagy nem ? Elismerem , hogy a 
naplóba ezen nyilatkozat beigtatandó; de nem 
tartom helyesnek, hogy a jegyzőkönyvben is 
megemlittessék. Kérem azért azt a jegyzőkönyv
ből kihagyatni; Pap Máté nyilatkozatát azonban 
indítványával együtt a jegyzőkönyvbe beigtattatni. 
(Helyeslés.) 

E l n ö k : Ki fog tehát hagyatni a jegyző
könyvből, s csak a naplóba fog bevezettetni. (He
lyeslés.) 

PaiSS Andor j e g y z ő (olvassa végig a jegyzö
könyvet.) 

E l n ö k : Méltóztatnak helyeselni a jegyző
könyvet azon egy kihagyással, melyet Ghyezy 
Kálmán képviselő úr felemlíteni méltóztatott? 
(Elfogadjuk!) Ennélfogva a jegyzőkönyv hitelesít
ve van. 

Van szerencsém a t. háznak bemutatni 
Schreck Károlynak hamis esküvés vádjára s bi-
rájának illetékességére vonatkozó , és a külön 
hitfelekezetre nézve a régi és ujabbkori összeüt

köződörvények hatályának és horderejének értel
mezése tárgyában beadott kérvényét. 

Győr városa közönsége a képviselőknek az 
országos ülésekből gyakori elmaradását sikeresen 
meggátoltatni napi dijaik levonása által kívánja. 
(Helyeslés.) 

Bihar vármegye közönsége a nagy-várad-ér-
mihályfalvi vasútvonal kiépítését kéri eszkö
zöltetni. 

Pest sz. kir. város közönsége az államaadó 
és illetékek behajtására évenkint fordított költsé
geit az állam pénztárából kéri megtéríttetni. 

A Hajdúkerület közönsége az óhitű magya
rok részére püspökség fölállítását és a magyar 
nyelvnek oltári és vallási nyelvvé emeltetetését 
kéri. 

Körmend kiváltságolt mezőváros testülete az 
iparügy rendezését törvényhozásilag mielőbb esz
közöltetni kéri. 

Teper István, miskolczi lakos a rá birtokelő
deitől illetéktelenül átírt adóknak leírása iránt be
adott folyamodványát e pótfolyamodványnyal elin
téztetni kéri. 

Debrey Imre, 73 éves pesti lakos, volt ma
gyar bankósajtófelügyelő, az országos alapból 
segélyért esedezik. 

Csonka István bácsmegyei martonosi lakos 
15 évre elitélt Bálint fiának büntetését kegyelem 
utján kéri megrövidíttetni. 

Tolnamegyei N.-Szokoli lakosai Madarász 
József kérvénye ellenében tiltakozásukat nyújtják 
be. (Helyeslés) 

Vámos-Pércs város és közönsége a Madarász 
József képviselő úr által benyújtott és Vámos-
Pércs községe megbízásából előterjesztett kérvény 
ellen ellenkérvényt nyújt be. (Helyeslés.) 

Győr város több választója a Madarász Jó-
esef képviselő által az 1867-ik évi kiegyezés ellen 
nevökkel és az eredeti aláírással ellátott kérvényt 
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Madarász József elleni bűnvádi kereset megindí
tása végett kiadatni kéri, (Derültség.) 

Mindezek a kérvényi bizottságnak adat
nak ki. 

Madarász Józse f : T. képviselőház! Ne
kem érdelmileg nem is lehet szavam ezen végzés 
ellen; azonban miután Győr város közönsége 
azon kérvény eredetijét — a mint kifejezi — 
Madarász József elleni bűn vizsgálat megindithatása 
végett kéri kiadatni, egyelőre önmagam iránti 
kötelességemet mulasztanám el, ha nem nyilatkoz
tatnám k i , hogy én az általam beadott ama 
kérvények aláírását önmagam sehol, sehol egyet
len egy községben, egy kérvénynél sem, és igy Győr 
városában sem eszközöltem. Nem is ismerem azon 
egyént, a ki azt hozzám beküldötte. (Elég rósz!) A. t. 
képviselőknek bizonyára, mintnekemis, tudomásom 
van a házszabályainak 77. §-áról: e szakasz meg
hatalmazása következtében nyújtottam én be azon 
Jíérvénj^eket, és igy jogosan cselekedtem. 

E l n ö k : Ugy hiszem, egyelőre marad a ha
tározat, mely szerint a beérkezett utóbbi három 
kérvény is a kérvényi bizottsághoz tétetik át. (He
lyeslés.) 

Mielőtt azonban a napirendre áttérnénk, Zi
chy Antal előadó föl fogja olvasni a központi bi
zottság ujabb jelentését a jövedelmi adó iránt. 

Zichy Antal előadó (olvassa.) 
Lónyay Menyhért pénzügyminiszter: 

Bátorkodom a t. házat fölkérni, méltóztassák a 
központi bizottság jelentésének kinyomatását el
rendelni ; és miután ugy is nem elvkérdésró'l van 
szó, csupán szerkezeti módosításokról, és az idő is 
igen előre haladt, e tekintetben a törvény szentesí
tése után szükségünk van mentül előbb ez intéz
kedések megtételére, ennélfogva minden nap va
lóságos veszteség az államkincstárra nézve : bátor 
vagyok tehát kérni, méltóztassanak ennek tárgya
lását holnapra kitűzni. 

Elnök t Az iránt van intézkedés téve, hogy 
délutánig e jelentés ki legyen nyomatva ') és ki 
is fog osztatni: méltóztassanak most intézkedni, 
mikorra találják czélszerünek napirendre kitűzni? 
(Holnap!) Tehát holnap a 10 órai ülésnek ez 
lesz tárgya. 

Még van az elnökség asztalán néhány tárgy, 
mely szintén napirendre kitűzendő. A főrendek
nek a földadó iránti módositványa, mely iránt 
a központi bizottság jelentését beadta, s mely ki 
is van nyomva; ez volna tehát a másik tárgy. 
Ezen felül van régi két jelentés, melyet a közvádló 
sürget: t. i. Román Sándor és Böszörményi kép
viselők iránt beadott véleményes jelentése a tizes 
anentelmi bizottságnak; és még egy igen régi, 

l) Lisd az Irományok 296-dik számát 

tavaly nov. 30-kán szintén Böszörményi irányá
ban beadott vélemény, melynek közlése, gondo
lom, azért halasztatott el, mert erre nézve maga 
Böszörményi úr sem tett semmi kifogást, sőt azt 
mondta, hogy e részben mentelmet nem is köve
tel : ez még mai napig sincs a közvádlőnak kiadva. 
Mindezeket tehát szintén felvehetjük a holnapi 
tanácskozás tárgyaiul. (Helyeslés.) 

Napirenden két tárgy van : méltóztassék leg
először a kérvényi bizottság jelentését a konstanti
nápolyi esetekre vonatkozólag felolvasni. 

Horváth Döme előadó ( olvass i a kérvényi 
bizottság jelentését, mely a nevezett kérvényt kelll in
tézkedés végett a miniszterei'nökséghes véleményezi 
áttétetni.) 

E l n ö k : Méltóztatnak ezen véleményt elfo
gadni? (Elfogadjuk!) 

Wenckheim Béla b. belügyminiszter: T. 
ház ! Méltóztatnak emlékezni, hogy még múlt év
ben a siklósi kerület érdemes képviselője Jókai 
Mór konstantinápolyi némely hazafiak tudósitása 
folytán azon kérdést intézte épen hozzám : van-e 
tudomásom azon gyalázatos üzletről és szégyen
teljes kereskedésről, mely ott magyarországi té
vedt nőkkel űzetik ? En akkor azon helyzetben 
voltam — miután arról magam is értesíttettem, 
— hogy igen is volt róla tudomásom, s ennek kö
vetkeztében e tekintetben a kellő intézkedéseket 
megtettem: t. i. a külügyminisztert felkértem, hogy 
a keleten levő konzulságok és követségek ügy
nökeit oda utasítani szíveskedjék, hogy e tekintet
ben kellő szigorral eljárjanak, a szükséges vizs
gálatot megtegyék, a netalán eltévedt nőket, kik 
nálok menedéket keresnek, ótalmok alá vegyék, 
s azokat, kik biztos kereset nélkül ott tartózkod
nak, összeszedjék és hazájokba küldjék vissza. 
Ezen megkeresés folytán ez meg is történt, mert 
mind Konstantinápolyban, mind különösen Egyip
tomban az oda való ügynökség a legnagyobb te
vékenységet fejtette ki az ily üzletet gyakorlók 
iránt, a mennyiben ezek osztrák-magyar alattva
lók voltak, és e szerencsétlen nők közül többet mái-
több izben Fiumébe és Triesztbe küldött, honnan 
rendelkezésem folytán születésűk helyére szállít
tattak. 

Jövőre is ezen intézkedés fog történni. 
Ha méltóztatnak ezen kérvényt a miniszté

riumhoz utasítani, jövőre nézve sem tehetnénk 
egyebet, mert gyökeresen ezen bajon segíteni 
egyelőre alig lehet, minthogy annak oka a Dunai 
fejedelemségekben rejlik. Különben ugy a rendőri 
osztálynál, mint az erdélyi hatóságoknál intézke
dés tétetett, hogy az útlevelek kiadására nézve a 
legnagyobb óvatosággal járjanak el, és csak oly fia
tal nőknek és csak ugy adjanak útlevelet, ha fentar-
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tásuk módját kimutatni képesek és a szülők, illető
leg gyám beleegyezését előmutathatják. 

Bizonyossá kívánom tenni a t. házat, hogy j 
ez esetek a kormány figyelmét nem mellőzték el, 
és hogy megtettem mindazt, mit tennem lehetett. 

Csiky Sándor: T. ház! Ezen nyilatkozat 
érdemileg azt tartalmazza, hogy mind Konstanti
nápolyban, mind Kairóban, mind Alexandriában 
megtörténtek azon intézkedések, melyeknél fogva 
a nemzet becsületének lealázása . . . {Felkiáltások: 
Mi köze ennek a nemzet becsületéhez!) Nem tudom, 
micsoda nebeztelése lehet valakinek az iránt, mi
kor azt mondom : hát nem alázza-e le a nemzet 
becsületét az, hogy Konstantinápolyban a fran-
czia, angol, olasz konzulok gátat tudnak vetni, 
s gátat is vetnek annak az embertelen, a nemzet 
becsületét sértő . . . . (Élénkfelkiáltások: Anemzeti be
csületnek ehhez semmi köze!) Mert azokról van szó, 
kik elraboltatnak, s nem azokról, a kik önként ad
ják oda magokat áldozatul, ezekről szó sincs. Fáj
dalom, hogy ilyen esetek is adják elő magokat; de 
itt nem oly nőkről van szó, hanem olyanokról, kik 
akaratjok ellenére elámítva, elraboltatva akarat-
jók ellenére elhurczoltattak : az olyanokról ^ van 
kérdés. A belügyminiszter méltóztatott tenni in
tézkedést : azt hálás köszönettel fogja a konstanti
nápolyimagyar gyarmat venni: hiszen legbuzgóbb 
óhajtása volt, hogy azon visszaélés, botrány és 
embertelenség megakadályoztassák. Azonban, a 
mint a kérvény tartalmából megérteni mél
tóztattak, ennek eddigelé óhajtott eredménye nem 
volt. Azért kérem a t. házat, utasitsa a kormányt, 
hogy az eddigi intézkedések elégteleneknek mutat
kozván, a czél elérésére hatályosabban akként in
tézkedjék, hogy azoknak a botrányoknak és em-
bertelenségeknck vége szakittassék. 

Bátor vagyok a kérvényi bizottság jelenté
sére azon felvilágosítást figyelmeztetésül meg
tenni, hogy ebben a kérvényben — tudomásom 
van róla, mert engem kértek fel beadására — 
hogy ezen kérvényben az foglaltatik, hogy azon 
kérvényező nő a konstantinápolyi magyar gyar
mat megbízásából három ily kiszabaditott szeren
csétlen leány-gyermeket betegen idehozott fel, kik 
itt vannak a kórházban, a nélkül, kogy kihallgat
tattak volna arra nézve, hogy kik, miképen és mi 
történt velők ? azt kéri tehát, hogy a ház ezen há
rom gyermek kihallgatását eszközölje, mert ez is 
azon események valósága földerítéséül fog [szol
gálni. 

S z l á v y JŐZSef: A t. képviselő úr megnyug
tatására mondhatom, hogy azon tiszteletre méltó 
asszonyság, ki indítva keresztyén felebaráti szere
tettől, eléggé nem dicsérhető buzgalommal ka
rolta fel ezen ügyet, és három ily szerencsétlen 
nőt haza hozott, legközelebb folyamodást adott 

be, hogy ezen három nő hallgattatnék ki. Ez ki 
is adatott már Buda városának, és Buda város 
főkapitánya eddig, ugy hiszem, ki is hallgatta; ha 
még nem tette volna, ugy legközelebb ki fogja 
hallgatni. Meg lehet győződve a képviselő úr, hogy 
azon vallomásokhoz képest a minisztérium nem 
fog késni mindazon lépéseket megtenni, melyek 
kívántatnak — ha t. i. csábítás vagy elrablás 
történt volna — a minisztérium mindent meg fog 
tenni, a mi szükséges. 

Elnök: Elfogadja-e a t. ház határozatilag a 
kérvényi bizottság véleményét ? (Elfogadjuk!) így 
tehát ezen irományok a miniszterelnökhöz fog
nak áttétetni. 

Mielőtt a tömeges kérvények tárgyalására 
átmennénk, föl kell olvasni a múlt ülésben Deák 
Ferencznek elfogadott határozati javaslatát, mely 
azután a mélt. főrendekhez fog átküldetni. 

PaiSS Andor j e g y z ő (olvassa Deák Ferencz 
indítványozta s már elfogadott határozati javaslatot.) 

E l n ö k : Méltóztatik a t. ház a most fölolva
sott határozati javaslatot végleg elfogadni? (Elfo-
gadjuk !) Ezen határozati javaslatot Mihályi Péter 
jegyző úr a mélt. főrendek által mai nap 12 óra
kor tartandó ülésébe át fogja vinni. E tekintetben 
jegyzőkönyvi határozatra levén szükség, ennek 
pontja mindenek előtt fel fog olvastatni, 

PaiSS Andor j e g y z ő (olvassa a jegyzőkönyv 
Uldö pontját) 

E l n ö k « A jegyzőkönyvbe ezen pont be fog 
vetetni. 

Következik most a kérvényi bizottság jelen
tésének tárgyalása a Madarász József képviselő 
úr által beadott kérvények iránt. 

H o r v á t h D ö m e e lőadó (olvassa a kérvényi 
bizottság véleményét a Madarász Jószef által benyúj
tott 146 kérvényre vonatkozólag): „A mennyiben 
a kérvényekben felhozott, részint az ország füg
getlen állami élete és az 1867. évben alkotott 
közjogi törvények, részint az alkotmánynak a kor 
viszonyaihoz és igényeihez képesti kifejlesztésére, 
részben ismét az ország anyagi és szellemi fejlő
dése s a közterhek könnyítésére vonatkozó szem
pontok a törvényhozás folytonos gondoskodásá
nak és nyilvános tanácskozásainak tárgyait már 
addig is tényleg képezték, s jövendőben is képe-
zendik: a törvényhozásnál pedig az ország összes 
népsége, s közte, a mennyiben választó polgárok, 
kérvényezők is, a népképviselet alapján megvá
lasztott országos képviselők által alkotmány sze
rint részt vettek s vesznek : e tekintetből a kér
vényi bizottság a beadott kérvényeket, ha mind
járt a több oldalról megtámadott név- és kézalá-
irások mind valódiak volnának is , ily alakban 
inditványokul alkalmasak- és elfogadhatóknak 
nem találja. 
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„A mennyiben azonban a beadott kérvények
ben az alkotmány alapja támadtatikmeg: az 1867. 
évben alkotott közjogi törvények és azoknak, 
mintegy a nemzet akarata ellenére, vagy azzal 
nem öszhangzólag állított alkotása ellen felhozott 
előterjesztés, nem csak a képviselő testületet, sőt 
az egész törvényhozást egyaránt sérti ; de főleg a 
mennyiben az előterjesztés a törvényhozás alkot
mányos működése elleni óvásul czéloztatnék kér
vényezők által tekintetni: e törekvés roszaltatni, 
mint szintén elvontan attól, hogy a kérvény alá
íróiból igen sokan az óvás horderejét felfogni 
nem is képesek , sokan aláírásaikat visszavontak
nak nyilvánították, s igy azoknak e részbeni el
járása beszámítás alá nem eshetik : az értetlen, de 
különben jó akaratú néposztályoknál névaláírást 
toborzók és arra segédkezet nyújtók e részbeni 
eljárása hasonlag roszaltatni; (Élénk helyeslés 
jobbról) s a mennyiben a kérvények névaláirása 
már több oldalról lett ellennyilatkozattal meg
támadva, az aláírások több tekintetben kétes hi-
telüeknek mutatkoznak : a kérvények, netalán be
adandó panaszesetek alkalmával megrendelendő 
és megejtendő vizsgálat, s további körülménysze-
rü eljárás végett, a belügyminisztériumhoz átté
tetni véleményeztetnek." (Helyes! Helyet!) 

M a d a r á s z József : T. ház! Nem a tárgyra. 
nem a vélemény érdemére, hanem önmagára még
is a jele tésre nézve kötelességemnek tartom némi 
észrevételeimet megtenni. 

Először is meg kell jegyeznem, hogy sajná
lom a jelentést tevő bizottságot, annak előadóját 
és igy- még önmagát e részbeni előadását, még 
önmagát a t. elnök úr előadását is, miszerint ezen 
tárgy igy vétetett csak fel: Madarász József kép
viselő által beadott kérvények; és itt óhajtom 
megjegyezni, hogy azon 146 említett kérvény 
közt többen vannak olyanok, a melyek nem álta
lam adattak be. Tehát a dolog természeténél fogva 
és az igazság is ugy hozván magával, felette saj
nálom, hogy erre az előadó úr figyelmét kiterjesz
teni nem méltóztatott. 

Másodszor kötelességemnek tartom kinyilat
koztatni, miszerint bárki által azon kérvényekbe, 
melyek én hozzám küldettek b : adás végett, olya
nok ira'tak alá, kik azt nem értették, és oly ne
veket használtak, kik azt aláírni nem akarták, 
azt önmagam is határozottan roszalom. {Nagy zaj.) 
Uraim! az igazsággal egyenlő mértékben kell 
többség vagy kisebbség, vagy legnagyobb kisebb
ség egyénei ellenében élni, és e tekintetben köte
lességemnek tartanám a felelősséget, és kötelessé
gemnek tartom minden tetteimért, és igy köteles
ségemnek tartom akkor is, ha én bárkit kénysze-
ritőleg, és ugy, hogy azt nem tudta volna, Írattam 
volna alá. Már előbb kénytelen válék Győr vá

rosának kérvényénél megjegyezni, és most ismét
lem, hogy én az általam beadott kérvények alá
íratását sehol nem eszközöltem, és igy azon ro-
szalást én is helyeslem. A mi arra nézve mondatik, 
hogy valaki ugy toborzottá az aláírásokat, hogy 
nem értették, a kik aláirtak, erre nézve is rosza-
lásomat fejezem ki. 

Még egyre vagyok bátor figyelmeztetni a t. 
képviselőházat a nélkül, hogy határozata hozatu-
láboz hozzá szólanék. Én ugy emlékezem s ugy 
tudom, hogy alkotmányos országban a többség 
irányában mindig az a leghelyesebb eljárás, ha a 
kisebbség, illő tisztelettel (Zaj Felkiáltások: LdzMs \) 
határozott meggyőződésének nyilvánítása mellett 
kérvényezi azt, hogy alkotmányos utón a törvé
nyek megváltoztatását óhajtja; s én, a mennyire 
tudom, e kérvényekben ezek vannak előadva. 

Ezen megjegyzéseim mellett a bizot sági vé
lemény legutolsó pontjára, hogy a belügyminisz
tériumhoz tétessék át, ismét csak fm'veluieztetem 
a t. képviselőházat, hogy én ugy hiszem, hogy 
meg kell büntettetniük, s meg* keli bünhödniök 
azoknak, (FöldáJ.h : A mederuekl) a kik netalán 
mások névaláírásával visszaéltek; de akkor a 
képviselőház felfogásától függ. vajon alkotmá
nyosan a képviselőházhoz kell-e azok kiadásáért 
folyamodni. 

Ezek voltak a/.ok, a miket, miután a benne 
kérvényezendő tárgyak leginkább a honvédelmi 
ügyre vonatkoznak, s ott állandók a t. képviselő
ház szolgálatára, addig is előadni kötelességem
nek tartottam. 

Hrabovszky Zsigmond: T.ház! Ezen ügy 
sokkal nagyobb világosságban van az ország előtt, 
semhogy fölvilágosítást igényelhetne; azonban az 
én kezem között is vannak iratok , melyek ezen 
kérvények keletkezésére nagy világosságot vethet
nek , s a melyek az előttem szólott képviselő úr 
azon állítását, mintha azon kérvények alkotmány-
szerüleg , alkotmányosan engedett utón keletkez
tek volna, teljesen megezáfolják. (Halljak! Hall
juk !) 

A L ult márczius hó első felében volt, midőn 
Madarász Vilmos, a ki jelenleg börtönben ül [He
lyesen ! Jól van.') Félegyházára ment , s ott a köz
birtokosságot, a polgárság előkelőit, a kik elhatá
rozó befolyással bírnak végre, felkereste s egy 
nyomtatott kérvényt adott át azon felhívással, 
hogy ezt a kérvényt írassák le , s erre lehető leg
több aláírást szerezzenek. 

Nem ismerték ez urat a közbirtokos polgá
rok , s ő ugy adta ki magát, mi it egy volt ma
gyar miniszter martyrnak a fia. A legnagyobb 
tisztelettel s magyar vendégszeretettel fogadták. 
Azonban átolvasván az értelmes polgárok a kér
vényt, kimondották neki a legelső alkalommal, 
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midőn visszatért: „Uram! ebben a kérvényben 
a képviselőház ellen tiszteletlen kifakadások fog
laltatnak; már bocsánatot, de mi ezt aláírni nem 
fogjuk." Erre azután igyekezett megnyugtatni a 
polgárokat , hogy ezek a kifakadások nem a kép
viselőház, hanem csak egyes tagjai ellen vannak; 
már pedig a képviselőház egyes tagjai a publikum, 
a nyilvánosság kritikája alá tartoznak. S tartal
mára nézve mi van ezen kérvényben? Az, hogy 
németekké tettek bennünket. S ezt a jelenlegi 
többség valósággal megtéve. Most hát az a kér
dés , akarnak-e az urak németek maradni ? s 
akarják-e az urak a roppant adókat fizetni, a me
lyeket a németeknek megszavaztak épen azok az 
u rak , kik ellen azon kifejezések a kérvényben 
alkalmaztatnak ? 

Ezen értekezés közben aggodalmak fejeztet
vén k i , Madarász Vilmos megmondotta: „Hiszen 
jól tudjuk, hogy e kérvénynek most semmi ered
ménye nem lesz ; mert hiszen a hatalom a több
ség kezében van. Hanem hát e;-, az első lépés, s 
ezután következik a követválasztás: majd fogunk 
mi akkor Pestről az uraknak. — de az egész ország
nak — olyan követeket ajánlani, a kik az urakat a 
német járomtól megmentik, a kik megmentik a 
hazát azon rettenetes adótehertö'l, melyet rá a 
mostani többség rótt." 

Azon csodálkozni, t. ház. nem is lehet, hogy 
ezen szavak varázserővel hatottak az értetlenebb 
közönségre. Azt mondták ugyanis : „Ha csak mi 
tőlünk függ , túladunk a mostaniakon, és majd 
választuuk első alkalommal olyan képviselőket, 
a kik ettől a roppant tehertől megóvnak ben
nünket." 

Az aláírás igy százankint folyt azután. 
Ugyanekkor irtak nekem az előkelőbbek, 

menjek ki az Istenért tüstént, mert az egész lakos
ság fel van lázítva Madarász Vilmos által mert 
akkor még Asztalos János nem jelent meg.) Mint 
mondám, e szavak: nem fogunk többé adózni, 
nem fogunk katonáskodni, fellázították a népet. 
En erre természetesen tüstént megindultam, s ki
érvén , összejövetelre kértem őket, s csak igen rö
vid idő alatt sikerült valamennyit megnyugtatnom 
s meggyőznöm arról, hogy itt Injába való ka
landorok szóltak hozzájok , s ily beszédeket be
csületes ember sem nem nyilváníthat, sem mint 
ezek tevék, olyanokat nem Ígérhet. Az ott össze
gyűlt polgárság mindjárt azt mondotta : „Jól van, 
mi tehát ezennel megsemmisítjük, önnek meg
nyugtatására átadjuk , és szavunkat adjuk . hogy 
ily kérvényeket soha többé alá nem írunk." 

Itt volt, t. ház , a szerencsétlenségnek alap
köve. 

Azután ^ostromolták a polgárokat, sőt még 
nejeiket is. (Elénk derültség.) Igen , uraim, ostro

molták az aláírásra, és ugy látszik, arra nagy 
súlyt fektettek ezen urak , hogy itt sikert arassa
nak. Azzal biztatták a népet, csak irják alá a kér
vényt , az nekik dicsőséget fog szerezni, ha ők 
lesznek az elsők, akik azt benyújtják. Azonban 
nem találtak senkit, ki másodszor nevét oda adá. 

Ekkor azután avatkozott a dologba Asztalos-
János , népgyüléseket tartott, társulatokat alko
tott , kinevezte azoknak elnökeit, jegyzőit és vá
lasztmányi tagjait. í g y szülemlett meg az ottani 
demokrata kör i s : abba önként egy jóravaló be
csületes ember be nem ment, s a gyűlésekben 
részt sem vett. 

Idő közben azután kitört a küzdelem. Ezen 
két egyén a közlakosságot, különösen a földbirto
kos néposztályt akarta megnyerni. Választóim 
nekem ismét irtak. Én természetesen kimentem 
hozzájok , összegyűjtöttem őket körülöttem, és 
megfogadták becsületszavukra , hogy többé nem 
engedik magokat elcsábitani. 

Akkor megint amazok mondák : „Majd ki
jönnek Pestről azon urak, kik ügyeitekről gondos
kodni kívánnak , majd megmondják azok is, hogy 
a ti képviselőtök milyen ámító, hogyan csal az 
benneteket, és hogyan rabolja el szabadságfokát." 
Fájdalom találkozott hirlapis, mely ezeket utánok 
monda, mely czikkeket felolvasták a nép előtt azon 
hozzátétellel, hogy ez mind szentírás. „Győződjetek 
meg, miként csalnak meg benneteket, és a ti képvise
lőtök is csak avval a többséggel tart és amit ben
neteket: ime itt van minden ebben az újságban." 

í g y folyt ezen küzdelem egyik napról a 
másikra. 

Ekkor az értelmessebb polgároknak fiai, mert 
ezek nem hagyták magokat elcsábitani, elvégez
ték magok közt, hogy majd ők el fogják látni azo
kat az urakat, kik Pestről kijönnek, magyarosan, 
és készitettek botokat azok számára, a kik a város 
nyugalmát fogják megzavarni. Valóban ideje volt 
már a nyugalmat és békét helyreállítani köztök, 
mert a magyar vér igen könnyen kicsapong. 

És valóban a mióta legújabb időben itt oly 
meleg részvét nyilatkozott ezen bezárt emberek 
iránt, azt kérdezték: „hogy az Istenért mi fog 
történni velünk, ha ezen emberek kiszabadulnak, 
hogy ha majd ezek ki fognak menni ismét és a sze
rencsétlenségnek újra tárt ajtaja lesz?" 

Ok tehát kérvényt adtak be nekem, mely et 
én, az igaz, eddig visszatartottam, mert őket lehe
tőleg megnyugtatni akartam; most azonban tár
gyalás alatt levén az ügy, bátor vagyok a tisztelt 
háznak benyújtani a kérvényt. 

Én is az ő nevökben azért könyörgök, mél
tóztassék azt a t. ház a most tanácskozás alatti
akkal a belügyminiszterhez áttenni, mert ez tehet 
e tárgyban legtöbbet, hogy ha azon hozzátétellel 
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adatnak ki ezen iratok, hogy a lehető erélylyel 
tigyekezzék jövendőre az ily veszélyes izgatásokat, 
miként a választmány is véleményezi, megaka
dályoztatni. (Helyeslés.) 

HaláSZ B o l d i z s á r : Tisztelt képviselőházS 
Nem levén mindenben a kérvényi bizottság véle
ményével egy értelemben, meg fog bocsátani a 
ház, ha indokolom, mért nem vagyok vele egy ér
telemben. A mi a kérvényezőket illeti, kikre nézve 
az előttem szólott tiszt, képviselő úr aljas izgatásról 
beszélt, és azokra nézve azt állítja, hogy azok kö
zött egy jóra való ember sincs: erről feleljen ő, 
midőn itt ily ítéletet mond ki. 

A mi egyébiránt illeti magát a kérvényezési, 
nem tudom, meggondolták-e azok, a kik ezt meg-
inditották, vajon a czélt, a melyet magoknak ki
tűztek, elérhetik-e?vagy is, hogy egyenesen hitték-e, 
hogy a tisztelt képviselőháznak többsége, mely 
az általok úgynevezett közösügyes törvényeket 
meghozta, ezen kérvény alapján majd átalakítja 
azokat ugy, a mint ők akarják? Ezt ismét ők tud
ják, hogy hitték-e ? vagy pedig hogy más czélt 
akartak-e elérni? 

T. ház! A véleményben itt oly elvek vannak 
kimondva, melyeket részemről magamévá nem 
tehetek. Nevezetesen azt mondja a tisztelt bizott
ság, nem világosan ugyan, hanem mondja, azért 
roszalja ezen kérvényeket, mert a választó polgá
rok azon törvények alkotásában képviselőik által 
részt vettek. Itt egy elv van kimondva, t. i. hogy 
csak azoknak volna kérvényezési joguk, a kik vá
lasztó polgárok. Annyival inkább alapos ezen ész
revételem, mert az ellenkérvényben világosan ki 
van mondva, hogy azon kérvényt aláíróknak nagy 
része nem is váíasztóképes. Ezt érintetlenül azért 
nem kívánom hagyni, mert a kérvényzési jog 
átalános, mint a levegő, az mindenkinek egyaránt 
szolgálatára áll. 

Másodszor azt mondja a tisztelt bizottság, 
hogy ezen kérvényeket indítványnak nem tekint
heti, Hiszen kérvény sohasem indítvány. Nem 
tulom, hogy miért méltóztatott ezen motivatiot 
előhozni ? hiszen azok nem is indítványok, hanem 
kérelmek. 

Egyébiránt a mi leginkább késztet a felszóla
lásra, ez azon körülmény, hogy a bizottság bizo
nyos roszalásokat ajánl a háznak. Már, tisztelt 
ház, roszalás minden esetben ítélet és megbélyeg
zés. A tisztelt ház sokkal magasabban áll, mintsem 
hogy ily ügyben bíráskodjék, annál inkább ki-
hallgatlanul, mert nem hihetem, hogy e kérvé
nyek felett, ellenkérvények- és bizottsági véle
ményből kifolyólag, lehessen Ítéletet hozni. 

De különben is, ha a tisztelt ház az ily kér
vényekben valamit büntetésre méltónak talál, 
nem elég azt roszalni, hanem a maga illetékes-
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i ségéhez utasítva azokat meg is kell büntetni. És 
' én a tisztelt bizottságnak csak azon utolsó nézeté

vel vagyok egy véleményben, t.i., hogy a mennyi
ben hamis aláírásról, törvénytelen izgatásról van 
szó, e tekintetben az illetékes minisztérium tétes
sen vizsgálatot, és ha bűnösöket talál, büntetesse 
meg. 

Ezek azok, miket én mint elvi kérdéseket 
érintetlenül hagyni nem voltam képes. 

Az utolsóra nézve pártolom a bizottsági véle
ményt, a mennyiben az ügyet a minisztériumhoz 
áttétetni kérem. 

Tisza K á l m á n : Bocsánatot kérek, tisztelt 
ház ! Én részemről ezen kérvényeknek védelmére 
nem akarok kelni, nem is teszem azt, mert egyéni 
szabad nézetem szerint az azok körül követett el
járást czélszerünek, helyesnek nem tartottam soha, 
és nem is tar tom; de azt gondolom, a t. háznak, 
midőn e tárgyban határozatot hoz, vagy is meg
állapodását jegyzőkönyvbe igtatja, meg kell fon
tolnia, hogy megállapodását ugy tegye, hogy an
nak oly magyarázatot adni, mintha magát a kér
vényezési jogot korlátozni akarnók, ne lehessen. 
Ez az egyik szempont. 

Másik szempont pedig az, hogy nem óhajta
nék ezen egész dolognak sokkal nagyobb fontos
ságot tulajdonítani, mint a mennyivel bir. 

Harmadik okom az, hogy nem óhajtanám 
ily határozat hozatala által a kedélyek izgalmát 
sok helyütt, mely már szűnni kezd, ismét feleleve
níteni. 

Én tehát azon véleményben vagyok, hogy 
semmi ily hosszas replikázásra szemben a kérvé
nyekkel szükség nincs ; ez nem a háznak feladata ; 
hanem egyszerűen kimondanám, hogy ezen kér
vényekre végzés hozatala szükség nem levén, azok 
az irattárba teendők; az aláírások hamisítása tár
gyában beadott folyamodások pedig, az ezekre 
szükséges további lépések megtétele végett egye
dül, azon kérvényekkel együtt, melyekre ezen pa
naszok vonatkoznak, a belügyminiszterhez te
endők. 

Én, t. ház, azt tartom, hogy igy sokkal mél
tóságteljesebb, szabatosabb lenne a ház eljárása, 
semmiféle magyarázatokra okot nem adhatna; s 
kiterjesztem ezt még a netaláni vizsgálatra is, 
mely nem a ház által, hanem az illetők által tör
ténnék, s a ház csak a kezében levő adatokat 
szolgáltatná át, a vizsgálat csak azokra levén ter
jesztendő, kik mint hamis aláírók bizonyulnak be 
s minden körülmények közt büntetendők a köz
törvény szei'int. 

Ez az én véleményem. (Helyeslés bal felöl.) 
Besze János : Én tiszteletben kívánom tar

tatni a kérvényezési jogot ; kérvényezzen kiki 
tiszta lelke meggyőződése szerint, szabadságában 

30 



234 CCLXIX. ORSZÁGOS ÜLÉS (Július 24. 1868.) 

áll; de nem áll szabadságában senkinek kérvé-
nyezésre valakit moraliter v a g y sohasem teljesít
hető Ígéretekkel kényszeritni. 

Midőn magokat oly exclusive nagy hazafiak
nak tartó emberek összeállnak, és midőn a nem
zet örömöt ü l , magokat gyászvitézekké alakítják, 
és kitűzik czélul, hogy a mi a nemzet, a nép bol-
gitására alkotott, szentesittetett, és törvénynyé ala
kult, azt a nép előtt népszerütlenitsék : az igy műkö
dő embereknek roszczéljokvan.('/f/í?2!)Czéljok e hitet 
a nép keblében megrontani az országgyűlés irányá
ban, B ha lehetséges,halomra dönteni mindazt, mit az 
a haza boldogságára üdvösnek tartva hozott. 
(Igaz! job) felöl.) Az ilyen, magokat a nép embe
reinek nevező emberek keresztül kasul járják a 
hazát és feldúlják a családi békét a munkás em
berek hajlékaiban. J á rnak , mint azon állat, 
melyet görénynek neveznek, (Derültség) mely 
magából kibocsát egy bűzt, hogy a fenülő tyú
kokat leszédítse. (Zajos derültség.) Az ily emberek 
az ál hazafiság bűzétől párolognak; mennek szerte
szét a falvakba, s hirdetik, hogy csak ők a meg
váltók , majd jön külföldről a Messiás , a kik itt
hon vannak , mind hazaárulók, jogfeladók s tör
vény által bennünket németekké átolvasztók. 
xV« ily embereknek faluról falura járásuk nem 
kérvény előmozdítása, hanem izgatás a csend, 
rend és törvény ellen, {ügy van!) 

Midőn az ily emberek működése felett ki
mondja a ház roszalását , ezt a legnagyobb in-
dignatióval és igen méltán teszi, s azért a bizott
ság' véleményét. ugy a mint van, pártolom. 

BÓniS S á m u e l : Én a szőnyegem levő ta
nácskozás tárgyát két részre osztom : egyik az , a 
mi magának a kérvények érdemét illeti; a másik 
azon eljárás, mely körülötte történt. 

A mi magát a kérvények lényegét illeti, a 
mint tudom, azok az 1848-kitörvények helyreállítá
sát óhajtják. Ez iránt a háznak határozatot hozni 
nem szükséges, a maga utján törvényes utón kér
vényezheti ezt a honnak minden polgára. 

A másik az eljárás. Ha panaszok tétettek a 
ház elé az iránt, hogy ezen kérvények kiegészí
tésénél nem tiszta volt az eljárás, kényszer, csá
bítás forgott fen, az aláirások hamisak: erre 
nézve szükséges csupán a háznak azon határozata, 

hogy a minisztériumhoz utasittassék vizsgálattétel 
végett. 

Én részemről ezt látom Tisza Kálmán indít
ványában , és azért rászavazok. {Helyeslés bal 
Jelöl.) 

Nem látom itt szükségét, hogy mielőtt ezen 
vizsgálatok megtörténlek volna , mielőtt a pana
szok constatáítattak volna, már a házban roszaló-
lag nyilatkozzunk. Én azt hiszem, bíráskod
ni valamely panasz felett csak akkor lehet, ha I 

azon panasz valóságosan comtatálva van. (He
lyeslés.) 

Kerkapoly Károly: T. ház! A roszalás 
kimodását én sem szorg-almazom. (Halljuk!) 
Ismétlem, a roszalás kimondását én sem szorgal
mazom ; de azért valamit tenni szükségesnek lá t 
nék a czélból, hogy a ház megkíméltessék attól, 
hogy a ház ideje elvesztegettessék oly kérvé
nyeknek a ház elé hozásával, melyek irányában 
semmi biztositéka sincs a háznak az i ránt , hogy 
azok valóban létező embereknek kérvényei és. 
épen az aláirottak kérvényei-e? 

Madarász képviselő urnái ez nem első eset, 
hogy oly kérvényeket hoz a házba, melyek nem 
létező emberek aláírásával és azok nevében adat
tak be. 1867. június 25-én a kérvényi bizottság
nak akkori jelentéséből megértette a t. ház, hogy 
azon úgynevezett kath. 1 lkészek, név szerint Tur-
csányi Gábor, Szmercsák János, Tulka Géza és 
többen, kik a coelibatus ellen intézett kérvényt 
állítólag a t. képviselő úrhoz küldöttek, a ki azo
kat be is adá, a^on egyházmegyében, melyből 
levőknek mondattak, nem léteznek. Ez alkalom
mal a t. ház helyesléssel fogadta Zsedényi Ede 
képviselő úr azon kijelentését, mely szerint a kép
viselő semmi esetre be nem nyújthat oly folya
modványt, melynek aláírását s aláírásának hite
lességét nem ismeri; nem nyújthat be, miután a 
ház már abban, hogy képviselő nyújt be valamely 
kérvényt, biztosítékot lát annak hitelessége iránt, 
melyet ez uíon tévedésbe vinni természetesen 
nem szabad. 

A t. háznak akkor ezen irányban kijelentett 
helyeslése, ugy látszik, nem elég birt erővel arra 
nézve, hogy hasonló esetek ismétlésétől visszatart
sa a t. háznak éjjen nevezett tagját. 

Ha már tettleg történtek és pedig nem egy
szer történtek ilyen esetek, azt hiszem, kell valami 
intézkedés a végre, hogy a ház ideje nem létező 
embereknek állítólagos kérvényeivel ne raboltas-
sék el. Ugyan azért talán jegyzőkönyvileg lehet ie 
kifejezni azon enunciatiót, melyet a ház, a mikor 
Zsedényi képviselő úr által előadatott, helyeslés
sel fogadott. 

Nyáry P á l : Nekem ugy tetszik, a t. ház 
ezen kérdést, mely most előttünk forog, a kérvé
nyezési kérdést t. i. nem tartja oly fontosnak, mint. 
a milyen valóban. Hogy nem tartja ilyennek a 
kérvényi bizottság, azt véleménye mutatja: mert 
ha tisztában volna a kérvényi bizottság a kérvé-
nyezés valódi fogalmával, semmi esetre sem ter
jesztett volna elő javaslatot megrovó határozat 
hozatala végett. 

Az alkotmányosság fő lényege ke'tőben rej
l ik: az első, hogy alkotmányos polgárnak csak 
alkotmányos törvényhozás által hozott törvénynek 
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kell engedelmeskednie; de másik fő lényege az is, 
hogy egy törvény sem örökös, a törvényre nézve 
a. vélemény szabad, és a törvényt folytonosan le
het s kell is javitni. Nem kell tehát megfeledkezni, 
hogy midőn törvény hozatik, és annak az enge
delmesség nem mondatik fel, hanem egy vagy 
többek azon törvénynyel nem levén megelégedve, 
annak a jövő törvényhozás általi javítását kíván
ják, és kérvénynyel járulnak a ház elé: hogy e 
két eszme egészen különböző. Az első esetben, ha 
valaki megtagadja a törvény iránti engedelmessé
get, az nem tartozik a házra, hanem a bíróságra: 
ha kérvénynyel azért folyamodik valaki a házhoz, 
hogy az ő véleménye szerint valamely íörvény 
nem jó, az jobb lehetne, ily egyes vélemény-nyil
vánítást a képviselőház, lehetnek esetek, hogy 
nem vesz épen semmibe, de ha egyszer a kérvény 
tártaim;;, a nemzet közvéleményét fejezi ki, az 
minden esetre a házra oly nyomással leend, hogy 
utójára a közvéleménynek eleget tenni erkölcsileg 
kényszerítve érzendi magát. 

Erre nevezetes példákat lehet előhozni, és 
pedig azon államból, melyben mindeddig az al
kotmányosság legjobban és legnagyobb inéi fék
ben van kifejlődve. Evén században nevezetes tör
vénymódosítások történtek Angliában: p. o. a 
katholikusok, a zsidók emancipálása, és főkép a 
választási jognak szélesbitése. Bizonyosan nem 
lesz a képviselők közt, ki ne emlékeznék azon 
monstre-petitiókra, melyek letétettek az angol al
sóház asztalára e nevezetes ügyekben, mázsákat 
nyomtak azok. Ugyan mit tett ezekre nézve az angol 
képviselőház? Vajon azt-e, hogy inquisitiót ren
delt, hogy azon aláírások helyesek-e vagy nem? 
Bizonyos ideig — ez a dolog természetében rejlik 
— a többség, magában bizva, kigúnyolta a kérvé-
n ek tartalmát; de annyiszor ismételtetett az. 
hogy nyomása alatt, az emberiségnek javára, leg
először a katholikusok emancipáltattak, a zsidók 
polgári jogokkal ruháztattak fel és az igenis kor
látolt választási törvény szélesbittetett. 

Ha ez így áll, és pedig igy áll. akkor nem 
lehet mást határozni, mint a mit Tisza Kálmán 
barátom előterjesztett. 

Én, megvallom, még annyira sem mennék, 
mint ő, t. i. én ezen kérvényeket nem adnám ki, 
(Felkiáltás jobb fdöl: Tán köszönetet kell értök sza
vazni?) nem adnám ki vizsgálat végett a belügy
miniszternek: (Jobb felöl: Meg kell tán dicsérni?) 
mert ha áll azon elv, melyet a kérvényre nézve 
felállítottam. még akkor i s , ha nem lehetne 
kétségbe vonni az aláírások helyességét, ily tar
talmú kérvény nem szolgálhatna soha határozati 
tárgyul a háznak. Ha tehát még azon esetben 
is. ha mind magok irták alá a kérvényt a kérvé
nyezők, nincs a ház kényszerítve arra, hogy a. 

törvényeknek kérvényezett megváltoztatását tár
gyalásba is vegye, nem látom át, mi különbséget 
tesz erre nézve, ha netalán találkoznának a kér
vényben oly nevek is, melyeket az illetők nem 
magok iríak alá. 

E szempontból azon módosítással fogadom 
el Tisza Kálmán indítványát, hogy annak a vizs
gálatra vonatkozó része kihagyatván, a jegyző
könyvben csak ennyi fejeztetnék k i : „A levéltár
ba tétetik." (Helyettes a bal oldalon.) 

I v á n k a Z s i g m o n d : Én, megvallom, nem 
értem, miként történhetik az, hogy a túloldalról 
elvi kérdés vettetik föl elénk, és az mondatik, hogy 
ha mi az előterjesztett véleményt elfogadjuk, ak
kor ezzel a kérvényezési jogon és elvén ejtünk 
sérelmet, mi senkihez, de legkevésbbé illik a kép
viselőtestülethez. Én itt azon taktikát látom kö
vetve, melyeta pénzügyi kérdésnél állítottak elénk, 
azt mondván, hogy mi a megyéket agyon akar
juk ütni, sérelmet ejtünk rajtok és az alkotmá
nyos elvet feladjuk az által , ha a pénz
ügyminiszter által előterjesztett törvényjavaslatot 
pártoljuk. Én nem látom helyén, hogy e kérvé
nyek kérdése összezavartassék azon esettel. Ez 
oly eset, mely az egész országban fölébresztette a 
közfigyelmet, s láttuk, mik voltak ezen lázító el
járás következményei: böríönzések, bünperek és 
sok ártatlan embernek elfogatása, kik a törvény 
útjáról let ereitettek és évekre elitéltettek. Ha ez 
esetben közönséges kér vény ezésről és nem lázítás, 
nem fenyegetés, nem forma szerinti izgatásról vol
na szó, hajlandó volnék lágy eljárás követésére; 
de most azt hiszem, a ház többsége nem tehet 
mást, mint hogy azoa indítványt elfogadja, melyet 
a kérvényi bizottság előterjesztett. Én ennek el
fogadását kívánom, és azt a Kerkwpoly képviselő 
úr által felállított érvekkel kívánnám megtoldani. 
Ragaszkodom az előadó által fölállított vélemény
hez, és óhajtanám, hogy az általunk fogadtassák 
el. és ne zavartassák össze a kérvényezési ios 
azon esettel, mely egészen más és ettől külön
vált tény. 

Ghiyczy Kálmán : Én. t. ház. nem szólaltam 
volna fel ezen kérdésben, ha Kerkapoly Károly 
t. barátom által uj indítvány nem tétetik. Én 
nem helyeslem részemről azt, hogy képviselő 
adjon be kérvényt akkor, midőn nem is tudja, ki
től jön az és ki szolgáltatja azt kezébe. Hogy ez 
iránt annak idején talán intézkedni kell, azt kér
désbe nem veszem; de épen azért, mivel ez alka
lommal nem akarok a kérvényezési kérdésnek ér
demleges vitatásába bocsátkozni, és nem is tartom 
helyesnek, hogy az most mellékesen szabályoztas-
sék: ennélfogva azon vélekedésben vagyok, hogy 
itt most a kérvények iránt ez alkalommal átalá-
ban semmi rende'kezést tenni nem lehet. Ugyan-
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azért Kerkapoly t. barátom előterjesztését nem 
fogadhatom el, és azt tartom, ha ő kivan ez iránt 
a ház előtt inditványt tenni, azt ne most, hanem 
külön alkalommal terjeszsze elő. (Helyeslés balról.) 

A mi a szóban levő tárgyat illeti, én e te
kintetben egyenesen és egyedül a ház méltóságá
nak tekintetéből kívánok felszólalni, s kijelentem 
világosan, hogy egyátalában nem helyeselhetem 
azon modort, melyben azon kérvények szerkesztve 
vannak, nem helyeselhetem, sőt roszalom azok
nak, a mint köztudomásra jött, előállítási módját, 
s hiszem, hogy mindazokat, miket p . o. Besze Já
nos barátom előadott, más modorban bárki a ház
ban előadhatta volna. De nézetem szerint a ház 
méltóságával meg nem egyezik, hogy azokkal, 
kik ezen petitiót, részben nem is öntudatosan, alá
irtak, vagy pedig az aláírásokat különböző módo
kon összeállították, mintegy szóváltásba bocsát
kozzék közjogi elvek felett. (Helyeslés halról) Azt 
hiszem, a ház méltósága megkívánja, hogy egész 
közönyösséggel tárgyalja ezen petitiókat: ezt ér
demlik meg nézetem szerint és többet nem. 

És azért is e tekintetben Tisza Kálmán kép
viselőtársam inditvánj^át pártolom, és arra nézve, 
mit Nyáry Pál barátom előadott, a tárgy felvilá
gosítása végett csak azt kívánom megjegyezni, 
hogy ha jól fogtam fel Tisza Kálmán indítványát. 
ez nem oda megy ki, hogy minden kérvények 
adassanak ki a belügyminisztériumnak, annak meg
vizsgálása végett, vajon az aláírások helyesen 
történtek-e ? hanem hogy a ház elé már terjesztett 
panaszok adassanak ki a belügyminisztériumnak 
a hozzájok tartozó kérvényekkel együtt az e rész
ben netalán szükséges vizsgálat megtétele végett. 
(ügy van. balról.) Én tehát ezúttal a kérvényezési 
kérdés bővebb fejtegetéseibe bocsátkozni nem akar
va s azt nem ismervén most tüzetesen e tárgyra 
tartozandónak, a ház méltósága tekintetéből ké
rem a t. házat, méltóztassék Tisza Kálmán indít
ványát elfogadni. (Helyeslés balról.) 

Ivánka I m r e : Ghyczy Kálmán t. barátom 
elmondotta nézeteimet, és igy alig van valami 
hozzáteendő: mert hogy a modort, mely szerint 
keletkeztek ezen petitiók, nem helyeslem, az iránt 
véleményemet már a nyilvánosság utján rég el
mondottam. Aláírásokat gyűjteni oly ivekre, me
lyeknek tetején az á l l : ,,hogy a ki nincs megelé
gedve az 1867-ik évi állapotokkal és az 1848-iki 
törvényeket akarja visszaállitatni , hja a lá!" 
Magyarországban nagyon sokat lehet. Pedig ezen 
kérvények mellékleteinek nagy része ilyformán 
van szerkesztve. Tehát a petitiók keletkezéséről 
ez úttal hallgatok; de a kérvényezési jogot igy 
mellékesen elütni, mint a miként szándékoltatik, 
semmi esetre se akarván, pártolom Tisza Kálmán 
t. barátom indítványát. (Mozgás jobbról.) 

Zsedény i E d e : T. ház ! Hallgatással nem 
mellőzhetem Ghyczy Kálmán tagtársunk előadá
sát, melyben azt vitatja, hogy Kerkapoly tagtár
sunk indítványát máskor terjeszsze elő, most pe
dig azt tárgyalni nem lehet, és ugyanazon pilla
natban pártolja Tisza Kálmán indítványát. Én 
azt hiszem, Kerkapoly indítványát épen ugy lehet 
tárgyalni, mint Tisza Kálmán indítványát. (He
lyeslés a jobb oldalon.) Egyszersmind azt hiszem, 
hogy, bár kétségbe nem akarom vonni az illető 
kérvények aláíróinak akaratát, vagy jó hisze-
mét, bár nem akarom azt mondani, hogy az alá
írások szerzői keblében az agitátor elfojtotta a 
jó hazafit: mégis ezen ház csak világos jogával 
él, ha azon epés, méltatlan kitöréseket, melyekkel 
ezen háznak többsége jogrontással vádoltatik, s 
azon méltatlan vádhoz az eddigi alkotmányos vív
mányok kigunyolása kapesoltatik, hallgatással 
tűrni nem akarja. Ez által a kérvényi jogot sem 
meg nem szorítja sem el nem nyomja. Azért Ker
kapoly képviselőtársam indítványát tárgyalandó
nak tartom és érdemére nézve is pártolom. (He
lyeslésjobb felöl.) 

Jókai Mór: T. képviselőház! Ezen kérvé
nyek tartalmát illetőleg bátor voltam én is több 
izben mind az illető helyen élő szóval, mind pedig 
a még illetőbb helyen, a sajtó ixtján is nyomtatás
ban is elmondani szerény nézeteimet. Nem helye
seltem ezen kérvények keletkezését, nem helye
seltem azért, mert azoknak csak két kimenetelét 
láttam. Mindkét kimenetel rósz.• az egyik kime
netel a kisebbik rósz, a másik kimenetel pedig a 
nagyobbik rósz. 

A kérvények tartalmát illetőleg , vannak 
ugyan bennök dolgok, melyeket én nemirnék alá, 
például a haderőnek igen kisszerű mérvre való 
leszállítását: de vannak bennök nagy eszmék is, 
melyeket soha meg nem fogok tagadni, s melyek 
kivivásáért mindig küzdeni fogok. 

Nem helyeseltem, hogy ezen nagy eszmék 
idején kivül, helyén kívül, rósz utón, és oly utón, 
mely bennünket nem a czélhoz, de attól elvezet, 
indittattak meg. 

Mi kimenetele lehetett ezen kérvényeknek ? 
Csak kettő. Vagy az, hogy a t. ház közönynyel 
fogja venni, és azt mondja: ennek sem ideje, sem 
helye, sem ez nem útja a törvényhozásnak; majd a 
maga utján, ha azt máskor talán épen jónak fogja 
találni, elő fogja azt hozni. Ez a kisebb rósz; a na
gyobb rósz, mitől már féltem, az, hogy a t. ház 
animositással fogadja ezen kérvényeket, s ezen 
nagy eszméket, melyek a törvényhozás elé tar
toznak, épen azért, mert azoknak védői most nem 
tartják időszerűnek, helyszerünek azok védelmére 
kelni, itt könnyű módon agyon üti. Ezanagyobb-
szerü rósz. 
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Ennek indítványozását^ látom én a bizottsági 
előadó úr eló'dásában, (Elénk helyeslés halról) 
ennélfogva engedje meg a t. ház, hogy én a két 
előre látott , jól előre megjövendölt rósz közül azt 
választhassam, a melyik kisebb, s ez a kérvények
nek Tisza Kálmán által indítványozott módon való 
félretétele. 

KurCZ G y ö r g y : T. ház j Én m ^ a m is azok 
közé tartozom, kik ezen kérvények értékére, bél
tartalmára nézve nem kívánnak mást, mint azon 
indítványt elfogadni, melyet Bónis és Tisza Kál
mán képviselőtársaim tettek. 

Van azonban e kérvények benyújtásának egy 
módja, mely még semmi szín alatt sem jött kérdés 
alá. Ez azon, az igazságtól eltérő mód, mely- | 
lyel azt a képviselő úr a ház asztalára letette. J 
Mindnyájan azon véleményben voltunk, mig a fel
szólalások az újságokban be nem következtek, 
hogy csakugyan azon 140 község folyamodott a j 
házhoz kérvények utján. Azonban a dolog nem } 
igy áll, hanem csak egyes községeknek egyes tag
jai. A képviselő úr pedig ugy adta itt elő a dolgot, 
hogy 140 község nevében adja be e kérvényeket: 
(Zaj. Bal felöl: Nem ugy áll!') és ez ámitási oldala a 
dolognak, melyet szó nélkül hagyni nem tudok. 

Ha egyéb nem, ez nekem okom arra , hogy 
azon indítványhoz, melyet Tisza Kálmán és Bónis 
Sámuel tettek, a Grhyczy Kálmán képviselőtársam 
által tett módositványnyal együtt, mely szerint l 
proponáltatik, hogy azon részei a kérvények
nek , és csak oly czélból adassanak ki a miniszté
riumnak, hogy a hamisítások folytáni büntetésekre 
nézve intézkedjék, igy a módositványt elfoga
dom ; de sajnálatomat kell kifejeznem azon kép
viselő könnyelműsége felett, melylyel az a 
kérvényeket ilyen^ modorban hozta fel, mely a 
valóságtól eltér. Én teháí sajnálatom kifejezését 
kívánom még tétetni ahhoz, mit Tisza Kálmán 
indítványozott, s azt Ghyczy ^módosításával el
fogadom. 

P u l s z k y F e r e n c z : T. ház ! A kérvényi jog 
megadását minden parlamentalis, minden alkotmá
nyos országban fentartotta magának a n é p , a 
nemzet azért, hogy minden egyesnek legyen 
alkalma a maga panaszát előadni; fentartotta 
azért, hogy ha összesen valamely kérdésre nézve, 
a nélkül, hogy észrevenné maga a törvényho
zás, megváltoztak volna az országban a nézetek, a 
közvélemény miben léte tökéletesen a törvényho
zás tudomására jusson. Ezt a jogot senki közü
lünk kétségbe nem vonta soha; ezt a jogot sen
ki korlátozni nem akarja; hanem kérdem, a köz
vélemény szabatos kifejezésének fogjuk-e tartani 
azt, ha nem ott alant, a hol küldőink vannak, 
hanem itt fent Pesten, összejönnek néhányan, 
irnak egy kérvényt , s kinyomatják abban az 

ismeretes nyomdában, melyet 18 esztendő alatt 
sárgafeketének ismertünk . s melyen a veres szin 
csak alig száradt meg, s azt szét küldik az egész 
országban, hogy közvéleményt ily módon csinál
janak, hogy küldenek commis voyageuröket, kik az 
aláírásokat összegyűjtsék, hogy zavarba hozzák a 
nép fiait — mint ezelőtt hallottuk itt felemlíteni — a 
kik nem tudják,aláirják-e vagy ne? Ezt fogjuk-e köz
véleménynek tartani ? Ezt az eljárást helyeselni sem
mi esetben sem tudom. Nem tudom helyeselni ezen 
kérvények hangját, melyen az országgyűlés egye
nesen megtámadtatik. Azt tartom, a ki szerkesz
tette, az a parlamentalismusnak bizonyára nem 
igen nagy barátja. Ilyen iratokat látunk min
dig, valahányszor caesarismust akarnak behozni; 
ilyet látunk mindig, valahányszor meg akarják a 
képviseletet rontani s caesarismust behozni, mely 
a nép legalsó , legtudatlanabb tömegén nyugszik 
s az intelligentiát akarja megbuktatni. Ez az irány 
az, mely ellen felszólalok; felszólalok pedig annál 
inkább, minthogy oly ügyetlenül vitetett ezen ügy, 
(Igaz! jobbról) hogy olyanok is írattak alá, a kik 
azt soha alá nem irták ; olyanok is, a kik ar
ról soha semmit sem hallottak; olyanok, a kik 
nem élnek ; olyanok, a kiknek nevét gúnyból 
irták alá. 

Azt hiszem, minden követ tartozik azon 
tisztelettel maga iránt, hogy oly kérvényt be 
ne nyújtson , a melynek aláírásai valóságáról 
meggyőződve nincsen. S ez a második dolog, a 
melyre nézve azt hiszem, hogy egészen hallgatnom 
nem lehet. 

Egyébiránt ugy látom, ezen ügy egészben 
véve igen tanulságos. Láttuk, hogy küldettek szét 
az egész országban, vagy, hogy mondjuk ki 
tisztán, az ország azon részeibe, melyeken magyar 
ajkú lakosság lakik, hogy küldettek szét a commis-
voyageurök, hogy ez ügy mellett volt egy újság, a 
mely pártolta: s még is mi az eredmény ? 145 köz
ségben találkozik egy pár ember — ez sehol sem 
sok — a ki aláírja. Látszik ebből, hogy az izga
tás a magyar nép józanságán megtörik. S azon 
csekély, törpe eredmény, ily nagy erőködés után, 
engem megnyugtat, s azon meggyőződést ébreszti 
bennem, hogy ezen agitátorok ideje vagy lejárt, 
vagy soha meg nem jön. 

Ugyanazért , ezeket tekintetbe véve, ámbár 
magának az ügynek nem akarok nagy horderőt 
tulajdonítani: még is, miután egyenesen meg van 
benne támadva az országgyűlésnek működése, 
azon roszalást, melyet a bizottság indítványba ho
zott, elfogadom. (Helyeslés jobbról.) 

SzáSZ K á r o l y : Tisztelt ház! Meg vagyok 
győződve, hogy az egész országban köztudomás
ra van ezen kérvények mikénti keletkezte és az 
azzal egybefüggő körülmények, és én, mint Pulszky 
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barátom beszéde végén szintén kifejtette, meg va
gyok nyugtatva az iránt, hogy habár a| képviselő
ház méltóságának, fenségének érzetében ezen dol
got megrovás és roszalás nélkül hagyja is, az or
szágban tudva lesz az, mily súlyt kell ráfektetni. 
Én ezen szempontból tehát egészen ellenkező kö
vetkezményre jutva, mint előttem szóló tisztelt 
Pulszky képviselőtársam, ezen indokból vagyok 
bátor Tisza Kálmán tisztelt képviselőtársam in
dítványát pártolni, (Helyeslés hal felöl) mint a 
mely csekély nézetem szerint mind a dolog lefo
lyásával és a tényállással, mind a háznak mél
tóságával teljesen megegyez. 

Szon tagh Pál {nógrádi): Tisztelt ház! Ha 
valamely tárgynál nem volt szükséges vagy leg
alább én nem találnám szükségesnek a páthoszt, 
ugy ez azon tárgy, (Helyeslés balfilöl) és én nem 
szólaltam volna fel, ha tisztelt képviselőtársam 
Puszky Ferencz azt, hogy épen a képviselőházat 
támadják meg ezen kérvények, oly nagy páthosz-
szal nem hangoztatta volna. (Helyeslés bal felöl.) 
Én azt tartom, mit a római költő, hogy: 

Ridiculum aeri 
Fortius et melius magnas plerumque secat res. 
Ép tn az általa kiemelt körülmény mutatja, 

hogy ezen támasztatni szándékolt nagy folyam, 
mint a Nílusról, ha nem csalatkozom, mondatik: 
a homokba vész el; ebben magában mutatkozik a 
dolog gyöngesége; és én ennek újra íölmelegitése 
által nagyobb fontosságot tulajdonítani nem akar
ván : teljesen megelégszem azzal, mit Tisza Kálmán 
i aratom indítványozott, hogy t. i pusztán azon 
kérvények adassanak ki a minisztériumnak, me
lyek ellen reclamatiók történtek. (Helyeslés bal 
flöl.) 

TiSZa K á l m á n : Tisztelt ház ! Mint indít
ványozó, gondolom, indítványom mellett még egy
szer szólhatok. (Zaj.) Ha még akar valaki, tessék 
szólani. 

E l n ö k : Senki felirva nincs : indítványozó 
urnák tehát van joga még egyszer szólani. Tessék 
Őt kihallgatni. 

TlSZa K á l m á n : Zsedényi igen tisztelt kép
viselőtársam azt mondotta, hogy ugyan oly vi
szonyban áll az én iuditványom a, kérvényezési 
joghoz, mint Kerkapoly tisztelt képviselő uré. Erre 
nézve legelőbb is kénytelen vagyok kimondani, 
hogy az iránt igen nagy tévedésben van, mert az 
én indítványom egy jegyzőkönyvi végzést akar 
jelen esetre, Kerkapoly képviselő úr indítványa 
pedig végzést akar hozatni, mely kötelező a jövő 
esetekre nézve is. En gondolom, ez igen nagy és 
lényeges különbség. (Ugy van! bal felöl.) 

Egyébiránt azt jegyzem még meg, miszerint 
igen nagy örömmel hallottam, hogy Kurcz.kép
viselő úr az én indítványomat elfogadja, és csak 

azt vagyok kénytelen megjegyezi, miután más in
dítvány nem levén — különben szavazni talán nem 
tudna, hogy rá szavazzon-e vagy ne ? — hogv 
tisztelt Ghyczy Kálmán barátom épen ugy mondta 
el azt, mint én fogalmazva beadtam; nincs tehát 
tisztelt Ghyczy barátomnak mődositványa, hanem, 
miután némelyek indítványom második részét 
nem értették ugy, mint irva volt, kívánta megma
gyarázni, hogy mi foglaltatik benne. 

Különben az egész dologra nézve én azt gon
dolnám, valóban kár volna ezt a dolgot tovább is 
feszegetni. (Helyeslés bah 61.) Én ugy látom, az 
igen tisztelt jobb oldal tagjai közöl igen sokan 
nagyon nehezen veszik ezen kérvényeket, és na
gyon nehezen veszik, hogy azokban a képviselőház 
eljárása ellen van kifogás téve. En azt gondolom, 
épen ha nehezen veszik vagy nem szeretik. . . 
(Közbeszólás jobbról: Nem veszszük nehezen!) Bocsá
natot kérek, én a hang és szavak után itélek, me
lyek elmondattak. Ugy vélem, ha nehezen veszik, 
annál is inkább érdekükben van, hogy ezen kér
dés erőszakosan ne költessék fel azon letharsikus 
állapotból, melybe önmagától alászállott. Én te
hát azt hiszem, igen nagy tévedést fog önmaga 
iránt elkövetni a t. jobb oldal. . . (Felkiáltások jobb 
felöl: Semmi tévedés'.) Én azt gondolom, valamint 
igen t Pulszky Ferencz és Trefort Ágoston kép
viselő uraknak joguk van azt tartani, hogy én va
gyok tévedésben, ép ugy nekem is van jogom azt 
tartani, hogy ó'k vannak tévedésben -éi kénytelen 
vag) ok azt is kimondani, hogy nézetem szerint ezen 
dologban határozottan tévednek; tévednek pedig és 
határozottan tévednek, mert tul mennek azon ha
táron, a meddig- menni az én meggyőződésem sze
rint lehet: mert oly végzést akarnak hozatni, 
mely, ha nem is az a szándék, ugy fog feltűnni, 
mint ha a kérvényezési jog- megszorítása czéloztat-
nék általa; (Nem áll!) és tul mennének annyiban, 
a mennyiben oly ügynek, melyről magok is azt 
mondják, hogy nincs fontossága, nagy fontosságot 
tulajdonítanak; és én igen csodálkozom, hogy 
Pulszky Ferencz t. képviselő úr épen avval mél
tóztatott ily végzés szükségét indokolni, hogy hi
szen ezen kérvény Pesten készült, hogy azon alá
írások mesterségcsen szereztettek és nem tudom 
mi módon gyűjtettek. En azt gondolom, épen ezen 
körülmény egy indokkal több, hogy a ház azzal 
szemben méltóságának megsértésével polémiába 
ne bocsátkozzék végzésében: mert még ha ezen 
kérvények természetszerűleg nőttek volna ki a 
haza földjéből, súlyuk volna, s épen azért, mert 
nem nőttek természetszerűleg, nincs súlyuk; te
hát semmi sem indokolná a ház részéről azon 
fellépést. 

Egyébiránt bátor vagyok még csak azt az 
egyet megjegyezni, hogy nem szeretem a képvi-
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selőbáz jegyzőkönyvében még azt sem feszegetni, 
hogy a népnek értelmesebb és kevésbbé értelmes 
része van : mert azt gondolom, arra nézve, hogy 
kérvényt írhasson valaki alá, ez egyátalában nem 
kérdés. En tehát még azon oknál fogva is, mert 
ez is előfordul azon végzésben, melyet a kérvé
nyezési bizottság ajánl, ajánlom indítványomat. 
(Helyeslés bal felöl.) 

Kerkapoly Károly: T. ház! (Halljuk!) 
Én nem szólottam volna, és nem is szólanék má
sodszor . . . (/• elkiáltotok: Szólt már egíjszer !) Bocsána
tot kérek, én épen a túlsó félről hallottam, hogy 
indítványozó vagyok, akkor pedig, ugy gondolom, 
azon jog, hogy még egyszer szólhassak, megillet. 
(Halljuk!) Ezen joggal, ismétlem, nem éltem volna, 
ha a túlsó félről nem hallottam volna azt, hogy az 
én felszólalásom czélja a kérvényezési jognak mel
lékesen elütése , másfelől pedig azt, hogy czélom 
annak legalább megszorítása. Mindkettőt kereken 
tagadom. Kérvényezhetni annyit tesz, hogy min
den polgárnak joga legyen a maga kérelmét egy 
képviselő utján a ház elé hozni; de annyit nem tesz, 
hogy akár melyik polgárnak joga legyen más 
szájába kérvényt adni és kérvényt hazudni. Mi
kor ráfogják pl. Győrben Jerfyre, hogy ő ezért, 
vagy amazért kérvényez, és kisül, hogy ez nem 
Jerfy kérvénye: akkor olyasmi történik, a mi nem 
kérvényezés. Ha megvan mindenkinek joga, 
hogy a maga saját kérvényét ide juttassa, senki
nek sem lehet ezen ezim alatt azon joga, hogy 
másra fogjon egy kérvényt. En csak ez ellen szó
laltam fel. Azt hittem, hogy maga a házszabályok 
által megadott kérvényezési jog máskép nem is 
érthető; épen azért indítványozónak magamat nem 
is tartottam, és azt hittem, ha a ház jegyzőkönyv
ben kimondja, hogy a kérvényező jog alatt nem 
azt érti, hogy más nevének aláírásával, vagy nem 
létező embereknek nevében lehet kérvényezni, ez 
a kérvényezési jognak sem megszorítása, sem el
ütése. Egyébiránt e dologhoz nem ragaszkodom. 
Hinni akarom, hogy a t. háznak ismételve kijelen
tett azon kivánata, hogy elébe csak az illetőknek 
tulajdon, saját nevök alatt benyújtott kérvényei 
hozassanak, a ház minden tagjára nézve elegendő 
lesz, hogy tudja, mihez tartsa magát; és épen azért 
előbbi nézetemnek szorgalmazásától szívesen elál
lók. (Helyeslés.) 

Horváth Döme előadó: Tisztelt képiselő-
ház! Nem szólalnék fel, ha a kérvényi bizottság
nak általam, mint előadó által felolvasott javas
lata, s különösen véleményezése, több képviselő
társam részéről némi tekintetben elvileg és rész
letekben nem lett volna megtámadva. A mennyi
ben ez történt, feladatommá vált, hogy megis
mertessem a t. képviselőházzal az érveket, a me
lyek a kérvényi bizottságot arra birták , hogy a 
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véleményezést tolmácsolja és elfogadásul ajánl
ja. (Halljuk!) 

Én ugy találom, t. képviselőház! hogy a fel
szólalt képviselők egy részénél e tárgyban némi 
fogalomzavar uralkodik. Azon érveket, a melyek 
a kérvényi bizottságot arra birták, hogy a beadott 
kérvényeket azoknál fogva indítványok alapjaiul 
nem tekinthetik és nem véleményezhetik , össze
zavarják azon érvekkel, a melyek arra birták, 
hogy a kérvények gyűjtési modora, s a kérvé
nyekben foglalt több tekintetben sértő kifejezések 
és gyanúsítások irányában, a kérvényi bizottság 
roszalást indítványozzon és véleményezzen. 

Csalódik t. képviselőtársam Halász Boldizsár 
úr a föltevésben. Ugyan is azt monda, mert a 
kérvényezők az 1867-i közjogi törvények megvál
toztatásáért folyamodtak, mert azon törvények ho
zatalában kérvényezők is, a mennyiben válasz
tók . saját országgyűlési képviselőik által szintén 
részt vettek : ha most már ismét ugyanazon törvé
nyek megválasztásáért közvetve folyamodnak: 
azért , ez eljárásért őket roszaltatni, s a roszalási 
eljárás már bíráskodás levén , azt eszközölni a t. 
képviselőháznak nem is lehet. 

A kérvényi bizottság a roszalás kimondását 
nem is azért véleményezi. Tiszteli minden oldal
ról a kérvényezési korlátlan szabadságot, s azt 
minden tekintetben, megyőződése szerint, érvény
ben kívánja tartatni. Csak is annyit mond és véle
ményez ez oldalról a kérvényi bizottság, hogy a 
mennyiben a kérvényekben foglalt törvényhozói 
szempontok, az ország anyagi és szellemi felvirág
zását, az alkotmány korszerű fejlesztését illetőleg, a 
törvényhozásnak eddig is tényleg tanácskozásai 
tárgyát képezték , és ezentúl is mindenben képe-
zendik, s a mennyiben az országgyűlésen a kér
vényezőknek saját népképviselői is ott vannak és 
tanácskoznak: az így és ily modorban beadott 
kérvényeket ujabb indítványok alapjaiul nem te
kintheti és nem véleményezheti. 

A roszalást a kérvényi bizottság egészen más 
két tekintetből és más szempontból vélemé
nyezi. 

A kérvényekben határozottan kimondatik, 
hogy az országgyűlés többsége az 1867-i közjogi 
törvényeket a nemzet akarata ellenére s a nemzet 

i akaratának ignorálásával fogadta el. 
A kérvényekben kimondatik, hogy az abso-

lut korszakban a hatalomnak az idegenek és a 
szurony voltak az eszközei , most azonban ugyan 
azon hatalomnak a nemzet képviselői s a nemzet
nek önfiai az eszközök. 

A kérvényekben kimondatik, hogy még 
most is, e kérvényekben foglalt óhajtások és vál
toztatások könnyű szerével eszközölhetők lesznek, 
csak a nemzet vezérei és védei által — azok pedig, 
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kérvényezők szerint is , jelenleg a képviselők — 
csak is vezérei és védei által a nép el ne hagyas
sák és el ne árultassék. 

Már kérdem, t. képviselőház ! a t . képviselők, 
az összes törvényhozás irányában nem sértő kife
jezések, nem sértő föltevések és gyanusitások-e 
ezek ? lehetett-e e kitételeket a kérvényi bizottság
nak ignorálnia ? lehetett-e e sértésekre szelídebb al
kalmazási modort véleményeznie, mint e tekintet
ben a roszalást ? Hogy ez indokból a kérvényi bi
zottság hatáskörét átlépte, hogy a t. képviselőház
nak hatáskörén túlmenő eljárási módot ajánl és 
véleményez : lehet azt jogilag, s a ténykörülmény 
természetéből folyólag mondani? Ha a bizottság ezt 
nem véleményezi, nem indokolt jobb meggyőző
dését fogta volna-e elhallgatni? nem kötelességét 
fogta volna-e teljesítetlenül hagyni ? 

A kérvényi bizottság roszalást indítványoz a 
névaláirókat nem igen dicséretesen gyűjtők irá
nyában is kimondatni. íme! tisztelt képviselő
társam Madarász József úr ezen gyűjtők elle
nében s ez értelemben alkalmazható roszalást 
maga is ^helyesli; ezt érvényesíttetni maga is 
óhajtja. 0 , a ki e kérvények legnagyobb részét 
a t. háznak bemutatta: ha ő is e nézetben van s 
a roszalást a nem igen dicséretes módon gyűj
tők ellenében o is alkalmazni kívánja : nem látom 
által , a roszalási indítvány miféle indokból vettet
nék e l ? 

A kérvényi bizottság birtokában levő, már a 
t. képviselőházhoz korábban beadott egyes ada
tok, s ime, mint egyes képviselőnél felvilágosítás 
végett kezem közt levő adatok hitelesen igazol
ták, hogy a névaláírásnál milyen, nem igen dicsé
retes eljárás alkalmaztatott. 

Ez adatok igazolják, hogy igen sok íven, 
egyes kérvényező a nevét többszörösen, néhol tíz
szer is aláirta ; főleg, ha egy nagyobb városban 
több kérvényív köröztetett, ugyan azon kérvé
nyező nevét több íven, csakhogy a numericus szám 
és szemfényvesztés szaporodjék, többszörösen 
aláírta. Ez adatok igazolják , hogy a kérvényre 
a családpolgár, vérmes reményében, még kiskorú, 
iskolába járó , talán még bölcsőben levő gyerme
kei nevét is aláirta. Ez adatok igazolják, hogy, 
egyes város polgáraiként, a vidékről a hetivásá
rokra bejáró jámbor néppel is aláíratott a kér
vény. 

S egyes alföldi városban történt, hogy túl
buzgóságból a külön városvégen lakó, ott bizonyo
san magok közt választóképeset alig számitható 
,,uj magyar" népeséggel is a kérvény minden pe-
reputyostul aláíratott. 

Lehet az ilyen névaláirási toborzást helyes
leni? lehet azt ignorálni? S ily ténykörülmények 
mellett nem indokolható-e, hogy ily aláírási gyüj-

, tők ellenében, az ilyes eljárás^ irányában a t. ház 
[ roszalása inditványoztassék?f_E7énk helyeslés jobbról.) 

Még egy szempont felvilágosításával tartozom. 
UHattjuk!) 

Győr városából, s másunnan is, érkeztek 
j adatok, hogy egyes polgárok nevei azon község-
I bői a kérvényen találtatnak; de ők a kérvényt 

nem is látták, alá nem is Írhatták, se mást , bár
kit az aláírásra fel nem jogosítottak. Nem hamisí
tás ez ? Nincs itt helye, ha panaszeset forduland 
elő, az illetékes vizsgálatnak és fenyítéknek ? 

Epén ez indokból indítványozza a bizottság, 
hogy az ily panaszesetekről való vizsgálat és fenyí
ték megejthetése végett az ügyiratok a belügymi
nisztériumhoz áttétessenek. (Helyeslés jobb felöl.) 

Ezek azon érvek, azon indokok és ténykö
rülmények , a melyek a kérvényi bizottságot a 
tolmácsolt vélemény előterjesztésére birták. 

S a mennyiben a javasolt eljárási mód hatá
rozottan a dolog és indokok természetéből foly, 
s a bizottság mást nem is véleményezhetett: ké
rem a t.^ház által a bizottsági véleményt elfogad
tatni. (Elénk, hosszas helyeslés jobb felöl.) 

E l n ö k : Simonyi képviselő úr a házszabá
lyokra hivatkozva kér szót. (Zaj. Felkiáltások: Be 
van fejezve a, tárgyalás!) A házszabályokra hivat
kozva minden tagnak joga van felszólalni. 

S i m o n y i E r n ő : Én nem gondolom, hogy a 
ház szabályai szerint ezen házban oly okmányokra 
történhetnék hivatkozás, melyek a háznak előter
jesztve nem voltak. Nem lehet ezúttal szándékom 
magához a tárgyhoz szólani, szólottak ahhoz má
sok; (Nincs most már joga!) de ahhoz kívánok 
szólni, hogy az előadó úr oly okmányokra és oly 
tudomásra hivatkozik itt, mik a ház elé terjesztve 
nem voltak. (Felkiáltások; De voltak!) Ott van 
Grjör városának egy kérvénye, mely ma adatott 
be, de ott nincs azon uj magyarokról vagy czigá-
nyokról szó. 

H o r v á t h D ö m e e l ő a d ó : Az Kecskemétre 
vonatkozik. 

S i m o n y i E r n ő : A kérdés az, hogy beada
tott-e ama kérvény az elnökséghez, és az elnökség 
utján a ház által utasittatott-e a kérvényi bizott
sághoz ? Ha nem utasíttatott oda, akkor a bizott
ságnak nincs joga rá hivatkozni. 

Percze l Mór: Utasítsa az elnök szónokot a 
tárgyra ! 

S i m o n y i E r n ő : Ha pedig e kérvény oda 
utasíttatott, és a bizottság azzal akarja véleményét 
támogatni, akkor ezt elébb a véleményben meg 
kellett volna mondania, hogy tudjuk mi van a 
ház előtt, 

E l n ö k : Ezek a tárgyra tartozván, melynek 
tárgyalása már be van fejezve: fölhivom t. képvi-
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selő urat, szíveskedjék a további szólástól elállni. 
(Közhelyeslés.) 

H o r v á t h D ö m e e l ő a d ó : Tisztelt képvise
lőház! Azon ellenvetésre, melyet t. képviselőtár
sam Simonyi Ernő támasztott, mint személyes kér
dést involváló ellenvetésre kívánok válaszolni. 
Az általa felhozott adatokból nagy rész olyan, 
mely a t. háznál levén bemutatva, a kérvényi 
bizottság által már a véleményezésnél forrásul és 
alapul használtatott. E g y adat ismét olyan, mely 
mint előadónak, netalán szükségessé válandó fel
világosítás közbeni használatul. Kautz Gyula kép
viselőtársam által lett átengedve. Ez adat a t. kép
viselőházhoz beadott győrvárosi felszólaló kér
vényben is van érintve, s a tényállás ott is említ
tetik és igazoltatik. Az adatok egy része hozzám 
mint képviselőhöz lett utasitva, s általam fölvilá-
gositásul ismertetve, és azt hiszem, hogy mint 
képviselőnek, a bizottsági előadáson tul, elkülö
nítve saját egyéni nézetemet is van jogom tolmá
csolni, s a faját nézetemre vonatkozó adatra is 
van felvilágositáskép jogom hivatkozni. S ez úttal 
én csak is ezt cselekedtem. (Helyeslés jobb felöl. 
Szavazzunk!) 

Tisza K á l m á n : Szót kérek. (Nagy zaj. Nem 
lehet!) 

E l n ö k : T . ház! Simonyi Ernő képviselő úr 
a házszabályokra hivatkozva kért szót, s mint 
ilyent nem tagadhattam meg tőle ; azonban, mi
dőn láttam, hogy a tárgyba belebocsátkozott, ar
ra intettem Öt, hogy lenne szives a szólástól eláll
ni. Simonyi képviselő úr vádolta az előadó urat, 
hogy bizonyos irományokra hivatkozott, mit ten
nie nem lett volna szabad. Ennek folytán Horváth 
Döme előadó úr igazolni kívánta magát, és én ezt 
nem tagadhattam meg. De most már annyira 
megért a tárgy, hogy szavazás alá lehet bocsátani 
a kérdést. (Helyeslés. Zaj. Szavazzunk!) 

Tisza K á l m á n : A házszabályokra hivat
kozva szót kérek. (Nem szólhat többé! Nagy zaj. 
Szavazzunk! Elnök csenget) Csak annyit kívánok 
megjegyezni, hogy elnök urnák tökéletesen j'oga 
volt azt, ki a házszabályokhoz akart szólni és a 
tárgyba bocsátkozott, figyelmeztetni ; de nem lett 

volna a házszabályok szerint szabad a feleletet 
megengedni, különben most meg én kérhetném a 
feleletet. (Helyeslés abaloldalon. Zaj. Szavazzunk!) 

Elnök : Bocsássa meg Tisza Kálmán képvi
selő úr, ha mint elnök védem eljárásomat, (Hall

juk!) Simonyi Ernő képviselő úr vádolta Horváth 
Döme előadó urat, hogy nem oly okmányokra 
hivatkozott, melyekre hivatkoznia joga lett volna, 
ő pedig ebben személyes kérdést látván, kért szót; 
(Ugy van! Helyeslés a jobb oldalon. Felkiáltások bal 
felöl: Nem volt személyes kérdés! Zaj. (Szavazzunk!) 
és igy a házszabályok átalában nem sértettek meg. 
(Helyeslés a jobb oldalon. Szavazzunk!) 

A tárgy ki levén merítve, nekem csak az 
előttem levő adatokra szabad figyelnem. Van a 
bizottságnak véleményes jelentése, van ennek mel
lőzésével egy indítványa Tisza Kálmán képviselő 
urnák, és van ezzel kapcsolatban tett hozzáadása 
Kerkapoly képviselő urnák. [Felkiáltások; Vissza
vonta !) E szerint tehát csak kettő van: a bizottság 
véleménye és Tisza Kálmán úr indítványa. Talán 
az utóbbit újra fel kellene olvasni, mert sokan nem 
értették. (Helyeslés.) 

PaiSS Andor jegyZő (olvassa Tisza Kálmán 
indítványát.) 

E l n ö k . Első kérdés, melyet feltenni köte
lességem, elfogadja-e t. ház a kérvényi bizottság 
által beadott véleményt vagy nem? Akik elfogad
ják, méltóztassanak felkelni, fMegtörténik.) A 
többség elfogadja. A második kérdés föltevése e 
szerint szükségtelenné vált. 

Hrabovszky képviselő úr előadása folytán 
még az ülés alatt kérvény nyújtatott be ugyan
ezen tárgyra vonatkozólag. Ez a kérvényi bizott
sághoz tétetik át. 

A holnapi ülés napirendje tudva van: t. i. 
a bizottságnak a jövedelemadóra vonatkozó je
lentése. 

Az osztályokat kérem 
ma délután, akár holnap 
tatni. 

A pénzügyi bizottság tagjait kérem, marad
janak a teremben. 

Az ülés végződik d. u. 

méltóztassanak akár 
tanácskozásaikat foly-

I25/ órakor. 
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CCJJXJL. OKISZ AVTOIS UJJÍLIS 
1868. július 25 éu 

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. A főrendek üzenik, hogy a házadó, személyes kereseti adó, a közadók kivetése, befize
tése stb. iránti törvényjavaaiatokat, valamint a bélyegre vonatkozó törvényjavaslatban tett módosításokat elfogadták. Miletics Szvetozár 
indítványt tesz, hogy ellené vizsgálat indittassék. A földadó iránti törvényjavaslatba uj szakasz igtattatik be. A jövedelmi adóról szóló 
törvényjavaslat részletes tárgyalása. A képviselőház költségvetése július havára megállapittatik, s a költségvető bizottság egyéb előter-
esztései is tárgyaltatnak s elintéztetnek. 

A kormány részéről jelen vannak : Andrásy 
Gyula gr., Gorove István, Horvát Boldizsár, Lónyay 
Menyhért, Mikó Imre gr., Wenckheim Béla b. 

Az ülés kezdődik d. e. 10 l/í órakor. 

E l n ö k : Az ülést megnyitom. A mai ülés 
jegyzőkönyvét Paiss Andor jegyző úr fogja ve
zetni; a szólani kívánók neveit pedig Mihályi 
Péter jegyző úr jegyzi. 

A múlt ülés jegyzőkönyve fog hitelesíttetni. 
PaiSS Andor jegyz-J [olvassa a julms 24-én. 

tartolt ülés jegyzökönyvét.) 
E l n ö k : Nincs észrevétel a jegyzőkönyv el

len ? (Nincs!) Tehát hitelesíttetik. 
O-Buda város közönsége a közbiztossági 

költségek megtérítését kéri az állami pénztárból. 
Ifjabb Vitális Vendel hajnáeskői postamester 

Lubi György és Vitális Jenő ellen fenforgó 1200 
pengő frtnyi követelését behajtatni s Bitner Jó
zsef és Kelner Hugó urak méltatlan eljárásai foly
tán okozott költségeit megállapittatni s megtérít
tetni kéri. 

Kohn Hermán és társa oroszi, Nikelszky 
Mátyás téti és nyíregyházi, Kohn Mózes balsai-
s szabolcsi, Sieherman Manó kotaji lakos szeszgyár
birtokosok és bérlők a tőlök törvény ellen ki
erőszakolt illetéktelen szeszgyári fogyasztási adó
nak kegyes visszafizettetését kérik. 

Mindezek a kérvényi bizottságnak fognak át
adatni . 

Bánó M i k l ó s : Bártfa városának egy róm. 
kath. segédlelkésze, kartársai nevében is , az iránt 
folyamodik, hogy a dohányültetési engedély ezen
túl a segédlelkészekre is kiterjesztessék. Teszi 
ezt azért, minthogy e tekintetben felfolyamodott 
egész a miniszteiiumhoz s az által e kérelmétől 
elüttetett; indokolja ezt folyamodó az által, hogy 

a segédlelkészek az illető papokkal egy és ugyan
azon családot képeznek. Midőn tehát ezen folya
modást a t. ház elé, illetőleg az elnökséghez ter
jeszteném, melyhez az czimezve is van, egyszers
mind tisztelettel felkérem, méltóztassanak intéz
kedni, hogy ezen kérelemnek ezentúl elég tétessék. 

E l n ö k : A kérvényi bizottsághoz tétetik át. 
A főrendi ház jegyzője van itt üzenettel. 
Nyáry G y u l a j egyző főrendi j e g y z ő (az el

nökség eléjárul): Méltóságos elnök ú r ! t. képviselő
ház ! Kiküldetésemhez képest van szerencsém jelen
teni, hogy a személyes kereseti adó, a házadó és adó
behajtás iránti törvényjavaslatok, s végül a bé
lyegadót illető törvényjavaslatra vonatkozó mó-
dositvány a felső-házban érdemileg tárgyaltat
ván, ez alkalommal a főrendek a t. ház határoza
taihoz mindenben hozzájárultak; én pedig bátor 
vagyok az illető jegyzőkönyvi kivonatokat tisz
teletteljesen átnyújtani. 

PaíSS A n d o r j e g y z ő (olvassa a főrendi ház 
jegyzökÖ nyvi kivonatát.) 

Elnök: Ezen négy rendbeli törvényjavasla
tokhoz a mélt. főrendek is hozzájárulván, azok 
mint a két ház közmegállapodása szokott módon 
a minisztérium által szentesítés végett o felsége 
elé fognak terjesztetni. 

Zsedényi E d e : T. képviselőház ! A szepesi 
tizenhat város kerülete közönsége részéről vau 
szerencsém egy kérvényt benyújtani, melyben 
hivatkozva Pest belvárosa érdemes képviselője s 
több képviselő által benyújtott határozati javas
latra, miszerint a minisztérium megbízandó, hogy 
a szabad királyi városok, kerületek és rendezett 
tanácscsal ellátott városoknak az 1861-ik év óta 
aránytalanul is viselt törvénykezési költségei fejé
benjog és méltányosság szerint illető összeg megtérí
tésére nézve javaslatot készítsen, addig pedig már 
a folyó évi költségvetésben az idei törvénykezési 



CCLXX. ORSZÁGOS ÜLÉS. (Jolán 25. 1868.) 243 

költségek fedezése számba vétessék . ugyanazon 
kerület alázatosan kéri a t. képviselőházat, hogy 
miután a tizenhat szepesi város, ugy mint a sza
bad királyi városok, saját törvényszékeik mellett 
kötelesek az igazságot kiszolgáltatni, és ezen 
költségek fedezésére az előtt szolgált átkeblezési 
és öröklési illeték jövedelmétől a bélyegpátens 
által megfosztattak, ugyanazon városok sorába 
tartoznak, melyekre a belügyminisztérium jegyzé
ke szerint az országos segélyezés vonatkozik, de 
azon jegyzékből, nem tudni mi okból, kihagyattak : 
tehát a t. képviselőházat arra kérik, hogy ezen 
városokat, melyeknek törvénykezési költségei 
1861 óta 160,000, ez idén pedig 20,000 frtra 
rúgnak, azon országos segélyben részesíteni ke
gyeskedjék. Mivel pedig ezen folyamodvány leg
szorosabb kapcsolatban van azon érintett határo
zati javaslattal, ezt pedig a t. ház a pénzügyi bi
zottsághoz utasitotta jelentéstétel végett: arra 
kérem a t. házat, hogy ezt is egyenesen a pénz
ügyi bizottsághoz utasítani méltóztassék. (Felkiál
tások : A kérvény/ bizottsághoz!) 

E l n ö k : Méltóztatnak kívánni, hogy ezen 
kérvény elkerülje a rendes utat ? (Nem!) Tehát ez 
is a kérvényi bizottságnak fog kiadatni. 

Milet ics SzvetOZár: Tisztelt ház ! Legyen 
szabad egy indítványt tennem, melynek kiindu
lási pontja saját személyem és becsületem érde
kében fekszik ugyan, de mely ép oly mértékben 
illeti e tisztelt ház méltóságát is. Mielőtt azonban 
magát ezen indítványt a ház asztalára tenném. 
szükséges némely t_'nyleges körülményt és alapo
kat ideadnom. 

Július huszonkettedikéi ülésében e ház némely 
tagjai szememre hányták, hogy miért nem követel
tem vizsgálatot magam ellen az ismert belgrádi me
rénylet ügyében, saját igazolásom miatt. Én erre 
akkép válaszoltam, hogy e tekintetben nem volt 
tudomásom egyéb gyanúsításról azon hírlapi le
velezésen kivül, és pedig az ellenfelek részéről, és 
hogy különösen a merénylet áldozatához! viszo
nyom tekintetéből nem tartam érdemesnek egye
bet tenni, mint hogy ezen gyanú és erkölcsi lehe
tőség ellen nyilvánosan tiltakoztam. 

Valamint a sensitiv, épen ugy az erkölcsi ér
zésben van valami, a miről mon j á k : natura per-
horrescit, és a ki önmagánál akarná ezenper horres-
centis érzésnek létét bizonyítani, az még többet 
vétene az erkölcs terén, mint a mi a jog terén hi-
vatik: ,,qui s'excuse s'accuse." De ez alatt még 
több történt a hírlap anonym hírénél: a belügy
miniszter úr július huszonkettedikéi beszédében 
találtatik egy hely, melyet én csak a lapokban 
olvasáskor tudtam megérteni, s melyet feleletem
ben nem respectálhattam. 

Miniszter úr a szeri) kormány közlésére hi

vatkozik és hozzá teszi, hogy az, igaz, nem telje
sen constatáltatott, de hogy ugy tetszik, mintha 
valamiben constatálva volna, vajon volt-e Rado-
vanovics Pál a merénylet előtt 8 nappal Újvidé
ken ? de én még a biztos megjelenése előtt consla-
tál tam,hogy azon nap Újvidéken volt, midőn Türr 
tábornok tartózkodók ot t ; én pedig soha életem
ben nem ismertem Radovánovics Pált, sem pedig 
a vádlottak egyikét is, és ha Radovánovics Pállal 
vagy egyebekkel, kik talán ez ügyben utaztak, 
való találkozásom Újvidéken vagy akár hol , vagy 
akár csak egy ily compromittáló találkozásról tu
domásom bebizonyulna, ha nem is teljesen, nem 
pro judice, hanem pro homine előre kijelentem, 
hogy a további törvényszék és további következ
ményeken kivül kész vagyok nem csak főpolgár
mesteri hivatalomról, hanem egyszersmind egyéb 
polgári állásról lemondani. Bízva először törvé
nyes és igazságos vizsgálatban, bízva másodszor 
abban, hogy azok, kik így gyanúsítanak, vagy a 
kik a gyanút alaptalan hirhozásokkal még erősbitik, 
a megérdemlett büntetést el nem kerülik: nem tu
dom mi fogadható még több a világ és derék em
berek szine előtt; azok véleményére pedig, kik 
előtt bűnös vagyok, hogy élek, mit sem tartok, 
és én csak megvetéssel fordulhatok vissza. 

Azért magának e t. ház és egyes tagjai méltó
ságának tekintetéből teszem ezen indítványt, a me
lyet elnök ur által fölolvastatni kérek, bizva a tisz
telt házra ezen czélra vonatkozó czélszerübb ha
tározat meghozását. 

PaíSS A n d o r j e g y z ő (olvassa Miletics Szveto-
zár indítványát'): „Méltóztassék a t. ház elhatá
rozni, hogy a belügyi és igazságügyi miniszte-
rium felhivatik, miszerint dr. Miletics Szvetozár, az 
ó-becsei kerület képvisesője ellen, saját indítványa 
folytán és a ház engedelmének előleg-es kikérése 
nélkül, mielőbb vizsgálat rendeltessék a belgrádi 
összeesküvés miatt és eredménye a háznak tudo
mására juttassák." 

Elnök: Kíván a t. ház rögtön határozni az 
indítvány fölött v.igy pedig előbb kinyomatni és 
azután napiredre kitűzni? (Felkiáltások: Ki kell 
nyomatni és napirendre fáznií) 

SimOnyi E r n ő : T. ház! Én azt tartom, 
a képviselő urnák, ki ezen vizsgálatot kivánja, ha 
részéről le akar is mondani immunitási jogáról, 
nem lehet azon joga. hogy a ház beleegyezése 
nélkül ő kivánja a vizsgálatot elrendeltetni. En 
azt tartom, a t. ház meg fogja azt okvetetlenül 
üdni, és nem is tagadhatja meg, hanem forma vé
gett mégis kívánatos a ház beleegyezése. 

G h y c z y IgnáCZ : T. ház! A ház szabályai sze
rint minden ilyen határozati indítvány kinyoma
tandó és azután tárgyalási napra kitűzendő. En 
| nem tartom tanácsosnak, hogy a rendtől és sza-

31* 
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bályoktól akármi tárgyban is eltérjünk. Azért kí
vánom, hogy az indítvány nyomassék ki és tűzessék 
napirendre. (Htlyeslés.) 

E l n ö k : Azért voltam bátor feltenni azon 
alternatívát, hogy a többség kívánja-e, hogy ki
nyomassák vagy nem, s a mit választ a ház, az 
lesz a határozat. (Fölkiáltások: Ki kell nyomatni /) 
í gy tehát ki fog nyomatni ') és napirendre tűzetni. 

Napirenden levő tárgy a mélt. főrendek mó-
dositványa a földadó iránt. Jegyző úr föl fogja ol
vasni. 

PaiSS AndOr j e g y z ő (olvassa a főrendi ház 
üzenetét 2). 

P é c h y Tamás előadó.- A központi bizott
ság a főrendi ház ezen módositványát elvileg el
fogadhatónak találta; a mennyiben azonban an
nak szerkezetében háromszor fordul elő a szó, 
„melyek," a szerkezet helyett a következő uj szer
kezetet ajánlja : ,. A birtokosok által tett költségek, 
vizszabályozás, csatornázás, vagy más munkálatok 
folytán változott művelési ágak, ha azok létesíté
sére a földadósorozati munkálatban azon föld
területre megállapított évi tiszta jövedelemnek leg
alább ötszörös tétele igényeltetik, a 9-dik szakasz 
értelmében készítendő uj adómunkálatnál az 
eddigieknél magasabb adózási fokozatra nem emel
tethetnek." 

Elnök:: Az érdemes előadó úr mást olvasott, 
mint a mi a bizottság jelentésében foglaltatik. 

P é c h y Tamás e löadó: Az eredeti szerke
zet rosznak találtatott. 

E l n ö k : Méltóztassék csak a bizottság jelen
tését előadni. 

Péchy Tanús előadó (olvas sa a központi 
bizottság jelentését s). 

Csengery I m r e : T. ház! Nem tudván azt, 
hogy a központi bizottság részéről uj szerkezet 
hozatik javaslatba, mely e jelentésben nem fog
laltatik, magam is ugy találtam, hogy azon szer
kezet, a mint előterjesztetett, nehezen lesz elfogad
ható, mert igen nehézkes és e mellett nem is egé
szen világos. Ennélfogva én is fogalmaztam egy 
uj szerkezetet, melyet bátor leszek felolvasni. 
(Olvassa): „A 9-dik szakasz értelmében készítendő 
uj adómunkálatok folytán, habár a birtokosok 
által eszközlött oly költséges vízszabályozási, csa
tornázási vagy más munkálatok következtében, 
melyeknek létesítésére azon földterületnek a föld
adósorozatban megállapított évi tiszta jövedelmé
nek legalább ötszörös mennyisége igényeltetik, 
változtak is a mivelési ágak, ezeknek jövedelmét 

' ) Lásd az Irományok 297-dik számát. 
a) Lásd az Irományok 288-dik számát. 
) Lásd az Irományok 289-dik számát. 

az eddigieknél magasabb adózási fokozattal ter
helni nem lehet." (Helyeslés.) 

Gajzágó Salamon: T. ház! A központi 
bizottság magát az elvet, mely a főrendek módo-
sitványában fekszik, elvileg tökéletesen elfogadta ; 
itt csak az a kérdés, hogy maga a szerkezet zilált 
és érthetetlen: ennélfogva akár azt, melyet a köz
ponti bizottság előadója Péchy Tamás, akár azt, 
melyet Csengery t. barátunk előadott, elfogadja a 
ház, az elvnek és azon szakasznak tökéletesen ineg-
felelőleg fogja elfogadni. Miután egyébiránt ma
gam is azt hiszem, hogy a Csengery Imre képviselő
társunk által beadott szerkezet szabatosabb, annak 
elfogadását ajánlom. (Elfogadjuk!) 

PaiSS Andor j e g y z ő (olvassa a központi bi
zottság, aztán Csengery Imre módosítását.) 

E l n ö k : Nem tudom, a kettő közül melyiket 
méltóztatnak elfogadni ? (Folk'.áltások : Csengery ét!') 
A kik Csengery képviselő úrét méltóztatnak elfo
gadni, legyenek szívesek fölkelni. (Megtörténik.) 
A többség a Csengery Imre módositását elfogadta. 
Erről a mélt. főrendek legközelebbi ülésökben 
szokott módon értesíttetni fognak. 

Következik a napirenden levő második tárgy, 
t. i. a pénzügyi bizottságnak a jövedelmi adó iránt 
készített ujabb törvényjavaslata, és a központi 
bizottságnak ugyanerre tett észrevételei. Miután 
az uj törvényjavaslat csak a 24-dik szakaszszal 
kezdődik, nem tudom, méltóztatnak-e parancsolni, 
hogy az egészet fölolvassuk? (Felkeli olvasni!) 
Kezdjük tehát az első törvényjavaslat első szaka
szán, olvassuk azt a 24-dik szakaszig, a 24-dik sza
kaszt pedig az uj törvényjavaslat szerint. 

Mihá ly i Pé ter j e g y z ő (olvassa a törvényja
vaslat 1—23-dik szakaszait '). 

PaiSS Andor j e g y ő (olvassa a központi bi
zottság által beadott törvényjavaslat 24—76-dik sza
kaszait 2). 

Zichy Antal előadó: A központi bizottság 
nevében van szerencsém jelenteni, hogy a köz
ponti bizottság az imént fölolvasott szöveget a 
részletes tárgyalás alapjául elfogadta, és oly mó
don teszi meg indítványát, hogy a javaslat első 
része az első szakasztól egész a 23-ik szabászig, 
ugy a mint korábban szövegezve volt, a tanácsko
zás alapjául vétessék és arra az első izben műkö
dött központi bizottságnak tett észrevételeit ma
gáévá teszi, melyeket is a részletes tárgyalás al
kalmával lesz szerencsém az első központi bizott
ság nevében előterjeszteni. 

E l n ö k : Külön vélemény is adatván be, 
jegyző úr azt föl fogja olvasni. 

l) Lásd az Irományok 251-dik számát. 
-) Lásd az Irományok 290-dik számának I . mellékletét. 
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Paiss Andor jegyző (olvassál a külön vé
leményt 1). 

E l n ö k : Fölírva senki sincs. Ha a t. ház nem 
kivan az átalános vitába bocsátkozni, egyenesen 
arra lehetne szavazni : elfogadja-e a t. ház a köz
ponti bizottság által előterjesztett törvényjavasla
tot átalánosságban ? 

G h y c z y K á l m á n : Miután a központi bi
zottság lényegére nézve elfogadta azon módosítá
sokat , melyeket az általam és elvbarátaim által 
beterjesztett kisebbégi véleményben , mint a tör
vényjavaslat alapjául szolgáló elveknek szüksé
ges következményeit javaslatba hoztunk , ennél
fogva részemről nekem sincs ellenvetésem ez ellen, 
hogy ezen törvényjavaslatnak részletes tárgyalá
sa kezdessék meg, és az fogadtassék el átalában a 
részletes tárgyalás alapjai, és a mi észrevételeink 
még lesznek a részletekre nézve, azokat a maga 
helyén leszek bátor előadni. (Helyeslés.) 

E l n ö k : E szerint a t. ház elfogadja a köz
ponti bizottság előterjesztését a részletes tárgyalás 
alapjául. Átmegyünk tehát a részletes .tárgya-
lásra. 

Mihály i Péter (olvassa az első szakaszt 2). 
Zichy Anta l e l ő a d ó : A központi bizott

ságnak ezen szakaszra nézve nincs észrevétele. 
E l n ö k : Elfogadja a t. ház? (Elfogadjuk.') 

Elfogadtatott. 
Mihály i P é t e r j e g y z ő (olvassa a második 

szakaszt.) 
Zichy A n t a l e l ő a d ó : Ezen szakaszt mind

két központi bizottság elfogadja. 
E l n ö k : Elfogadja a t. ház ezen szakaszt? 

(Elfogadjuk!) Elfogadtatott-
Mihály i P é t e r j e g y z ő (olvassa a harmadik 

szakaszt.) 
Zichy Antal előadó: A központi bizottság 

részéről nincs észrevétel; egy sajtóhibát azonban 
bátor vagyok mégis fölemíiteni, nehogy az benne 
maradjon, A b) után t. i. c) következik, és nem e). 
a végén pedig a c) helyett e) teendő. Ezt csak 
azért említem meg, hogy a hiba benne ne ma
radjon. 

E i t e l F r i g y e s : T . ház! Nekem ezen sza
kaszra egy kis észrevételem van. Ha a 3-ik szakasz 
e) alatti tartalmát összehasonlítom a 4. szakaszszal, 
ugy látszik nekem, mintha nem elég világosan és ha
tározottanvolna kifejezve, hogy a kamatjövedelem,a 
mennyiben egyházi személyek és testületek rendes 
jövedelme, melyik osztályba való. A harmadik sza
kasz c) alatt azt mondja, hogy a 2-ik osztályba 
tartoznak az egyházi személyek és testületek ren
des jövedelmei. Jőnek azután a kivételek , meny-

') Lásd az Irományok 290. számának II-dik mellékletét. 
2) A 251-dik száma Irományból. 

nyiben a föld- vagy más adó alá nincsenek vetve, 
vagy minőség szerint az 1-ső osztályba nem tar
toznak. A 3-ik szakaszban az mondatik : minden 
kamatjövedelem ; tehát a 3-ik osztálybeli kamat
jövedelem nincs kivéve a 2-ik osztályból. De van
nak, t. ház, ugy hiszem, Magyarországon és Er
délyben egyházi személyek, kik nem csak kamat
jövedelemből , hanem földtehermentesitési kötvé
nyekből is húznak rendes jövedelmet; tehát e két 
kamatszelvény, mely az egyházi személyek ren
des jövedelmét képezi, a 3-ik szakasz e) alatti 
pontja : zerint a 2-ik osztályba tartozik. A meny
nyiben pedig kamatjövedelem, egyszersmind a 
3-ik osztályba soroztatik. 

Én azt gondolom, t. ház! hogy minden 
törvénynek világosnak és határozottnak kell len
ni , és nehogy azon eset forduljon elő, hogy ta
lán azon jövedelem kétszeresen, és ugy a 2-ik 
osztályban, valamint a 3-ik osztályban is adó 
alá vettessék: bátor vagyok egy kisebb ebbeli 
módositványomat a t. háznak benyújtani. (Hali
juk !) Csak azt említem még meg, hogy ezelőtt a 
szelvénykamatok mindig a 3-ik osztálybeli jöve
delemadó alá vettetnek , és azt mondja a 9-ik 
szakasz is, hogy oly kamatszelvények, melyek 
7ftlo-ban adóztatnak meg ; a mennyiben pedig 
ezen 3-ik szakasz nincs kivéve a 2-ik osztályból, 
azért módositványom csak abban áll, hogy vétes
sék ki a 3-ik osztály is ugy, mint az 1-ső osztály 
ki van véve. Kérem módositványomat felolvas-
tatni. 

PaiSS Andor j e g y z ő (olvassa Eitel Frigyes 
módositványát): „ Az egyházi személyek és testületek 
rendes jövedelmei, amennyiben az föld- vagy más 
adó alá nincs vetve, vagy minőség szerint az 1-
ső vagy második osztályba nem tartozik." (Fel
kiáltás balról: Hová tartozik ezen módosítást) 

Paiss Andor jegyző: A 3-ik szakasz e) 
pontja alá. 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter : 
Azt tartom, t. ház, a t. képviselő urnák aggodal" 
lomra nem lehet oka, miután a 9. szakaszban hatá
rozottan ki van fejezve, hogy a földtehermentesitési 
kötvényeknek megadóztatása az eddigi mód sze
rint 7 70-kal szabatik k i ; tehát miután ezen in
tézkedés a 9. szakaszban világos, annálfogva azon 
következtetés, melyet a t. képviselj úr a 2. sza
kaszból kivon, ugy hiszem, a 9. szakaszban történt 
rendelkezés folytán elesik: mei't ha azon egyházi, 
illetőleg fundationalis alapok, melyek földteher
mentesitési kötvényekkel bírnak, kifizették ezen 
kötvények u tána 7% jövedelmi adót, a 4.szakasz 
értelme szerint a II-dik osztályba nem sorolhatók, 
mert ezen osztályba csak azok tartoznak, melyek 
a 9-dikben nincsenek megnevezve. Az előadott in-
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dokokból tehát nem tartom szükségesnek a változ
tatást. (Helyeslés.) 

E i t e l F r i g y e s : Csak azt bátorkodom még ki
nyilatkoztatni, hogy a 9. szakasz határozottan ki
mondja, mily szelvénykamatot kell jövedelemadó 
alá vonni; de a 3-dik szakasz e) pontja azt mondja, 
hogy valamennyi egyházi személyek és testületek 
rendes jövedelme, minden esetre a kamatjövedelem 
is ide tartozik; de a mennyiben kamatjövedelem, a 
III-dik osztályba is tartozik. Én csak azon esetben 
volnék megnyugtatva, ha a t. pénzügyminiszter 
urnák ezen nyilatkozata jegyzőkönyvbe is be
jönne. (FdkiáltCsok : Szükségtelen !) Mind a kettőbe 
nem lehet venni oly jövedelmet, mely egyházsze-
inélyeknek rendelt jövedelem ; és minden esetre a 
II-dik osztályba tartozik, a mennyiben nem a 
III-dikba. Ez tehát szükségtelen nem lehet. 

E l n ö k : Nem tudom, méltóztatnak-e a rnódo-
dositványt elfogadni, melynek eleje annyiból áll, 
hogy tétessék ide a 3. szakasz e)pontja alá:,,Egyházi 
személyek és testületek rendes jövedelme, a meny
nyiben a föld- vagy házadó alá nincs vetve, vagy 
minősége szerint az I-ső vagy szerinte a III-dik 
osztályba nem tartozik/ ' (Maradjon a szerkezet!) 
Méltóztassanak tehát azok, kik a szerkezetet pár
tolják, felkelni. (Megtörténik.) A többség a szerke
zetet fogadja el. 

Mihályi Péter jegyző (olva ssaa4. szakaszt.) 
Zichy A n t a l e l ő a d ó : A központi bizott

ságnak e szakaszra vonatkozólag nincs észrevétele. 
Csengery I m r e : Ezen három szakasznál, 

t. i. a 2. 3. és 4-iket együttvéve, van formai észre
vételem. Én ugy hiszem, tisztelt ház, hogy a tör
vényben minden szakasznak magának önálló és 
különállónak kell lenni; ezen három szakasz pedig, 
a 2. 3. és 4-dik, egymástól ugy el van szakitva, 
hogy például a jövedelmi adó alá mi tartozik, a 
2-dik szakasz elején van, s ez mind a 3-dik, mind 
a 4-dik szakaszra értedk. és ig-y mag-ában eg'v 
szakasz sem önálló. En tehát e három szakaszt 
egy szakas/.szá kívánom olvasztatni, s ugy követ
keznék azután az 5-dik mint 3-dik. 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter: 
Nekem az ellen nem lehet észrevételem 3 hogy a 
szakaszok magok ugy szekesziessenek, hogy 
minden szakasz Önálló legyen: de azt nem tarta
nám czélszerünek, ha a három egybe olvasztat-
nék, még pedig azért nem , mert midőn hivatkoz
ni kell egyik-másik szakaszra , ez háromféle 
fogalmat tartalmazván, a hivatkozás igen bajos 
lenne. Ha stiláris szempontból méltóztatnak kike
rekíteni , nekem semmi észrevételem az ellen 
nincs. (Maradjon!) 

E l n ö k : Méltóztatnak megtartani a szerkeze
tet? (Maradjon!) Következik tehát az 5-ik sza
kasz. 

Mihály i P é t e r j e g y z ő (olvassa az 5. sza-
kaztt.) 

Zichy Antal előadó: A központi bizottság 
ezen szakasz 7-ik sorában a c) pont alatt az „egy 
éven alul" kifejezést kihagyandónak véli; továbbá 
az n) betű alatt „bányamunkások" helyett: „bá
nyászati munkások"-at óhajt tétetni; utolsó sorá
ban a g) betű alatt „koldusok" helyett : „árva és sze
gényápoló intézetek" lenne teendő', és azután e 
szakasz végén uj pontban hozzáteendő r) betű alatt 
„koldusok." 

J ó k a i Mór: T. ház! Bátor vagyok ezen 
egész szakaszra nézve egy alázatos módositványt 
előterjeszteni. „Az adó alá eső jövedelemből az 
életmódra szükséges összeg leszámittatik Buda-
Pesten 600 forint, vidéken 400 forintig. A kereset 
nem esik jövedelmi adó alá." T. ház! Az eddig 
általunk megszavazott adók vagy átalában min
den polgárát a hazának vagy különösen a föld és 
realitások birtokosait terhelték. Ezen adónem az, 
mely különösen az ipart és kereskedést, és átalá
ban azokat terheli, kik ész és kézi munka után 
élnek. 

Sokszor el volt mondva, hogy az alkotmá
nyos élet nem ad erőt és napfényt a földésznek; 
de valóban meg kell vallanom, hogy az ipar-és ke
reskedésnek, a művészetnek és irodalomnak az 
alkotmányos élet adja meg esőjét és napfényét; 
és azért semmi nagylelkűséget, semmi hazafiságot 
nem akarok abból csinálni, ha azt mondom, hogy 
igen öremest fogja ezen adót fizetni azon osztály, 
mely különösen ész és kézi munka után él, nem 
hazafiúi vagy föllelkesült indokokból, hanem egye
nesen önérdekből. Mert ha nekem az alkotmányos 
élet 1 forint helyett kettőt ad : szivesén fizetek a 
kettő u tán; és fogja azt tenni azon osztály is, és 
hogy eddig nem tette, a mire nézve egyik képvi
selőtársam adatokkal járult a t. ház elé, melyben 
megdöbbentően csekély bevallások voltak elő
számlálva : ezt ne méltóztassanak annak venni, 
mintha roszakarat vagy eltitkolási vágy vezérel
te volna a munkás, a kereskedő és iparos osztályt. 
Kérem, három év átalánya az, mit bevallani tarto
zik a jövedelmi adó alapjául. Azon három évben 
ben foglaltatik az 1865-iki és 1866-iki év, az 
egyik a lenyomott gabonaárak, a másik az el
fagyott gabona esztendeje. Vannak földbirtoko
saink, kiknek 100,000 forint jövedelmük volt 
tavaly; de ha azok közül valamelyiknek azt mon
danók : valld, be mennyi jövedelmed volt az utolsó 
3 évben? és ő azt felelné, 100 forint, még csak sze
me közé sem fognánk mosolyogni, mert az meg
lehet, hogy ha levonjuk az 1865. 1866. Ínséges 
évek veszteségét az 1867-iki jövedelemből, nem ma-

i rad több mint 100 forint, és még meg lehet érte 
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dicsérni, hogy milyen jó gazda, hogy 100 forint 
tiszta jövedelme maradt. 

Epén igy van a kereskedő és iparüző osztály-
lyal is. Ha elemi csapás éri a í'öldmivest, érinti 
akkor a kereskedőt és az iparost is, a favágót a 
festészig, az írótól az utolsó csizmadiáig, mindenkit, 
a ki esze és keze után él. Épen azért, ha voltak 
kereskedők, kik igen csekély összegeket tudtak 
ezen évre bevallani, azt ne tessék felóniának 
venni, mertén ismertem több kereskedőt, kik igen 
jól álltak, és e két év képes volt őket tökélete
sen megrontani. Ismertem egy kereskedőt, ki e 
két év nyomása alatt megbukott, bukásában meg
őrült és őrültségébe egy hónap alatt belehalt, 
és ilyen eset volt számtalan. Minden csapás, 
mely éri a földmivest, éri az iparost is. De a 
különbség az , hogy a földmivesnéí nagy csapás 
ugyan, ha termésének nincs ára, mert nincs pénze 
a ibidésznek, hanem a földmivelő egyik aratástól 
a másikig csak megél saját aratásából, s legfe-
lebb csak arról panaszkodik, hogy saját zsírjában 
fül meg; azalatt az iparosnak, ha nem volt pénze, 
miből élt? Élt hitelre s nem panszkodhatott saját 
zsirjába fulásról. (Zaj.) Méltóztassék türelemmel 
lenni, mert itt egész osztályok jólléte forog fen, 
olyan osztályoké, melyek, sajnos, hogy nagyon 
gyéren vannak képviselve e házban. 

Hogy meg kell adóztatni a jóllétet Magyar
országon, azt igen helyesnek találom; a kik eszök 
és munkájok után egy rendezett államban bő jö
vedelmi forrásokra találnak, illik, hogy fizessék 
meg az állam rendezettségét; de a kik épen csak 
napi szükségeikkel küzdenek és csak a mindennapi 
szükségleteket tudják kiteremteni, hogy azok mégis 
azon arányban adóztassanak meg, a melyben a gaz
dagok, ezen magoknak jóllétet kivívni tudó capa-
citasok, ezt igazságtalannak tartom. T. ház ! Meg 
vagyok győződve, hogy a méltányusság érzete 
hatni fog a képviselők kedélyére és ezen motí
vumokat figyelembe veszik. De ha ez nem hatna 
is, a következetesség, mit a pénzügyminiszter ezen 
törvényjavaslatban alapul tesz elénk, maga ezen 
következetesség is kényszerítene ezen elv elfoga
dására. Itt mondatik, hogy jövedelmi adó alá 
esnek 100 frton kezdve bizonyos fizetések; kérem 
alázatosan, 100 forintos existentiák Magyarországon 
nincsenek, mert itt a legszegényebb néposztály 
is — értem nem a favágót, hanem a szegény iskola
mestert — még ezek közt is a legszegényebbnek 
150 frt fizetésecskéje van ; ha ebből 15 frtot 
elveszünk, nem marad semmije. 

Itt a törvényjavaslatban magában már benn 
van azon elv,hogya ki tiszta jövedelmét bevallja,már 
levonta az életmódjára szükséges kiadásokat. De 
nem sokkal helyesebb, igazságosabb s méltányo-
sabb-e az, ha a törvényhozás mondja ki, mint sem, 

hogy reá bízza az adóbevallóra, hogy ő maga 
vonja le életmódját, a mi pedig igy meg fog tör
ténni. És mi történik ekkor? Az, hogy a kinek 
600 frt, illetőleg 400 frton tul megy jövedelme, 
eltitkolja ezt és jó lélekkel azt fogja mondani, 
hogy ott kezdődik tiszta jövedelme; és kezünkben 
maradnak azon nyomornak, kiknek jövedelme 
4—600 frtig megy, és ezeket fogjuk megragadni, 
s azt fogjuk mondani, hogy valamiből éltek, s 
hogy ezen valamitől fizessenek. 

Hogy a jóllétet megadóztassuk, az, ismétlem, 
helyes, és ha valakinek 10,000 forint jövedelme 
volt, és ha ebből elveszünk 1000 frtot, legfelebb 
azon baja történik, hogy egy paripával keveseb
bet tarthat. De ha valakinek 600 ftjából levonunk 
60 ftot, arra kényszeritjük, hogy mezítláb járjon. 
A jóllétet megadóztatni igen szívesen aláírom ; de 
hogy a nyomort adóztassuk meg, az minden em
beri és isteni törvény ellen volna. Ajánlom még 
egyszer, méltóztassék módositványomat figye
lembe venni. 

PaiSS Andor j e g y z ő (olvassa Jókai Mór 
módosüv anyát): „Az adó alá eső jövedelemből az élet
módra szükséges összeg leszámittatik, Buda-Pes
ten 600 frtig o. é., vidéken 400 frtig; a kereset 
nem esik jövedelmi adó alá." 

N y á r y P á l : T. ház! Én meg vagyok győ
ződve, hogy a pénzügyminiszter úr e jövedelmi 
adó javaslatát a jövő budget tárgyalása alkalmá
val jobban ki fogja fejteni, ugy tudniilik, hogy az 
a felállított elv minden igényeinek megfeleljen. 
Ugy a mint legelső ízben elő volt terjesztve e tör
vényjavaslat, nem gerjesztette azt a figyelmet. 
mely most a t. házat komolyan foglalkoztatja. Egé
szen uj törvényjavaslatot nem volt idő készíteni, 
hanem javitások történtek, melyek következtében 
én azt hiszem, hogy maga a jövedelmi adó ered
ménye pótolni fogja azt a hézagot, a mi a bemu
tatott budgetben mutatkozik,mely — a mint emléke
zem—talán két millióra sem megy egészeu.Remény -
lem, hogy a javítás, mely e törvényjavaslaton már 
eddig is történt, ezt a két milliót közel be fogja 
hozni. Megengedem, hogy az elfogadott javitás 
üdvös eredménye leginkább az eljárásban alkal
mazandó nyilvánosságnak tulaj donitható. 

De, t. ház! ha e részben-javítást tettünk, va
lóban megérdemli figyelmünket azon körülmény 
is, melyet tiszt, barátom Jókai Mór inditványa 
tüzetesen érint. Min alapszik, t. ház, ezen indit 
vány? Alapszik azon, a mi átalánosan az adó
ügyben mint axióma van elfogadva, t. i., hogy 
megadóztatható csak a tiszta jövedelem. A föld 
iparosnak tiszta jövedelme az, mely mutatkozik 
levonása után a mivelési, beruházási és minden 
ide tartozó költségeknek. Az iparosnak is meg
vannak a maga saját tőkéi, egyiknek agyveleje 
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az, másiknak keze, a harmadiknak e kettőnek com-
binatiója. De hogy a kéz és agy működhessék, 
annak épen ugy szüksége van arra, hogy ápoltas
sák és táplálkozzék az egyén, ki dolgozik, mint a 
legtökéletesebb gőzgép, mert az sem hozathatik 
mozgásba gőz nélkül. Már most, t. ház, ha én az ipa
rosra, a tudósra adót vetek, jövedelme után ter
mészetesen le kell vonnom azt, mi az egyén esis-
tentiájának fentartására elkérülhetlenül szükséges. 
Ez az oka annak, hogy a hol ezen adónem be 
van hozva, tudomásom szerint mindenütt meg van 
állapitva egy bizonyos minimum, például egy 
helyütt ezer ötszáz forint, más helyütt kevesebb 
összeg, igen természetesen azon pénzmennyiséghez 
mérten, mely ugyan azon államban képezi nem 
csak a nemzeti gazdaságnak egy részét, de szabá
lyozza a kereset mérveit is. Ez ott is, hol 1500 
forint volt előbb, később egy harmaddal leebb 
szállíttatott; de e leszállitás ugy történt, hogy az 
500 forint nem marad ki egészen az adóból, ha
nem sokkal mérsékeltebben rovatik m e g : s ez 
igazságos, s a dolog természetéből foly, nem csak 
azért, a mit itt mondottam, hanem azért is, mert a 
jövedelmi adó sübjectumai, a kisebb iparosok vise
lik az indirect, különösen a fogyasztási adóknak 
legnagyobb terhét, ugy hogy a leggazdagabb föld
birtokos sem áll arányban az iparossala fogyasz
tási adó alá tartozó ezikkek arán fizetett adó tekin
tetében. 

Tehát mind azért, mert az iparosnak ép ugy 
mint azoknak, kiknek capitálisa föld vagy ház, 
saját capitálisát fen kell tartani. E eapitális pedig 
e zekre nézve önmaga a munkaképes egyéniség, az 
egyéniségnek a képességben fentartására azonban 
ép ugy szükséges a kenyér, mint a gépnek moz
gatására a fűtő anyag : tehát egy részről ez okból, 
más részről azon okból is, mert, mint szintén ki
fejtettem, a fogyasztási adó ezen osztályt a több
ség felett nagyobb mérvben terheli: bizonyos mi
nimum megállapítását én is szükségesnek tartom; 
de mielőtt a t. miniszter urat meghallgatnám, eresz
ben nem merném elfogadni azon kulcsot, melyet t. 
barátom javasol; de hogy meghatároztassék a mi
nimum, ezt elkerülhetlenül szükségesnek látom, s az
ért elvben a módosítvány elfogadására szavazok. 

HaláSZ Bold izsár : Ugyanazon indokokból, 
melyeket az indítványozó úr s utána Nyáry Pál 
képviselő úr kifejtett, elvben én is elfogadom az 
indítványt. De ugyanazon elvből kiindulva ezen 
szakasz utolsó pontját, mely a koldusokra vonat
kozik, részemről kihagyandónak tartom: mert hi-
szen,haaz élelemre megkivántató költség azokra néz
ve is levonatik, kik nem koldusok, a koldust felmenti 
a jövedelmi adó alól maga a nyomor, és én azt, 
hogy törvényben mondassák ki, részemről szé-
gyenleném. Oly formán vagyok vele, mint Kálmán 

király a boszorkányokkal: kimondta a törvényben, 
hogy boszorkányokról, mint a melyek nem létez
nek, szó se legyen. Igaz, hogy az utókor nem hitte, 
hanem azokat elégették ; ha jól tudom még Mária 
Terézia idejében égettek el egyet Szegeden, mert 
azon nyomorult teremtményekkel ugy voltak, hogy 
ha bele vetették a vízbe és elmerültek, tisztában 
voltak, hogy boszorkány, és nem égették el, ha 
pedig fent a vizén úszott, azt mondták rá, hogy 
a feketével czimborál s ekkor elégették. Én tehát, 
t. ház, óhajtanám, hogy a koldusok hagyassanak 
ki, mert ez magától értetik, hogy azoknak jöve
delmük nincs. 

D o b r z á n s z k y A d o l f : Nekem más irány
ban van észrevételem, mert ugy vagyok meggyő
ződve, hogy a közvetlen adók közül egyedül a 
jövedelmi adó az, mely nemcsak eltűrhető, hanem 
még itt-ott fokozható is. 

Méltóztatik emlékezni, t. ház, hogy én, midőn 
a bélyegjövedékekre vonatkozó törvényjavaslat 
tárgyalásakor felszólaltam a tudományos, közok
tatási és közjótékonysági ezélokra szánt hagyaté
kok adómentessége ellen: kifejeztem abbeli ag
gályomat, miszerint e csekélységek körüli men
tesítés maga után vonandja majd a privilegialis 
adómentes tételek egész seregét. És nem csalód
tam e feltevésemben, mert az említett hagyatékok 
adómentesítésének elfogadása után csak hamar 
elfogadtatott a bélyegtörvény huszonharmadik 
szakasza, tehát a holt kezekben levő fekvő javaknak 
fölmentése az egyenérték s így egy igen jelentékeny 
adó részbeni fizetése alól. Nem vonom kétségbe, 
sőt megengedem, hogy ez által igen kedvezővé 
vált némely terjedelmes jószágok helyzete: sokat 
nyert ez által jelesül a tanulmányi alap, mely 
közoktatási ezélokra van szánva, s körülbelül 40 — 
50 ezer holdnyi fekvő vagyonnal bi r ; sokat nyert 
ez által az egyetemi alap, melynek 30—40,000 
holdnyi birtoka van; sokat nyert ez által szintén 
a közoktatást előmozditó, mert a papnöveldékeket 
segélyző és a közép tanodák katholikus hittanárait 
fizető kath. vallásalap is, mely körülbelül 200,000 
holdnyi fekvő jószággal bir. Sokat nyertek a szer
zetesek azon jószágai, melyek jövedelmeiből 
gymnasiumok vagy más tanintézetek fentartan-
dók ; sokat nyertek a papnöveldék külön kezelt 
jószágai; sokat nyertek azon püspökök, érsekek, 
kik jószágaik jövedelméből papnöveldéket tartoz
nak fentartani; sokat nyertek végre a káptalanok 
is, melyek tudományos ezélokra vagy tudomá
nyos kanonokságokra (stalla litteraria) forditják 
részben jószágaik jövedelmét. De én mindamellett, 
hogy ezeket elismerem, mindamellett, hogy elis
merem, miként e privilegialis kedvezmények némi 
tekintetben kívánatosak, a mennyiben a földadó 
nagy, az eléretni kivánt czél pedig magasztos: 
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még sem tartom ezt igazságosnak. Nem tartom 
pedig igazságosnak, mert e privilegialis kedvez
mények folytán az államháztartásban mutatkozó 
hiány pótlandó más utón, és pedig nagyrészt 
azok által, kik e privilegialis adómentességi ked
vezményben még közvetve sem részesülhetnek, 
vagy legalább nem részesülnek, amennyiben más 
vallásfelekezetekhez tartoznak. Most ismét tervez
tetik, és pedig a szóban forgó szakasz e) pontja sze
rint, a tudományos és közoktatási ezéloknak szol
gáló tőkék privilegialis terjes adómentesítése, kö
vetkezőleg adómentesítése a kath. tanulmányi 
alapnak, mely mintegy 7 millió frtnyi tőkével bir, 
az egyetemi alapnak, mely mintegy 3 millió 
frtnyi tőkével bir, a kath. vallási alapnak, mely 
15 millió frtnyi tőkével rendelkezik, továbbá adó
mentesítése a temesvári lyceumi és más ilynemű 
alapoknak, melyek részint a kormány, részint a 
káptalanok által kezeltetnek vagy jövőre kezeltet
ni fognak; s ez által uj hiány fog támadni az ál
lamháztartásban, s pótoltatni nagyrészt azok ál
tal, kik mint nem katholikus vallásúak közvetítve 
sem részesülnek a tervezett privilegialis kedvez
ményekben. 

Már pedig én ahhoz, hogy az állam háztar
tásában mutatkozó hiányokat uj meg uj privile
gialis adómentességek által fokozzuk, s hogy e hi
ányt más, a privilegialis kedvezményben nem ré
szesülők által pótoltassuk, nem járulhatnék, ha 
szinte bőségében volnánk a bevételeknek; annál 
kevésbbé járulhatok tehát most ily privilegialis 
kedvezmények megalapításához, miután az adók 
megszavazott felemelése folytán valóban túlterhel
tük az adózókat. De nem járulhatok a tervezett privi
legialis adómentesítéshez azért sem,mert attól tartok, 
hogy majd elmondják rólunk, miként mi, hogy 
egyes hitfelekezeteknek vsgy osztályoknak egy
oldalúkig kedvezhessünk, nem mellőzhettük már 
Önálló pénzkezelésünk első kezdetén az adómen
teségi privilégiumok ismét! felélesztését. 

Én tehát mindezeknél fogva a tárgyalás alatt 
álló szakasz e) pontját egészen kihagyandónak 
vélem. 

Mihály i P é t e r : T. ház! Azon nyilatkoza
tok folytán, melyeket Jókai Mór s utána Nyáry 
Pál képviselőtársam a beadott módositvány érde
kében felhozni méltóztattak, én magam részéről 
is minden tekintetben pártolom, s azt hiszem, a 
ház tagjai is meg vannak győződve, hogy lehető
leg szükséges a jövedelemnek egy bizonyos részét 
adómentesen hagyni. Hogy pedig mind annak da
czára, hogy e véleményt magam is helyeslem, a 
módositványt nem csak el nem fogadhatom, de 
nem is ajánlhatom a t. háznak elfogadás végett, 
bátor leszek a t. háznak ez irányban nézeteimet 
előadni. (Ralijuk!) 

KÉPV. H. NAPLÓ. IX. 1865/g. 

Nem fogadhatom el azért, mert a legnagyobb 
igazságtalanságot látnám abban, hogy mig a ház-
s földadótörvények megszavazásánál a t. ház 
arról nem méltóztatott intézkedni, hogy egy bi
zonyos jövedelem, legyen az akár mi csekély rész, 
menten maradjon az illető mindennapi szükség
letre , ennélfogva nem látnám igazságosnak azon 
eljárást, hogy most, épen itten, a jövedelmi adónál, 
mikor tudjuk, hogy ez a lehetőleg legkönnyebben 
eléretik, nem anyagi megfeszitéssel, hanem szel
lemi működéssel is, miért kellene eltérőleg hatá
rozni. 

Nem fogadhatom el továbbá azért sem e mó
dositványt, mert a tiszta jövedelmekre, legalább 
azok nagy részére, nem az az adótétel van megál
lapítva, a melyet Jókai képviselőtársain előadott, 
nevezetesen, hogy 10% van mindenütt: mert 10 
csak is első osztályú jövedelemről szól, s nem a hol 
fizetésekről van szó, s azt hiszem, hogy a tanitó-
fizetések ide nem tartoznak, mert a tanitói meg
adóztatások, valamint a más nem rendes államta-
nitói fizetések is, szintén nem a 10'yu-kos adófoko
zat alá tartoznak, hanem a különös táblázat alá, 
s Így jönne csak 7 frt s nem 60— 70 frt. 

Ezek folytán bátor vagyok a t. háznak ki
jelenteni, hogy én átalában sem czélszerünek, sem 
igazságosnak, s épen politikai tekintetekből sem 
hasznosnak, sem szükségesnek, sem lehetőnek 
nem tartom azt, hogy ilyformán oly kedvezmény 
nyujtassék egyes irányban, a melyben más adó
nemeknél az illető adózók nem részesittetnek. 

Tehát a módositványt el nem fogadhatom. 
Németh K á r o l y : ^ T. ház ! üobrzánszky 

képviselőtársam itt az e) pontot emiitette fel, a 
mely arról szól, hogy a tudományok előmozdítására 
s a nyilvános közoktatás czéljái-a szolgáló tőkék 
kamatai ne legyenek kivételbe véve. En azt tar
tom , nagyon örvendetes volna , ha e tudo
mányok előmozdítása végett nyilvános és közok
tatási czélokra vonatkozó alapitványaink olya
nok volnának, miszerint azok valóban a czélnak 
meg is felelnének ; de a budgetben azt látjuk, hogy 
azt, a mi ottan hiányzik, pótolni kell. És szívfáj
dalommal látjuk, hogy legfelebb csak 100,000-
rel pótolhatjuk akkor , mikor millióval kellene 
pótolni, s az hiszem, hogy ha innen kihagynók 
is, máshonnan kellene pótolni, t. i. rendes adózás 
utján. Azért én arra szavazok, hogy ezen szakasz
nak e) pontja megmaradjon. 

Én tulajdonképen nem azért szólaltam fel; 
de minden esetre szükségesnek látnám azt, hogy 
az némileg pótoltassák azzal, mert tudomásom 
szerint vannak az országban alapítványok, melyek 
egyenesen a koldusok ápolására vannak szánva, 
és a melyekből 10 — 12 egyén, kik tehetetlenek és 
koldulásból élnek, az alapítványi tőke nagysága 



ÉS. (Július 25. 1868.) 250 CCLXX. OESZÁGOS 

szerint egyenkint 50 forintot kapnak. A német 
idők beállván, az ily 50 írtból nagymérvű le
vonás történt , a mennyiben a tőkéből lehúzták 
az illető adót. 

É n tehát azt gondolom, mind a méltányos
ság, mind az igazság azt kívánná meg, hogy mi
után azt méltóztatnak elfogadni, hogy a koldusok 
ne fizessenek, akkor azon tőke, illetőleg kamat, 
mely egyenesen csak a koldusok számára van 
alapitva, csakugyan a koldustól vonatik l e , a mi 
attól adó fejében fizt ttetik : méltóztassanak még 
ezen e) ponthoz a következő szavakat hozzácsa-
tolni?: „továbbá a szegények segélyezésére szol
gáló alapítvány tőkék s azok kamatai." 

Bátor vagyok ezt elfogadás végett a t. ház
nak ajánlani. 

Bobory K á r o l y : T. ház! Ezen törvényja
vaslatban mint valóban nagy terhek megemlit-
tetnek a pénzügyőri legénységek fizetése és 
nyugdija , valamint azok özvegyei s gyermekei
nek ellátása, a bányamunkások és özvegyeik 
nyűg- és kegydijai, stb. Vannak testületek 
és egyletek, a melyek nyugdijaiknak alapját, sa
ját megtakarított filléreikből alapítják; vannak oly 
testületek, a melyeknek tagjai életöket egészen 
a népnek szentelik, a legcsekélyebb, a lemérsékel-
tebb díjazás mellett. Ilyenek a néptanítók, ilye
nek a népjegyzők, ilyenek a lelkészek , s mind
ezeknek özvegyei és árvái. (Derültség.) Ha te
hát ezen javaslatban a pénzügyőri legénységnek 
nyugdijáról gondoskodva van, kiknek foglalkozása 
tulajdonképen csak a néjset nyugtalanítani, biz
ton hiszem , hogy a t. képviselőház gondoskodni 
fog, hogy azoknak nyomorú nyugdijai, kik 
nyugdijaiknak alapját saját megtakarított filléreik
ből alapitják , s kik máskép is mint nyugdíjazot
tak oly szegényen vannak nyugdíjazva, hogy 
koldusokhoz méltán soroztainak , szintén e pont
ba fölvétesse ok. 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter : 
Ezen szakaszban , a hol a jövedelmi adómentes
ségek soroltatnak elő, számos pontok vannak, 
melyekre több részről módosítások tétettek. Mél
tóztassanak megengedni, hogy azokra nézve, 
mennyire lehet, egyenkint előadhassam észrevéte
leimet. (Halljuk !) 

A n i a központi bizottság által tett módosítá
sokat illeti: az első kivételével a többit magam ré
széről szintén elfogadom, miután ugy vagyok 
meggyőződve, hogy azon módosítások a tör
vénynek szavait tisztábban és határozottabban 
fejezik ki. 

Csupán csak a c) pontra vonatkozó módosit-
ványát nem fogadhatom a központi bizottmány
nak el, hol azt kívánja, hogy a c) pontban e he
lyett : „az országban egy éven alul tartózkodó 

külföldieknek, külföldi forrásból eredő jövedelme," 
ezen szavak: „egy éven a lu l , " kihagyassnak, 
és a törvény rendelkezése átalában minden kül
földire különbség nélkül terjesztessék ki. Méltóz
tassanak tekintetbe venni, hogy hazánkban még 
nem létezik honosítási törvény , és ennélfogva an
nak meghatározása, hogy ki tekintendő bonosi-
tott magyar polgárnak, a részletes törvény nem 
léte miatt határozottan meg nem állapítható. Mi
után az átalános ipar emelkedése folytán Magyar
országban igen számosan vannak, a kik több év 
során az országban tartózkodnak, nevezetes üzlet
tel foglalkoznak, üzletök és befektetéseik után 
nevezetes jövedelmeket élveznek, a nélkül azon
ban, hogy miután törvényeink határozottan nem 
szólnak a honosításról, magyar polgároknak tekin
tethetnének : én tehát nem szeretnék oly átalános 
és bizonytalan értelmet adni ezen c) pontnak, 
mely szerint az állam nevezetes jövedelmet 
nélkülözni kénytelen lenne: mert a kik talán sok
ban magyar honfiakuak tartják magokat, a mikor 
jövedelműk megadóztatásra kerülne a sor, azon 
ürügy alatt , hogy nem honosított magyar polgá
rok, a bevallást visszautasítanák. Én azt tartom , 
t. ház, hogy ha egy idegen az országban egy 
éven tul tartózkodik, addig is, mig a honosítási 
törvény az iránt rendelkezik , mikor tekintendő a 
beköltözött honositottnak , üzlete u tán , habár 
annak vitelére külföldi tőkéket használ is, jövede
lemadót fizessen és az állam költségeihez járuljon. 

Ennélfogva a központi bizottság által beadott 
többi módositványhoz hozzájárulván, ezen c) pont
ra nézve beadott módositását a központi bizot-
ságnak el nem fogadhatom. 

A második és sokkal fontosabb módositványt 
Jókai Mór t. képviselőtársam adta be. Megvallom, 
örömmel tapasztaltam az előbbi napokban, mi
dőn a jövedelmi adó először tárgy altatott, hogy t. 
képviselőtársam és barátom Nyáry Pál adatokkal 
támogatott jeles beszédében kifejezte azon nézetét, 
hogy a jövedelmi adóban behozandó reformtól 
nagy és kedvező eredményt vár ; többek közt 
várja azt, hogy a jövedelmi adó emelni fogja az 
állam bevételét oly mértékben, hogy ennek folytán 
a többi adózási nem, különösen a terhes egyéne;-* 
adó leszállittathatik. Midőn a közterhekről szóló tör
vényeket előterjesztem, sőt a múlt napokban a jöve
delmi adó tárgyában tartott átalános vita alkalmával 
is, kifejezést adtam azon meggyőződésemnek, hogy 
mindenek felett a jövedelmi adóra nézve szüksé
ges lesz czélszerüen intézkedni. Magam is azon 
meggyőződésben vagyok, melyet Nyáry Pált. 
képviselőtársam nyilvánított, hogy hazánk pénz
ügyének rendezésénél egyik fő feladat a közter
heket igazságosabban felosztani, és a törvényho
zásnak mulaszthatlan feladata ezen irányban az 
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első lépést a jövedelmi adó czélszürü és igazságo
sabb megállapítása által megtenni. 

Nem akarok most részletesen a jövedelmi 
adóról szólam, hanem szorítkozom csak annak 
elemzésére, mi lenne annak következése, ha azon 
indítvány , melyet Jókai Mór képviselőtársam be
adott és Nyáry Pál képviselőtársam elvileg pártól, 
elfogadtatnék V 

A módositvány első része azt mondja, hogy 
mindenekelőtt az adózó jövedelméből az életmód
ra szükséges összeg leszámittassék. Ez oly határo
zatlan kifejezés , a mely szerint, ha törvényerőre 
emeltetnék , mindenki fel lenne jogositva sorsához 
és rangjához képest szükségesnek vélt kiadásait 
levonás alá venni. Ilyen értelmezése a jövedelmi 
adónak megváltoztatja magát az elvet, miután ez 
esetben az ily adó megs ünik jövedelemadó lenni, 
mert megadóztatná csak azévenkint megtakarított 
összeget. Tehát ha ily értelemben méltóztatnak 
ezen szakaszt módosítani, azon czél, melyre mind
nyájan , és tisztelt Nyáry Pál képviselőtársam 
is oly nagy súlyt fektet, el nem éretnék, a jöve
delmiadó alig hozna valamit, s el nem éretnék azon 
czél, miszerint azon nevezetes jövedelmek, melyek 
nem föld- vagy házbirtok után folynak be, a köz
terhek viseléséhez kellő arányban igénybe vétesse
nek , s igy meghiúsulna azon remény, hogy pénz
ügyi rendszerünket javíthassuk. 

A mi a módosítás másik részét illeti, mely 
szerint bizonyos minimum, Buda-Pesten 600 frt 
és másutt 400 frt, vétetnék ki a jövedelmi adó alól: 
erre végre megjegyzem, hogy, ugy mint Nyáry 
Pál t. barátom, elvileg magam is helyeslem ezen 
nézetet, mit tanúsítók az által, midőn bátor voltam 
ezt magában ezen törvényjavaslatban indítványba 
hozni. U g y a n i s a 12-ik szakasz igy szól: „3-ik 
osztálybeli kamatoknál és életjáradékoknál 315 
forintot tul nem haladó járandóságtól jövedelem
adó nem vétetik, a mennyiben az illető fél összes 
jövedelme adósságainak levonása nélkül a neve
zett összegnél nem több." 

Elismerem, hogy mindenütt, a hol jövedelmi 
adó hozatott be, az évi jövedelemnek bizonyos mi
nimuma a jövedelmi adó alól kivétetik. Ezen mini
mum különböző a szerint, a mint valamely ország
ban az élet drágább vagy olcsóbb, a mint vala
mely országban kevesebb vagy több kivántatik a 
mindennapi megélhetésre és a nélkülözhetlen szük
ségek fedezésére; azonban ezen arányon tul a 
jövedelmi adó alóli mentességnél sehol tovább nem 
mentek. A minimum mindenütt csak annyira 
tétetett , a mennyi nélkülözhetlenül szükséges 
egyes embernek . illetőleg egyes családnak 
életfentartására. Ha ezen átalánosan elfoga
dott elv áll, vajon czélszerü lenne-e nálunk , ugy 
mintáz indítvány kívánja, ezen határon tul menni? 

azt alig hiszem , mert az államköltségek fedezésé
hez mindenki járulni tartozik mind azon jövedelme 
után, mely ezen minimumon felül áll. Ha majd 
jövőben a jövedelmi adóra nézve részletes tör
vény fog beadatni: a törvényhozás meg fogja 
ezen minimumot a jövedelem minden ágára nézve 
állapítani; de ezen megállapitás szerint is ezen 
minimum csak azon összegig terjedhet, a mely 
valóban egy család fentartására elkerülhetlenül 
szükséges. Ilyen minimum van a törvényjavaslat
ban már most az életjáradékoknál és kamatoknál 
megállapítva. Megengedem, hogy az előttünk fek
vő javaslat szerint a többi osztályra nézve, külö
nösen az 1-ső osztályra nézve ezen kivétel nem foer-
laltatik; hanem méltóztassanak tekintetbe venni 
azt , minő jövedelmek adóztatnak meg az 1-ső osz
tály szerint? Olyanok, melyeket, gyakran egész 
vagyonos emberek mint mellékes jövedelmet húz
nak , milyenek p. o. a regalejövedelmek. Ezekre 
nézve megállapítani a minimumot, ugy hiszem, 
jelenben nem lehet, mert ez esetben az adózó 
összes, bármi más módon nyert jövedelmét is te
kintetbe lehetett volna venni s az összesből a mi
nimumot levonni. 

Ezeknél fogva a t. Jókai képviselőtársam 
által beadott módositványt nem fogadhatom el; 
sőt azt tartom, hogy ezen indítványnak tétele nem 
is az 5-ik, hanem a 12-ik szakasz tárgyalása al
kalmával volt volna helyén. 

Atalában megjegyzem ezen törvényjavas
latra , hogy nagyon óhajtottam volna, ha mentül 
előbb lehetett volna megtenni a szükséges intézke
déseket ezen törvények foganatosítására nézve, mert 
csupán csak az ezután szerzett adatok fognának arra 
nézve irányadók lenni, minő javaslatot terjeszszen 
a minisztérium a törvényhozás elé a jövedelmi 
adóra nézve; ezen adatok után lehet mnjd meg
hálni a behozandó pénzügyi reformokat, s külö
nösen azt, bogy minő mértékben szabassák meg 
jövőben a jövedelmi adó. Miután a javasolt intéz
kedés ugy is csak ideiglenes, leginkább csak azt 
czélozza, hogy a legszükségesebb intézkedések a 
jövedelmi adóra nézve clso vonalban tétessenek 
meg azon irányban, hogy azok, kik eddig a köz
terhek viseléséhez alig járultak valamivcd, már 
most teljesítsék az állam iránti kötelességüket, 
másrészt, hogy szükséges tájékozást nyújtsanak 
jövőre nézve: bátor vagyok tehát kérni a t. há
zat , hogy ilyen lényeges változtatást . mely 
egészen bizonytalanná tenné mind az állam jöve
delmét, mind a bevallást, elfogadni ne méltóztassa
nak, mert ha ezen módosítás elfogadtatnék, biztos 
eredményt ezen törvénytől várni nem tudnék. 
(Helyeslés.) 

A mi azon előadásokat és módosításokat 
illeti, melyek még az e) pontra nézve tétet-

32* 
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tek, t. i. hogy a jövedelmi adó alóli ^mentesség 
ne terjesztessék ki a tudományok előmozditására, 
nyilvános közoktatási czélokra szolgáló tőkék ka
matjövedelmeire: azt hiszem, t. ház , e tekintet
ben a minisztérium által javaslatba hozott és a 
pénzügyi bizottság által is elfogadott elvet a t. 
ház elfogja fogadni, é* pártolni fogja azon nézetet, 
hogy méltán lehet ezen alapitványokat az adó alól 
kivenni oly tőkékre nézve, melyeknek jövedel
mei a tudományok előmozdítására és nyilvános 
közoktatási czélokra fordíttatnak, annyival inkább, 
miután ezen nagyobbára magán alapítványokból 
befolyó jövedelmek azon czélok fedezésére fordít
tatnak, melyeket különben az államnak kellene 
fedezni. (Helyeslés?) 

Tehát méltányos és jogos ezen intézkedés, és 
e tekintetben valóban haladást képez, hasonlitva 
azt a jövedelmi adóra nézve eddig fenállott 
rendszerhez. Ne sajnáljuk azon több ezer forin
tot , melylyel kevesedik ennek folytán az állam 
egyenes jövedelme ; az nem lenne czélszerü gazdál
kodás: mert mind az, a mi a tudomány és a nevelés 
előmozditására fordittatik, az államnak nem csak 
szellemi, de anyagi erejét is emeli; de másként is 
ezen jövedelmek oly ,czélra fordíttatnak, melyek
ről az á l l a m u k kötelessége gondoskodni. {Helyes
lés.) 

Ezek azon lényegesebb megjegyzések , me
lyeket tenni kívántain. 

Beadatott ugyan még egy módositás a pénz
ügyőrökre vonatkozólag ; azonban. megvallom, 
erre bővebben válaszolni nem kívánok ; csak azt 
jegyzem meg , hogy ha azt elfogadni méltóztatná
nak, akkor a pénzügyőrök fizetését, mely arány
lag ugy is csekély, fel kellene emelni. Ezt azért hoz
tam javaslatba, mert a jelen átmeneti időszakban 
azon kivételeket, melyek léteztek, megszorítani 
nem kivántam. 

Ezen megjegyzések előadása után a központi 
bizottság által tett módosításokat, kivévén az első 
pontot, magam részéről is elfogadom; és kérem a 
t. házat, méltóztassék ezen szakaszt, ugy a mint a 
központi bizottság által szerkesztve van , megtar-
t ani. (Helyeslés jobb felöl.) 

Jókai Mór : Engedelmet kérek, t. ház, hogy 
mint módositványt indítványozó felhasználjam jo
gomat s még egyszer szólhassak. 

Legelőször is a tárgy logikai rendénél fogva 
kénytelen vagyok válaszolni Mihályi képviselő
társamnak azon észrevételére, hogy a földadónál 
nem volt minimum meghatározva és Így itt-ott az 
életmód nem számíttatott le. A felhozott indok 
épen az én indítványom mellett szól, mert a föld
adónál Igenis az életmód be volt számítva. (Zajos 
ellenmondás.) Kérem, midőn egy első osztályú búza
földnél 12 frt van jövedelmi alapul felvéve, vajon 

akkor, ha szivére teszi azon földnek birtokosa ke
zét, kérdik tőle, midőn 30 kereszt búzája van egy 
holdon {Nagy zaj. Ellenmondás?') Kérem, t. 
ház! én épen ugy veszem azon adatot, mint azt, 
hogy egy nyomdatulajdonosnaknyomdája 120,000 
frtot hoz be. (Ellenmondás) Néha nagy dolgokat 
mondunk egymásnak, t. ház. Tehát, mondom, min
den esetre 12 frtnál többet jövedelmez; megbo
csássanak a t. földbirtokosok. {Zaj) De teljes 
igazság történik velők, midőn 12 frttal vannak 
megadóztatva legfelebb, mert be van nekik szá
mítva az életmód; be vun nekik számítva, a mibe 
kerül a cselédség, saját életmódjok és befektetett 
tőkéjök. {Zaj. Ellenmondás) 

Arra nem akarok t. barátomnak hosszasan 
felelni, hogy a szellemi munka sokkal könnyebb, 
mint a kézi munka. Meglehet, hogy igaz ; én ré
szemről igen nehéznek tartom a szellemi munkát. 
Azt pedig egyátalában nem értettem, midőn elő
adásomban felhoztam, hogy 100 forintos jövedelem 
nem existál, hogy 150 frt jövedelem után 10%-ot 
kelljen fizetni, mint például iskolamester jövedelmé
től. Én csak egyátalán azt mondottam, hogy a 
hol 100 frt jövedelmet supponál a pénzügyoiinisz-
ter úr, saját magában teltette, hogy azon ember 
élhet valamikép és marad neki adóra való: mert 
ha azt tette volna fel, hogy lehetnek esistentiák, 
melyek az adóbevallásnál azt mondják, hogy 
„Egész évi jövedelmem 100 frt volt," azt kellett 
volna neki mondani, hogy az adókivető bizottság 
adjon annak még egy forintot, hogy legyen neki 
101. és mondja neki : „Barátom,'nagyon rósz helyen 
koldulsz, menj jobb helyre." 

Most pénzügyminiszter úr előadására menve 
át, sajnálom, hogy vagy pénzügyminiszter úr nem 
kisérte figyelemmel előadásomat, vagy én voltam 
elég szerencsétlen nem helyesen és érthetőleg 
adni azt elő; minden esetre az utóbbit föltétele
zem. 

Az én indítványom nem kettő, hanem egy. 
Midőn én azt mondottam, hogy az életmód számít
tassák be, nem mondottam határozatlan összeget, 
hogy minden ember mondja meg , mennyi cham-
pagnira van naponkint szüksége, és mily nagy 
családot akar tartani; hanem azt mondottam hatá
rozottan, az életmódra nagy városban 600 frt, 
vidéken 400 forint vétessék föl, és ezen czim alatt, 
„kereset" vagy „életmód szükséglete", vétessék 
ki az adó alól, s a mi ezen felül van, vallja be min
denki lelkiismeretesen. Én a kis existentiá-
kat, s leginkább azon existentiákat kivántam vé
delmezni, melyek nem képesek többet keresni, mint 
a mit a tányérból szájokba tesznek. Hogy meg 
legyenek adóztatva a bőven keresők, hogy meg 
legyen adóztatva a jól jutalmazó talentum, és hogy 
meg legyen adóztatva a szerencse, azt helyesnek 
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találom, és itt, ha drákói szigorral fog eljárni azon 
adókivető' bizottság, a minek nyomát a törvény
javaslatban megadva látom, azt helyeslem; de nem 
kívánom, hogy ezen szigor ki legyen terjesztve 
azokra, kik nem képesek fizetni. {Helyeslés a bal 
oldalon) 

Ajánlom még egyszer |módositványomat a 
t. ház figyelmébe. 

Zichy A n t a l e l ő a d ó : T. ház! Méltóztassa
nak megengedni, hogy, mint a központi bizottság 
előadója, nem ugyan hosszas szónoklattal, de leg
alább röviden constatáljam az áláspontot, melyet 
a központi bizottság elfoglal. 

Sajnálom, hogy a c) pont alatti módositvá-
nyunkat a pénzügyminiszter úr nem fogadja el. 

Részemről azt hiszem, az országnak szerfelett 
érdekében áll a külföldieket nem elriasztani, ha
nem inkább hozzánk édesgetni, főkép pedig azon 
külföldieket, kik, mint ezen törvényjavaslatban 
mondatik, külföldi forrásból eredő jövedelmeiket 
bt nálunk költik el. Engem e részben, a mi felho
zatott ellenvetéskép, még a reciprocitás tekinte
te sem tartóztat legkevésbbé sem, mert nem óhaj
tom, hogy hazánk fiai külföldön költsék el jöve
delmeiket. Mert ha valamely hazafi külföldön 
költi gazdag jövedelmeit, szivesen rá fogok sza
vazni, hogy ott is megadóztassák, és itt a magyar 
hazában szintén megrovassék; de nem szeretném 
ezt megfordítva alkalmazásba vétetni. Magyar
országnak, mely mind szellemi, mind anyagi tő
kékben igen szegény, azon felvirágzása, melyet 
utóbbi időben nyert, n a g y részben az uj intézmé
nyeknek tulajdonítandó. En azt hiszem, mi ezen 
fellendülésnek, ha nem is szárnyát szegnők, de leg
alább néhány tollát kitépnők, hogy ha a külföldit 
nyomban, mihelyest nálunk le készül telepedni, de 
még mindig külföldi, adó alá vetnők. 

Arra, hogy a honfiusági törvény még nem 
ment nálunk keresztül: szolgáljon válaszul azon 
köztudomású dolog, hogy igen is az igazságügy
miniszternek e tárgybeli javaslata már a ház asz
talán megfordult, már az osztályokban tárgyalta-
tatott és már a központi bizottságnál is van és 
már két-három szakasza be is fejeztetett. Ez tehát 
csak igen rövid idő kérdése, és ugy hiszem, nem 
fog magára sokáig váratni. 

Én tehát ezen oknál fogva a tiszt, pénzügy
miniszter úr ellen, hazánk magasabb érdekei szem
pontjából, bátor vagyok védeni a központi bizott
ságnak e kérdésben elfoglalt álláspontját. 

Jókai Mór képviselőtársamnak megfelelt a 
pénzügyminiszter úr. Nem fogom az elmondotta
kat ismételni. Tisztelt barátom szivén hordja, mert 
közel látja,a városiproletáriusok sorsát.Eu, ki életem 
nagy részét falun töltöttem, közelebbről láttam, 
szemléltem a falusi proletáriusok sorsát is. Az 

sem kevésbbé szánandó a városinál; az sem 
érdemel kisebb " részvétet minden költői ke
délyű ember keblében és minden számító nemzet
gazdánál. Azon favágó, a kit ellentétbe mél
tóztatott tenni a tanítóval — noha itt egy kis recti-
ficatiót kell tennem, mert nem tíz forintot fog fi
zetni, hanem száz forint után egy forintot — szint-
oly keserves kenyeret eszik, és azon városi urat, 
kinek Pesten hat száz forintja van, tessék elhinni, 
nagyságos urnák fogja titulálni, (Derültség) és 
irigyelni sorsát. Mérjünk tehát egyenlő mértékkel. 

Én nem vagyok elvi ellensége annak, hogy 
bizonyos minimum hagyassák ki, s ha az indít
ványt oly szellemben méltóztatott volna tenni, 
szivesen hozzáállottam volna, mert jól tudom, 
s Nyáry képviselő úr is czélzott rá, Angliában, 
hol a jövedelemadó legnevezetesebb része az adó
nak, s a közbevételnek is tetemes részét képezi, 
tudjuk, hogy a földadónak majdnem 9-szeres ré
szét képezi, ott is bizonyos minimum van kivéve. 
De lehetetlen figyelmen kivül hagynunk azon 
körülményt, hogy ott eleinte 150 font volt kivé
ve, utóbb czélszerünek látták megszoritni és 100 
fontra mentek le, mi ha jól tudom, ma igy áll ; 
okvetlentazon motívum inditotta őket, hogy egyen-

| lő mértékkel mérjenek, és hogy a szegényebb se 
legyen kizárva, fájdalom, se a roszból, se pedig 
a jóból. 

Arra, hogy most a XIK-ik században valaki 
felpanaszolja, hogy a tudományos és közművelő
dési czélra forditott összegek mennyibe kerülnek, 
s hogy felolvassa a contót, mennyibe kerül ez vagy 
amaz philantropikus s közművelődési intézet, ugy 

i hiszem, fel vagyok mentve, hogy arra egy szót is 
vesztegessek. (Atalános helyedét.) 

Kérem tehát a t. házat a központi bizottság
nak véleményét elfogadni. 

Lónyay Menyhért pénzügyér •. A köz-
| ponti bizottság t. előadója azon észrevételt tévé, 
I midőma központi bizottság véleményét védelmezé. 

hogy ha az egy évi tartózkodás a törvényből ki -
hagyatnék, ez által a külföldieknek azon jövedel
mei, melyek nem hazánkban vannak elhelyezve, 
nevezetesen terheltetnének, Ezen nézetet magam 
részéről is helyesnek találom, és az általam kifeje
zett kívánat nem a külföldi tőkék megadózására, 
de a külföldiek által hazánkban kezdett üzlet vagy 
befektetés utáni adóra vonatkozik. 

Hogy ezen szakasz azon értelemnek, melyet 
a központi bizottság előadójakiván, megfeleljen. 
t. i., hogy a külföldi tőkék utáni jövedelem meg 
ne adóztassék, másrészt pedig az egy évi tar
tózkodás után hazánkban letelepedett külföldiek 
itt kezdett üzletök és befektetésük után jövedelmi 
adó alá vonassanak, a következő módositást tar
tanám czélszerünek: „Az országban egy éven 
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alul tartózkodó külföldieknek üzleti vagy az or
szágban tett befektetések utáni jövedelme." (He
lyeslés.) 

Ezen szerkezet leginkább megfelelne a ki-
vánt ezélnak, mert miután a külföldi tökebeli jö
vedelem nem említtetik, annak adómentessége 
feltételezve van. Mert kivételben van az első évi 
tartózkodás ideje, adómentesnek mondja a törvény 
az itt kezdett üzletet vagy befektetést; miből vi
lágosan következik, hogy azon külföldi — ha 
nem is nyerte meg a honosítást — ki egy év mul
tán üzletet kezd vagy befektetést tesz, az állam 
iránt adókötelezettségét teljesítse. 

E l n ö k : A beadott módositványok felfognak 
olvastatni. 

PaisS Andor j e g y z ő (olvassa Jókai Mór, 
Dobrzánszky Adolf, Németh Károly és Bobory Károly 
módos itványait.) 

Elnök: Előttünk fekszik a központi bizott
ság jelentésén fölül négy módositvány. Az első 
kérdés az lesz: elfogadja-e a ház a központi bizott
ság által javaslott módosítás szerint az 5-dik sza
kaszt vagy nem ? 

FiSSer I s t v á n : Mielőtt szavazásra bocsát
tatnék a kérdés, bátor- vagyok figyelmeztetni a 
házat , hogy alkalmasint feledékenységből ki
maradtak a katonai gyógyszerészek, pedig ezek 
is fizetéseiket ugy húzzák a kincstárból, mint a 
többi tisztviselők. (Most már késő !) 

E l n ö k : Sajnálom, hogy nem méltóztatott 
előbb ezt-n indítványt megtenni, mert e kérdést 
már befejeztük. 

Először a szerkezetre kell szavaznunk, ugy 
mint a központi bizottság módosította. Ha elfo
gadja a ház a szerkezetet, akkor elesik minden 
módositvány; ha nem, akkor egyenkint kell sza
vaznunk a módositványokra. (Ellenmondások.) Én, í 
tisztelt ház, a szabályok szerint nem tudok más 
eljárást, mint azt, hogy legelőször is a szerkezet
re kell szavazni; ha ez elfogadtatik, elesik minden 
módositvány; ha nem fogadtatik el, sorban vé
tetnek elő a módositványok. De nem is lehet más
képen : ha a t. ház elfogadja a szerkezetet a köz
ponti bizottság módosítása szerint, akkor minden 
más módosítás elesik, s ha valaki egyes módosit-
ványt akarna elfogadni, alkalma lesz minden 
egyes módositványra szavazni. A szerkezetet, 
ugy mint azt a központi bizottság módosítva elő
terjesztette, elfogadja-e a tiszt, ház ? A kik elfo
gadják, méltóztassanak felkelni. (Megtörténik.) A 
többség nem fogadja el. Most menjünk tovább. 
Az első, a mi most legközelebb áll a központi bi
zottság szerkezetéhez, a pénzügyminiszter úr mó-
dositványa, mely a c) pontot kívánja megváltoz
tatni. 

Zichy Anta l e l ő a d ó : Méltóztassanak meg

engedni, hogy fölolvassam a központi bizottság 
szövegezését is, mert észrevettem, hogy némi kis 
félreértés van köztünk. (Fölkiáltások: Már ezen tul 
vagyunk!') Csak fölolvasom. (Fölkiáltások: Nem 
szükséges !) 

E l n ö k : A szerkezet tehát megbukott. Követ
kezik, a mi ehhez legközelebb áll, a pénzügymi
niszter úr módositványa. Elfogadja-e a ház a szer
kezetet a központi bizottságnak módosításaival, 
egyedül a c) pontot kivéve? (Ellenmondás.) Én 
nem tudom a dolgot logice másként vinni, mint 
igy ; máskülönben lehetetlen, hogy minden módo
sitvány íészesüljöna szabályszerű jogban, hogy 
fölötte szavazzunk. 

L ó n y a y Menyhért p é n z ü g y é r : Első óhaj
tásom átalában csak az volt, hogy a pénzügyi 
bizottság által beterjesztett szerkezet tartassák 
meg; azonban, miután ez tovább terjed, a követ
kező módosítást voltam bátor beadni: „Az ország
ban egy éven alul tartózkodó külföldieknek üzleti 
vagy az országban tett beíektetésök utáni jöve
delme." 

Jókai Mór: A kérdéshez kivánok szólani. 
Nézetem szerint csupán egy módosítandó pontra 
lehet szavazni, mert. ha ugy méltóztatnak ismét 
átalánosságban szavazni: elfogadja-e a ház az egész 
szerkezetet ezen módosítással ? minden utána kö
vetkező módositvány el van ütve. (Az természetes!) 

Horváth K á r o l y : Alázatos véleményem az, 
ha valahol van helye a szabályok 60-dik szakasza 
alkalmazásának, akkor annak jelenleg van helye. 
A 60-dik szakasz t. i. ezt tartalmazza: ,,Ha a sza
vazásra feltett kérdés, czíkk vagy indítvány több 
részből áll, szétosztását lehet kívánni." Én azt hi
szem, soha a szétosztásra alkalmasabb kérdés nem 
merült fel, mint az, mely jelenleg a szavazás tár
gyát képezi. (Helyeslés.) 

Gajzágó S a l a m o n : T. ház! A kérdéshez 
akarok én is szólaui. Én azt hiszem, ezen 5-dik 
szakaszt részeire egészen fel kell osztani. Először 
tehát szavazásra volna tűzendő a szakasz a) 
pontja, másodszor b) pontja, harmadszor c) pontja, 
s minden pontnál, ha el nem fogadtatik az eredeti 
szerkezet szerint , az illető módosítás vétetnék 
fel. (Helyeslés.) 

Elnök: 'Méltóztatnak ezt elfogadni? (Elfo-
fodjukf) Tehát átmegyünk az eredeti szerkezet 
pontonkinti szavazására. 

PaiSS Andor j e g y z ő (olvassa az a) pontot. 
Elfogadjuk!) 

Elnök: Nem levén észrevétel, az első pont 
elfogadtatott. 

PaiSS Andor [jegyző (olvassa a b) pontot.) 
E l n ö k : Elfogadja altisztéit ház a b) pontot 

is ? (Elfogadjuk!) 
PaiSS Andor j e g y z ő (olvassa a c) pontot.) 
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Elnök: Elfogadja a t. ház az eredeti szerke
zetet? (Nem fogadjuk el!) E pontra nézve a köz
ponti bizottság'módositványa abban áll, hogy: , .az 
országban tartózkodó külföldieknek, külföldi for
rásból eredő jövedelme." A kik elfogadják e pon
tot a központi bizottság ezen módosításával, mél
tóztassanak felkelni. (Megtörténik?} A többség el 
nem fogadja ; következik tehát a pénzügymiüiszter 
urnák erre vonatkozó módositványa. 

PaiSS Andor j e g y z ő (olvassa a pénzügymi
niszter módositványái): ,,Az országban egy éven 
alul tartózkodó külföldieknek üzleti vagy az or
szágban tett befektetésök utáni jövedelme." 

H o r v á t h K á r o l y : Én azt gondolom, itt há
rom kérdés fordul elő ezen pontra nézve: először 
az egyszerű kihagyás; másodszor azon módositás, 
melyet a középponti bizottság tesz; harmadszor a 
miniszter úr módositványa. (Felkiáltások: Hisz igy 
szavazunk !) 

E l n ö k : Az első elesett, a második szintén, 
most Szövetkezik a harmadik. Méltóztatnak elfogad
ni ezen most felolvasott, a miniszter úr által beadott 
módositvány t a c) pontra nézve? A kik elfogadják, 
legyenek szívesek felállani. (Megtörténik.) Tehát a 
miniszter úr módositványa elfogadtatván, a c) 
pont igy lesz: „Az oszágban egy éven alul tartóz
kodó külföldiek üzleti vagy az országban tett be
fektetésök utáni jövedelme." 

PaisS Andor j e g y z ő (olvassa a d) fontot.) 
Elnök: Méltóztatnak elfogadni? (Elfogad

juk!) Ennélfogva a d) pont elfogadtatott. 
PaiSS AndOr j e g y z ő (olvassa az e) pontot) 
E l n ö k : Miután erre két módositvány van, 

tehát erre szavazni kell. Méltóztatnak-e az e) pon
tot elfogadni? A kik elfogadják, méltóztassanak 
íelállani. (Megtörténik) A többség elfogadja, s e 
szerint Dobrzanszkv és Németh Károly urak mó
dositványái elesnek. 

Németh K á r o l y : Az nem volt módositás, 
mert meghagyta a szerkezetet. (Menjünk tovább!) 

PailSS Andor j e g y z ő (olvassa az f) pontot.) 
E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni? (Elfogad

juk!) Ennélfogva az f) pont elfogadtatik. 
PaiSS Andor j e g y z ő (olvassa a g) pontot.) 
E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni? '(Elfogad

juk !) Ennélfogva a g) pont elfogadtatik. 
PaiSS Andor j e g y z ő (olvassa a h) pontot.) 
E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni ? (Elfogad

juk!) Ennélfogva a h) pont elfogadtatik. Az említ
tetett az előbb fel, hogy e pontban a gyógyszeré
szek is vétessenek fel. (Helyeslés.) 

PaiSS Andor j e g y z ő (olvassa az i) pontot.) 
E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni? (Elfogad

juk!) Ennélfogva az i) pont elfogadtatott, 
PaiSS Andor j e g y z ő (olvassa a k) pontot.) 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni? (Elfogad
juk !) Ennélfogva a k) pont elfogadtatott. 

PaiSS Andor ' jegyző (olvassa az l) és m) 
pontot, mely ellen semmi kifogás nem tétetvén, elfo
gadtatik. Olvassa az n) pontot.) Erre a központi bi
zottságnak van egy módositványa, mely a bánya
munkások helyett bányászokat ajánl. (Nemfogad-
jnk el!) 

E l n ö k : Tehát marad a szerkezet. 
PaiSS Andor j e g y z ő (olvassa az o) pontot, 

mely elfogadtatik.) Ezután jön a központi bizottság
nak egy toldata, mely igy szól: „az árva- és sze
gényápoló intézetek.u (Elfogadjuk!) 

E l n ö k : El van fogadva. 
PaiSS Andor j e g y z ő (olvassa a q), most már 

az r) pontot. Elfogadjuk !) 
E l n ö k : Most van még két módositvány: 

egyiket beadta Bobory Károly, a másikat Jókai 
képviselő úr. Ezek külön pontot képeznek. 

PaiSS Alldor j e g y z ő (olvassa Bobory Károly 
múdositványát.) 

E l n ö k : A kik elfogadják, méltóztassanak 
felállani. (Megtörténik.) A módositvány elfogadta
tott eszmében, mert még stilizálni kell. 

PaiSS Andor j e g y z ő (olvassa Jókai Mór 
módositcányát.) 

E l n ö k : A kik elfogadják e módositványt, 
méltóztassanak felállani. (Megtörténik.) A többség-
nem fogadta el. 

Következik a 6-dik szakasz 
Mihályi Péter jegyző {(olvassa a 6-dik 

szakaszt.) 
Zichy Antal előadó: A központi bizottság

nak nincs észrevétele. 
Prugberger József: T. ház! E szakasznak 

a) pont alatti kikezdése ellen módositványom van. 
Az a) kikezdést, mely igy szól: ,,A kiválólag arany 
és ezüst termelő bányák, mely éktől 7 % fizettetik" 
ily módon kivánnám módosíttatni: ,,Az a rany , 
ezüst, réz, ólom, dárdany, higany , kékeny s 
álany-termelőbányák, melyektől 7% fizettetik." 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter : 
A bányászati érdekek előmozdításának szempont
jából magam is szívesen hozzájárulok a módosit-
ványhoz, annyival inkább, mivel ez bizonyosan 
az ország érdekében van 

Mihály i P é t e r j e g y z ő (olvassa Prugberger 
Józs f módositványát.) 

E l n ö k : Méltóztatik a t. ház ezen módosit
ványt elfogadni ? (Elfogadjuk!) A módositvány 
ellen nem tétetvén észrevétel, e törvényjavaslat 
6-dik szakaszának a) kikezdése az emiitett módosí
tással fogadtatik el. 

Mihály i Pé ter j e g y z ő (olvassa a törvényja
vaslat 7-dik szakaszát) 

G h y c z y K á l m á n : Mindenekelőtt arra vol-
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nék bátor a t. házat felkérni, hogy ezen szakasz a 
közvetlen utána következő 8-dik szakaszszal 
együtt tárgyaltassék: mert, hogy mennyi legyen 
a 2-dik osztályú jövedelemadó-köteleseknek adója, 
az csak a két szakaszban foglalt intézkedésekből 
együtt véve állapittatbatik meg: mert nagy különb
séget tesz az, hogy a földtehermentesitési járulék
ban a 2-dik osztályú adókötelesek részt veende-
nek-e vagy nem ? a földtehermentesitési járulékról 
pedig a 8-dik szakasz szól. Mindenekelőtt tehát 
arra kérném a t. házat, hogy e két szakaszt, mint 
összefüggőt, együtt tárgyalni méltóztassék. [He
lyeslés.) 

PaiSS Andor j e g y z ő {olvassa a törvényja
vaslat 8-dik szakaszát.) 

G h y c z y K á l m á n : Kik tartoznak a 2-dik 
osztályú jövedelemadó alá, az a törvényjavaslat 
3-dik szakaszából tűnik k i .E sorba tartoznak azok, 
a kik jövedelmeiket állandó fizetésből húzzák: je
lesül az állami, törvényhatósági és községi hiva
talnokok és tisztviselők, azon felül a magán tiszt
viselők, házi tisztek s mindennemű bérviszony 
alatt álló egyének, milyenek jelesül a biztosító, 
hitelintézeteknél, vasutaknál, gőzhajózási társula
toknál s egyéb ipar- és kereskedelmi vállalatoknál 
alkalmazott hivatalnokok, továbbá a nyugdijasok 
átalában, az egyházi testületek és egyének bizo
nyos állandó jövedelmeikre nézve, Ezen 2-dik osz
tályú adókötelesek eddig jövedelmi adójokat kö
vetkezőkép fizették : hatszáz forintnyi jövedelemig 
adómentesek voltak, 600-tól 1000-ig 10/0 !1000 tói 
2000 forintnyi jövedelemig 2 % , 2000-tól 3000-ig 
terjedő jövedelemtől 3%-ot fizettek, és igy tovább 
egész 9000 forintnyi jövedelemig, mert ezen ösz-
szegtől és ennél nagyobbtól ezen második osztályú 
jövedelemadó-kötelesek is már 10 °/0-nyi jövedelmi 
adót fizettek. E felett az ezen osztályba tartozó jö
vedelemadó-kötelesek közül néhányan — mert 
megjegyeztetni kérem, hogy nem mindazok, a kik 
ezen osztályba tartoznak, hanem csak néhányan, 
jelesül az állami, törvényhatósági és közállapitvá-
nyi tisztviselők, a katonai hivatalnokok, nyugdi
jasok és ezek családtagjai és a tanárok tandijaikra 
nézve — azon kedvezményben részesültek eddig, 
hogy a földtehermentesitési adótól, az országos 
pótléktól és a községi adótól mentesek voltak. 

A mi magát a jövedelmi adót. j'elesül annak 
az állami adót tevő részét illeti, a mostani törvény
javaslat szerint a 7-dik szakaszban foglalt táblá
zatban kitett adóösszegek csekély különbséggel 
körülbelül hasonlók azon összegekhez, melyeket 
államjövedelmi adó fejében eddig a második osz
tályú adókötelesek fizettek. Nevezetesen keve
sebb ezen adó kedvezőbb kulcs szerint van ki
vetve, mint az első és harmadik osztályba tarto
zóké, mert az első és harmadik osztályba tartozók 

10°/0-ot fizettek, és fizetnek összesen jövedemi 
adó fejében jelesül 70%-ot állami adó és 30%-ot 
földtehermentesitési járulék fejében, a 7-dik szakasz
ban foglalt táblázat szerint pedig kisebb összegek
nél 1 °/0 fizettetik, aztán fokonkint több, ugy 
hogy 6000 fortnyi jövedelemtől vagy állandó fize
téstől csak 5°/0-nyi jövedelemadó számíttatik, a 
midőn, a mint mondám, az első és harmadik osztály
ban a jövedelmi adólOfrtban állapittatik meg min
den 100 frt után. 

Ez ellen azonban részemről nem teszek ellen
vetést, mert magam is elismerem, hogy miután az 
ezen osztályba tartozóknak jövedelme közönsége
sen ismeretes : ennélfogva ezek nem élvezhetik azon 
kedvezményt, a melyet más osztályokba, jelesen 
az első osztályba sorozott adókötelesek bevéte
leiknek és kiadásaiknak felszámításában és mér-
legezésében magoknak megszerezhetnek a jövede
lem bevallásánál; én tehát e tekintetben az állami 
jövedelmi adót tekintve ezen táblázatot megváltoz
tatni nem kivánom; de nem tartom igazságosnak 
és elfogadhatónak, hogy a földtehermentesitési já
ruléktól mentességben nem csak azok részesittesse-
nek ezentúl, a kik eddig is ezen jótéteményt élvez
ték, hanem részesittessenek mindazok, a kik a má
sodik osztályba tartoznak és eddig ezen kedvez
ményben nem részesültek. Ilyenek például a ma
gán tisztviselők, házi tisztek, bérviszonyban állók, 
milyenek, mint emlitém, az ipar- és kereskedelmi 
vállalatoknak rendes évi fizetéssel ellátott tisztvi
selői és hivatalnokai. Ezek eddig ezen kedvezmény
ben nem részesültek ; jövőre tehát reájok azt nem 
óhajtariám kiterjesztetni, mert az reájok nézve adó
leszállitás, nevezetes adóleszállitás lenne ; és midőn 
az ország más polgáraira, nézve nem szállitjuk le 
az adót, sőt részben emeljük, épen ezekre nézve 
azon kedvezményt kiterjeszteni részemről nem ki-
vánnám. 

De részemről tovább azt sem tartom he
lyesnek és elfogadhatónak, hogy az állami tisztvise
lők és a velők egy sorban állók, kiket fenébb emiitet
tem, a földtehermentesitési járuléktól jövőre felmen
tessenek. Hogy fölmentettek ezen járuléktól akkor, 
midőn az ő felsége szentesítése alá terjesztendő tör
vények szerkesztésébe kizárólag csak állami tisz-
viselők folytak be : ezt igen megfoghatónak talá
lom ; de most be levén hozva a teherviselési egyen
lőség elve, én ily privilégiumot részemről nem 
vélek továbbá fentarthatónak. (Helyeslés.) 

A honnak minden polgárai kivétel nélkül fize
tik a földtehermentesitési járulékot. Fizetik a vá
rosi polgárok, iparüzők, kereskedők, kiknek jöve
delmei bizonyosan nem állandók, hanem sokféle 
esetlegességnek vannak kitéve, míg itt a 2-dik 
osztályban biztos és állandó jövedelmekről van szó. 

Az szokott mondatni, hogy ha az állami tiszt-
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viselők ezen teherrel, a földtehermentesitési járu
lékkal megrovatnák, ez oly adónehezités lesz rá-
ok nézve, mit fizetéseikből el nem bírhatnak. 

Elismerem, hogy jelesül az alsóbb rendű hi
vatalnokok nin csenek bőven fizetve; de rajok nézve 
az esendő járulék is sokkal csekélyebb, mint a más 
honpolgárokra eső. Hogy pedig átalában nem lesz 
túlnyomó teher az illetőkre nézve, ha részt vesz
nek a földtehermentesitési járulékban : ezen állítá
somat néhány példával leszek bátor igazolni. 
{Halljuk l) 

Én és elvbarátaim, kik e részben külön véle
ményt adtunk be, nem azt javasoltuk, hogy az 
állam tisztviselők és a velők egy sorban állók annyit 
fizessenek minden tekintetben jövedelmi adó fejében, 
mint más honpolgárok; nem mondtuk, hogy ők is 
10%-kotfizessenek,me]ybó'l 70% állam és 30"/„föld
tehermentesitési adó legyen; hanem csak azt mon
dottuk, hogy azon—a mint emlitém —már különben 
is mérsékelt összegek után, melyek a 7-dik szakasz
ban foglalt táblázatban láthatók, 60%-kot fizesse
nek ők is földehermentesitési járulék fejében. En
nek eredménye következő lesz: egy iparos, kinek 
500 frt jövedelme van bevallva, fizet jövedelmi 
adó fejében 50 frtot; egy tisztviselő, kinek 500 frt 
fizetése van, hozzászámítva a 60%-kot is, fog fizetni 
állami és földtehermentesitési adó fejében összesen 
8 frtot; egy iparüző, kinek 1000 frt jövedelme van, 
fizet jövedelmi adó fejében 100 frtot; a tisztviselő, 
a táblázatban foglalt adóösszeget megtoldva az in
dítványozott 60"/„-kai, 1000 forint fizetés után fog 
fizetni 24 forintot; 3000 frt jövedelmet bevalló iparos 
fizet jövedelmi adó fejében 300 frtot, mig azon 
hivatalnokra, kinek 3000 frt fizetése van, ha 60% 
hozzászámítalak, csak 120 frt esik; ezen összegek 
tehát nézetem szerint nem túlterhelek. Azért vet
tünk indítványunkban 60%-lékot alapul, mivel a 
múlt években Magyarországon földtehermentesi
tési járulék fejében minden adóforint után 5 5 % 
és országos pótadó fejében 6% fizettetetik; Er
délyben földtehermentesitési járulék fejében 72% 
fizettetett minden forint után és országos pótlék 
fejében 5 k r ; de mi a magyarországi mérsékelt 
összeget véltünk mind Magyarországra, mind Er
délyre nézve kiterjesztendőnek. (Malános helyeslés.] 

A mi ezen törvényjavaslat 8-dik szakaszában 
foglaltatik, hogy az államtisztviselők ezentúl is 
felmentessenek a községi adótól, arra nézve meg 
kell jegyeznem, miszerint nem tartom helyesnek, 
hogy azon intézkedés, mely a községi adóról szól, 
helyet foglalhasson ezen törvényjavaslatba!!, mely 
az állami adót tárgyazza. 

Az mondatik, hogy nagy teher lenne az állam 
tisztvieelőire, ha községi adót is fizetnének; de én 
nem tartom méltányosnak, hogy azon egyének, 
kik olykor életök egész folyamát egy bizonyos 
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I városban vagy községben töltik s a községi élet 
minden kedvezményeiben részesülnek, a községi 
terhekben részt ne vegyenek. (Helyeslés.) Ennél
fogva bátor vagyok a következő indítványt tenni. 
Jelesül: a 7-dik szakasz megmaradna a mint vau; 
a 8-dik szakasz kimaradna és helyette aztán jönne 
a törvényjavaslatba: „A "enebbi táblázatban fog
lalt mindegyik adótételhez annak 6%-ka föld
tehermentesitési járulék fejében hozzászámítandó ; 
a 6000 frton felüli jövedelemre eső adónak pedig 
70%-a állami adónak, 30%-a földtehermentesitési 
járuléknak tekintendő." Azért kellett a 6000 frton 
felüli jövedelemről külön intézkedést tenni, mert 
ezek már a törvényjavaslat szerint is ugy vannak 
megróva, mint az 1-ső és 3-dik osztályú adókö
telesek, kiknek illetményéből szintén 70% állami, 
30% földtehermentesitési adóként tekintetik. Bátor 
vagyok e módositványt a t. ház figyelmébe 
ajánlani. 

BOrlea Z s i g m o n d : T. ház ! Én a 8-ik sza
kaszhoz egy módositványt adtam be az elnökség
hez, mely szerint ezen szakasz a 2-ik sortól, hol e 
bekezdés van : „Az államitisztviselők stb." egészen 
végéig hagyassék ki. 

T. ház! Ha a 8-ik szakasz azt foglalná 
magában, hogy a községi adótól való mentesség jó
téteményében hivataluk után járó jövedelmeikre 
nézve az állami, megyei, községi, egyhási hivatal
nokok és lelkészek is részesittetnek, akkor abban 
indokolható elv felállítását látva, tán nem is 
emeltem volna szót ellene; sőt miután tudjuk, hogy 
a községi elöljárók és lelkészek a községek és vá
rosoknak sok ingyen szolgálatot is tesznek, hogy 
ha csak épen ezek lettek volna eme jótéteménybe 
foglalva, tán ezt is igazságos és móltányosnak tar
tanám; de hogy ^pen csak az állami hivatalnokok, 
kik a többi hivatalnokokhoz képest utcunque jól 
vannak fizetve, részesüljenek ebben, nem látom 
sem igazságos, sem méltányosnak, s itt nem látok 
egyebet, mint az álladalmi hivatalnok részére fel
állított kis privilégiumot. Habár igaz az, mie sza
kaszban benfoglaltatik, hogy az államhivatalno
kok eddig is részesültek e kedvezményben; de azt 
sem tagadhatja senki, hogy eddig ebben egyszers
mind a megyei hivatalnokok is részesittettek. 

Ha tehát a megyei tisztviselőket e jótétemény
ből ki kell zárni, nem látom okát, miért kellene e 
privilégiumot kizárólag s épen az állami tisztvise
lők részére, továbbra is fentartani. Ezt annál is 
inkább eltörlendőnek tartom, mert ki tagadhatja, 
hogy az állami hivatalnokok a községeknek költ
séges jótéteményeiben épen ugy részesülnek, mint 
a község vagy város akármely más lakosa ? 

Ezen kivül tudjuk, hogy a községek és váro
sok semmivel sem gazdagabbak, mint maga az ál
lam. Igaz. hogy az állam is szegény ; de a közsé-
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gek is szegények ; ha tehát az állam szükségesnek 
és igazságosnak látja, hogy saját hivatalnokai, a 
mi csakugyan igazságos, megadóztassanak, akkor 
nem látom át annak igazságát, miért mentessenek 
fel a községi adóztatásra nézve. De ezenkívül, mint 
előttem szólott képviselő rir megjegyzé, nem lá
tom rendén, hogy a törvényjavaslatban, hol jöve
delemről szólunk, bele szúrjunk egy szakaszt, 
mely a községi adóról szól. Erről, ugy hiszem, 
akkor lesz rendén intézkedni, a midőn a ház a köz
ségi szervezetre; nézve fog intézkedni. 

Ez alapokon ugy az igazság, méltányosság s 
közterhek egyenlő viselése szempontjából, rnódo-
sitványomat a t. ház figyelmébe elfogadás végett 
ajánlani bátorkodom. 

Mihá ly i P é t e r j e g y z ő (olvassa Borlea Zsig
mond módositványát.) 

PaiSS Andor j e g y z ő (olvassa Ghyczy Kál
mán módositványát?) 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter: 
T. ház ! Gh yczy Kálmán t. barátom indítványa 
egyrészt formakérdés, miután két szakaszt egybe 
kivan foglalni, és azt hiszem, világosabb a törvény, 
ha minden fogalom külön szakaszban nyer kifejezést. 

A mi illeti a tisztviselőknek földtehermentesitési 
és községi pótlék általi megadóztatását: erre nézve 
megjegyzem, hogy ezen kívánat elvileg helyes, miu
tán az államtisztviselő is fizetni köteles adóját, ugy 
mint bár ki, mindazon jövedelme után, mit nem az 
államtól huz; a dolog természete szerint azonban 
valójában ily adókirovás felesleges, miután az állam
nak fizeti az adót, mely őt munkájáért díjazza, s ha 
az adó emeltetik, végre is az állam kénytelen lenne fi
zetését ezen emeléssel aránylag pótolni,kivált nálunk, 
hol a fizetések aránylag csekélyek. Ennélfogva 
ily emelés bizonyos ellenmondást foglal magában. 

Miután azonban , az eddigi mód szerint 
is, az államtisztviselők fizetéseik után bizonyos 
adót fizettek, jelenben ezt én is kívántam fen-
tartani , és e tekintetben legigazságosabbnak 
tartottam azon kulcsot, melyet a pénzügyi bizott
ság javaslatba hozott és a központi bizottság elfo
gadott. 

Ha csupán csak az szándékoltatik, hogy ki
fejezést nyerjen azon elv, melyet Ghyczy Kálmán 
barátom kiemelt, hogy t. i. az állam tisztviselői is 
adóztassanak meg, a földtehermentesitési pótlék 
fejében ezen czélt, ugy hiszem, el lehet érni az által, 
hogy ha a 8-ik pontahként módosíttatnék,hogy: „az 
ezen kulcs szerint kivetett adónak 70%-a állami 
adónak, 30%,-a pedig földtehermentesitési pótlék
nak tekinten do". I ly módon az elv meg van mentve 
a nélkül, hogy a kormány azon kényszerűségbe 
jönne, hogy ha ily nevezetes adóemelés mondat
nék ki, a tisztviselők, kivált a kisebb fizetéssel el-
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j látott tisztviselőknek jövedelme csökkenne, minek 
következtében a fizetéseket emelni kellene. 

Ghyczy Kálmán barátomnak egyik indokára 
kívánok még megjegyzést tenni. Ugyanis ő hason-
litá a tisztviselők adóját más iparüzó'k adójához. 
Én azt hiszem, hogy koránsem lehet hasonlí
tásba hozni egy iparüzó'nek bevallott jövedelmét 
azon jövedelemmel, melyeta tisztviselő határozott 
összegben kap és ennélfogva el nem tagadhat; el
lenben bár mily szigorú legyen is az iparosok, ugy 
a tőkepénzesek jövedelmi bevallásánál az eljárás 
— ha a nyilvánosságot hozzuk is be, mint más 
államok példája mindenütt mutatá, s e tekintetben 
Anglia sem képez kivételt — kotánsem közelíti 
meg a bevallott és adó alapjául vett jövedelem az 
illető valóságos jövedelmét; holott mind azok, kik 
határozott fizetést kapnak, azt el nem tagadhatják. 

Nézetem szerint tehát nem állanak a Ghyczy 
Kálmán képviselőtársnak által idézett példák, mert 
az adóemelés irányában a fizetéseket emelni kellene, 
az elvnek pedig elég van téve azon módosítás ál
tal, melyet a 8-ik szakasnra nézve tettem. 

"Van még egy másik kérdés, melyet Borlea 
képviselő úr emiitett meg, mely szerint az állam 
tisztviselői a községi adót fizetnék. Erre nézve azon 
megjegyzésem van, hogy az állam tisztviselői nem 
tagjai egyszersmind a községnek, ottlétök nem ál
landó, lehet, hogy egy évig sem marad egy köz
ségben a hivatalnok. Nem lenne tehát méltá
nyos , ha az államtisztviselő mindazon községi 
terheket lenne kénytelen viselni , melyekből 
nem csak a község folyó kiadásai födöztetnek, 
hanem a köíség jóllétére tán évek hosszú so-
lán át beruházások történnek. Ez nem egyez
nék meg az osztó igazsággal. Egyébiránt saját ta
pasztalatomból mondhatom, hogy én még nem ta
láltam az országban egyetlen községet sem, mely 
ha hivatatalok elhelyezéséről volt szó, ez ellen fel
szólalt volna ; sőt a közelebbi hónapokban is, egyes 

I községek felfogván azon előnyöket, melyek a hi
vatalok elhelyezéséből folynak, vetekedtek a felett, 
hogy a hivatal községükbe helyeztessék, sőt min-
nemü előnyöket kívántak az államnak nyújtani jól 
felfogott saját érdekökből: mert a tisztviselők fizeté
seiket a községben költvén el, a pénzforgalom 
a község lakói javára szolgál. 

Ha elfogadtatnék azon indítvány, hogy a tiszt
viselők községi adót is fizessenek, akkor azon hely
zetbe jönne a kormány, hogy azon községek
be, hol nagyobb községi adó van, nem is helyez
hetne hivatalodat: mert ha ott nagy mérvben meg
ró vatnának, a hivatalnoki fizetéseket emelni kellene. 

Mindezeknél fogva ezen módositványt sem fo
gadhatom el, és kérem a t. házat, méltóztassék a 
szerkezetet megtartani. 

Elismerem, hogy ha theoriák után indulunk. 



CCLXX. ORSZÁGOS ÜLÉS. (Július 25. 18G8.) 259 

vannak ezen törvényjavaslatnak hiányai; oly tör
vényt, mely minden kívánatnak megfeleljen, mind
járt az első alkalommal következetességgel keresz
tül vinni alig lehet. U g y hiszem, lesz alkalma a t. 
háznak, midőn a sürgős teendők száma kevesebb 
lesz, oly határozatokat hozni, melyek az elvi köve
telményeknek is inkább megfelelnek. 

Ennélfogva a szerkezet megtaríását az álta
lam tett módosítás elfogadása mellett bátorkodom 
kérni. (Helyes! Maradjon a szerkezet!) 

S z o n t a g h P á l (nógrádi): Az ok, mely a 
7-ik és 8-ik szakasz megtartása mellett felhoza-
tik, azon nemű okok közé tartozik, melyeket argu
mentum nimium probans-nak szoktunk nevezni, t. i. 
mely túlsókat bizonyítván, semmit sem bizonyít: 
mert ha áll azon elv, hogy az állam akkor, mikor 
a maga hivatalnokának fizetést ád, s azt meg
adóztatja, egyebet neta cselekszik, mint azt, hogy 
az egyik pénztárból kiveszi a pénzt s a másikba 
teszi, tehát ezen elvből mint nimium probans 
argumentumból az folyna , hogy akkor egyáta-
lában nem kell megadóztatni az államhivatal
nokot. 

Midőn tehát Grhyczy Kálmán t. barátom 
javaslatátpártolom, nem teszek egyebet, mint 
a pénzügyminiszter úr azon intéséhez alkalmaz
kodva , hogy oly indítványok ne tétessenek, me
lyek nehezitik a törvények keresztülvitelét, ezt 
szem előtt tartva, olyat pártolok, mi igen egy
szerű, könnyen kivihető és tetemes javításokat 
tartalmaz: mert nem tartalmaz egyebet , mint 
hogy azon tételek, a háromezer forintig való 
tételek, egyenló'sittessenek magában a törvényja
vaslatban foglalt elvekkel, hogy t. i. e tételek 
60ll/oföldtehermeutesitési adóval többet fizessenek. 
Midőn pedig a 6000 irtot meghaladó fizetési tételről 
van szó, maga az indítványozó úr is, annál fogva, 
mert ez a kifejtett elvekhez képest már 10%-kal 
van megadóztatva, nem vél szükségesnek semmi 
toldást. Ez , mondón, oly dolog, mely egy tollva-
karintással, szóval, abeadottinditványnak egyszerű 
elfogadásával, a törvényjavaslatnak magának egy
öntetűségét, és hogy ugy fejezzem ki magamat, 
némi tekintetben népszerűbbé tételét is tartalmazza 
magában. Mert az elvet nem lehet megtámadni, me
lyet a pénzügyminiszter úr előbb méltóztatott föl
hozni : hogy ez állam az egyik pénztárból kiveszi 
az adót, midőn a tisztviselőt fizeti, és a másik 
pénztárba bele teszi, midőn megadóztatja; hanem 
mert benne van magában a törvényben, én 
kérem, ne akadályoztassuk azt, mi a törvénynek 
tgyformaságát eszközli, a törvény principiumá-
nak egyenlő keresztülviteléhez vezet. 

A mi a 8-ik pont kihagyását illeti, azt azon 
oknál fogva is , melyet Borlea képviselő úr elő, 
adott, miután itt nem községi adóról van szó

mely kérdés ^csakugyan a községek rendezéséhez 
tartozik; de különben is már annálfogva, mert 
agy is, mint az imént előterjesztett indítvány tar
talmazza , tetemesen kisebb adóval van terhelve 
ii hivatalnok fizetése, az indítvány elfogadása után 
ia, mint a hasonló jövedelmet húzó iparosé , vagy 
•lső és harmadik osztályú 10n/o-kalmegrovott köte
leseké : ennélfogva a 8. szakasznak e helyen való 
kihagyását pártolom. 

E l n ö k : A törvényjavaslat ezen szakaszára 
három módositvány van beadva. 

Mihályi Péter jegyző (olvassa a három mó-
dositványt.) 

Zichy Antal előadó: A központi bizottság 
részéről csak annyit akarok megjegyezni, hogy 
e szakaszra a központi bizottság is tett módo-
sítványt, mely igy hangzik: „Az ezen kulcs sze
rint kivetett adónak 70-%kaáilamadónak. 30"/,,-ka 
földtehermentesitése járuléknak tekintendő." 

Lóuyay Menyhért pénzügyér: ügy én 
visszaveszem mődositványomat és ajánlom a köz
ponti bizottságét. 

E l n ö k : Először tehát a központi bizottság 
módosítására kell szavazni. Azon képviselő urak, 
kik azt pártolják, méltóztassanak fölkelni. (Meg
történik.) A többség a 8-ik szakaszt a központi 
bizottság módosításával elfogadja. 

M i h á l y i Pé ter (olvassa a 9-ik szakaszt.) 
Zichy Antal előadó: T. ház! Miután innen 

kezdve egészen a 24-ik szakaszig a központi bizott
ságnak semmi észrevétele nincs, az idővel való 
gazdálkodás szempontjából ismét kérem a t. házat, 
méltóztassanak feloldani attól, hogy ezt minden 
szakasznál elmondjam. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni a 9 -ik sza
kas í t? (Elfogadjuk!) 

Mihályi Péter jegyző (olvassa alO—12-ik 
szakaszokat, melyek észrevétel nélkül eifogadtatnak. 
Olvassa a a 13-dikat.) 

Tisza L á s z l ó : T. ház! Ezen 13-ik szakasz 
tökéletes egybefüggésben áll a 14-ik szakaszszal, 
mert abban van a minimum meghatározva; legelőbb 
is tehát, ha a t. háznak ellenére nincs, a 14-ik 
szakaszt kérném felolvastatni, mert mind az, mit 
mondandó vagyok, a 14-ik szakaszra is vonat
kozik. 

E l n ö k : Helyes lesz, mert a két szakasz ösz-
szefüggésben áll. 

Mihályi Péter jegyző (olvasna a li-ik 
szakazt.) 

Tisza L á s z l ó : T. ház!] Az adóminimuaiok 
meghatározása felfogásom szerint eredménye azon 
feltevésnek, hogy az adót a bizottságnak minden
kor helyesen kivetni nem lehet. Tudtommal ezen 
adóminimum — ha talán Angliában megvan 
ia — a többi állomokban nem létezik. Indokolva 

33* 
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volt ennek kimondása az eredeti törvényjavaslat
ban akkor, midőn az adókirovó, illetőleg iga
zoló bizottságok , az eredeti szöveg szerint voltak 
megalkotva ; most azonban . midőn ezen bizottsá
gok a kisebbség nézeteinek tekintetbe vételével 
oly egyénekből alakíttatnak meg, kik egy rész
ről az ügyben anyagilag érdekelve nincsenek; 
másfelől az illető adókötelezettek viszonyait lehe
tőleg ismerik . megvallom, az adóminimum meg
határozását a legteljesebb mértékben feleslegesnek 
tartom. 

Feleslegesnek tartom, t. ház, azért, mert 
egyfelől utoljára is bizonytalan alapot nyújt ma
gára az adókivetésre is az, egyes adókötelezet
tekre nézve pedig abból igen sokszor teljes meg
rövidítés és igazságtalanság következik. Nem em
lítve más esetet. csak a haszonbérlőről akarok 
szólani, kinek üzlete mily bizonytalan, kinek eb
ből eredő jövedelme mennyire kiszámitliatatlan, 
ezt mindnyájan tudjuk, még is minden esetre meg 
kell neki a haszonbéri összegnek 2 Vj %-kát jöve
delmi adóul fizetni, habár azon évben netalán vesz
tesége tetemes, kára is lett volna üzletében. 

De feleslegesnek tartom ezen minimum meg
határozását azért is, mert ha a kirovások ki lesz
nek közmegtekintésre téve, ezek alapján óvását a 
kirovás ellen mindenki megteheti. Bizonyosan lesz 
t. i. az illető adókötelezetteknek környezetében 
olyan valaki, ki, ha az illető igen kevés jövedelmet 
jelentett volna be, ezen tételt belyreigazitni uidja 
is, akarja is, és a viszonyokat különben is ismerő 
adóbizottmányt oda segitendi, hogy az illető 
eltitkolónak adóját rója ki b e l e s e n . 

Nem tarthatom, t. ház. méltányosnak, hogy 
többeknél, p. o. az ügyvédnél, orvosnál lakosztá
lyai szolgálnak a minimum meghatározására zsi
nórmértékül, és nem tartom elégségesnek itt az, 
ugy gondolom, 12 — 20°/0 fizetésbeli különbséget 
a szerint, a mint kisebb vagy nagyobb családdal 
bir az illető ügyvéd vagy orvos. Tudjuk ugyan 
is, t. ház, hogy ezen polgártársainknak már csak 
üzletök kellő negkezdhetése s kellő fejlesztése 
tekintetéből is becsületes, csinos, sőt elegáns lak
osztályokat kell tartani. Ez a haladhatásnak egyik 
feltétele a kezdő ügyvéd és orvosra nézve, és ha 
őt lakosztályától adóztatjuk meg, mely lakosztály 
általa mint még kezdő által csak is nagy áldozat
tal tartatik fen, akkor elvcszszük tőle előmehetésé-
nek egyik eszközét. 

En tehát, ha netalán a minimum elve a t. 
ház által elfogadtatnék is, az esetben is óhajtanám, 
hogy e tekintetben ügyvéd, orvos és más ezekhez 
hasonló helyzetben levő polgártársainkra nézve e 
tekintetben más eljárás alkalmaztassák. 

A kereskedőkre, a szorosabb értelemben ugy-

ES. (Juli.s 25. 18-58.) 

nevezett üzletemberekre nézve sem érthetem a 
lakosztály szerint megszabott jövedemil adót. 

Azt hiszem, ha már a minimumot meg akar
juk tartani, ezeknél akkor is csak az üzleti helyi
séget lehet felvenni, mert az üzlet kiterjedése ál
tal követelt helyiségnek nagysága adhat legfölebb 
némi irányt arra nézve, mekkora az üzlet kiterjedé
se, mennyi lehet annak tiszta jövedelme. De miután 
én magát az egész minimumot feleslegesnek és elve-
tendőnek tartom : a már most módosított törvény
javaslat szerint azon módositványomat vagyok 

j bátor a t. ház figyelmébe ajánlani, hogy marad
jon ki a 13. szakasznak vége, ezen szótól fogva : 
„ki", maradjanak ki a 14. 15. 16. 17. 18-ik sza
kaszok, mint feleslegesek, s az eredeti 19. szakasz 
legyen az uj szövegben 14-ik szakaszszá. 

Mihályi Péter jegyző (olvassa Tisza Ldszlú 
móJosltványét): ,,Módositvány a jövedelmi adóról 
szóló törvényjavaslatnak J13. és következő szaka
szaira, Maradjon ki a 13-ik szakasz vége, ezen 
szótól kezdve: „ki", a 14. 15.16.17. 18. szakaszok 
egészen, ugv, hog-v az eredeti szakasznak 19-ik 
szakasza legyen 14-ik szakaszszá." 

Lónyay Menyhért pénzügyér: T. ház! 
Az összes jövedelmi adó iránti javaslatnak ez a 
legnevezetesebb és a gyakorlati kivitelt biztositó 
része. A Tisza László képviselőtársunk által felho
zott indokok, ügy hiszem, hogy épen nem ál
lanak. 

Azt, mondja legelőször, hogy felesleges. En 
ellenben azt tartom, hogy a jövetlelmi adónak első 
behozatala alkalmával, midőn még nem vagyunk az 
iránt tájékozva, hogy a kiküldendő bizottságok, 
még a nyilvánosság mellett is, miként fognak el
járni, a minimalis tételeknek felállitása nem csak 
nem felesleges, sőt szükséges. 

Azon nézetet még kevésbbé helyeselhetem, 
mely szerint a minimalis tételeket igen terhesek
nek, súlyosaknak és igazságtalanoknak monda. 
Mert a javaslatba hozott minimumok csak ugyan 
valóságos minimumok. Méltóztassanak tekintetbe 
venni , ha például egy ügyvéd vagy orvos 
1000 frt házbért fizet, annak összes jövedelme, ha 
minimál tételek alkalmaztatnak. 1500 frtra véte
tik. Már pedig az alig képzelhető, hogy valaki, a 
ki 1000 frtot fizet szállásért, összes többi költ
ségeire 500 írtnál többet nem adott ki. Ugyan ez 
áll a bérlőkre nézve is. A kinek 1000 frtos bérlete 
van, annál 250 frt vétetik fel jövedelműi és fizet 
25 írt adót. Bizonyára ez nem oly terhes. 

En azt hiszem, hogy minden, a törvényjavas
lat ezen szakaszában elősorolt minimál tétel való
ságos minimum ; egyébiránt az csak ott alkalma
zandó, hol a legjobb akarat s szándék mellett is 
az illető bizottság, ugy az illető adóközegek nem 
képesek a valóságos jövedelmet kideriteni , s 
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az adóköteles oly csekély jövedelmet vall be, 
hogy ez azon minimumot sem éri el. Akkor alkal
mazandó csak a minimális tétel. 

Miután tehát ezen minimál tételek valóságos 
minimál tételek, és felállításuknál nem az a czél, 
hogy mindenütt alkalmaztassanak, hanem csak 
ott, hol a jövedelemnek más utón kiderítése nem 
lehetséges: ez oknál fogva nem fogadhatom el 
Tisza László úr módositványát, s kérem a t. házat, 
fogadja el a szerkezetet. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Előttünk van a törvényjavaslat, mely 
a minimumot megállapítja, és a módositvány, mely 
a minimumot kihagyatni kívánja. Először a szer
kezetre szavazunk. A kik a 18-ik szakaszt, ugy a 
mint a központi bizottság által ajánlva van, elfo
gadják, méltóztassanak felkelni. (Megtörténik.) A 
többség elfogadja. A 14. szakasz is fel van olvas
va. A kik ezt is elfogadják, méltóztassanak felál-
lani. (Megtörténik) A többség elfogadja. 

Mihá ly i Pé ter j e g y z ő (oltassa a fórvényja* 
vaslat lő—23-dik szakaszait, melyek változtatás nél
kül elfogadtatnak.) 

E l n ö k : Eddig az első javaslat szakaszait 
tárgyal tuk; méltóztassék most az ujabb javasla
t - t elővenni, hol a 24. szakasz következik. 

P a i s s Andor j e g y z ő (olvassa *a törvényja
vaslat 24. és 25. szakaszát \j. 

Zichy Anta l e l ő a d ó : A központi bizottság
nak e szakaszokra nézve nincs észrevétele, s csak 
az előbb nyert engedélynél fogva nem szólottam. 

P a i s s Andor j e g y z ő (olvassa] a törvényja
vaslat 26. szakaszát.) 

Zichy Antal előadó: A központi bizottság 
csak az első sorban előforduló sajtóhibát kívánja 
adóhivatalnokra kiigazittatni. 

E l n ö k : Méltóztatik a t. ház elfogadni? (El
fogadjuk!) E szakasz tehát a központi bizottság-
igazításával elfogadtatik. 

Pais s Andor j e g y z ő (olvassa a 27. szakaszt.) 
Zichy Antal előadó: A központi bizottság 

véleménye szerint ezen szakasz némi áttétellel és 
az utolsó sornak megtoldásával ekképen volna 
szerkesztendő : „Az adóhivatal az illető jövedelmi 
adólajstromát az általa tett észrevételekkel együtt 
minden egyes község elöljáróságának megküldi a 
végett, hogy az a község házánál nyolcz egymásu
tán következő napon, mindenki által leendő meg-
tekinthetés végett, azonnal kitétessék, mi a község
ben szokott módonjkihirdeíendő." 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni ezen szakaszt 
a központi bizottság véleménye szerint? (Elfogad
juk!) Elfogadtatott. 

Pai s s Andor j e g y z ő (olvassa a 28. ssahaszt.} 
Zichy Antal előadó: A központi bizottság 
' ) l.áad a.2 Irományok 290-dik o í m á t . 

e szakaszban csak az abban levő sajtóhibát kí
vánja kijavíttatni, a 2. sorban t. i. .,noks olyképen 
kiigazítandó: hogy ezen szótag kitöröltessék és 
lesz: „tartozók* stb. A 4-ik sorban: „városokban* 
után közbeszúrandó : „városi-észenkint, illetőleg." 

E l n ö k : Méltóztatnak ezen szakaszt elfogadni 
a központi bizottság módosítása szerint? (Elfo
gadjuk !) Elfogadtatott. 

PaíSS Andor j e g y z ő (olvassa a 29 —-31-dik 
szakaszt, melyek észrevétel nélkül elfogadtatnak. Ol
vassa a 32-diket.) 

Zichy Antal előadó: A központi bizottság 
véleménye szerint a 2-ik sorban „bizottsághoz" 
stb. helyett teendő': „bizottsághoz két-két rendes 
és legalább ugyanannyi póttagot;" az utolsó sor
ban pedig: ,.igazgatóságot azonnal értesiti." 

Elnök : Méltóztatnak elfogadni ezen szakaszt 
a központi bizottság módosításaival? (Elfogadjuk!) 
Elfogadtatott. 

PaiSS Andor j e g y z ő {olvassa a 33 —35-dik 
szakaszokat, mel/.re nem, történik észrevétel. Olvassa 
a 36-dikat.) 

Zichy Antal előadó :T. ház! A központi bi
zottság ezen .szakaszt elvetette s helyette a külön 
vélemény szövegét ajánlja a következő módosí
tással, illetőleg bővítéssel: „A bizottság az adó
hivatal székhelyén, s oly községekben, melyek
ben a jövedelemadó alá tartozóknak a 19. szakasz 
értelmében végrehajtandó összeírása szerint lega
lább 100 jövedelemadó-köteles lakik, a hely szí
nén működik, ha az utóbbiak a bevallások sze
rint, együttvéve, és a kereseti adó levonása után, 
legalább 500 írt jövedelmi adót fizetnek." (Elfo
gadjuk!) Ezt követné a központi bizottság véle
ménye szerint, ugyan csak a kisebbségi külön 
vélemény nyomán, egy uj bekezdés, mely így 
szól: „A több községeknek és pusztáknak jö
vedelmi adó-lajstromai vagy a fentebb kijelölt 
helyen egyikén, vagy a járásnak a bizottság által 
e végre az adókötelessek kényelmének lehető te
kintetbe vételével kijelölendő egy vagy több köz
ségében fognak megvizsgáltatni." (Elfogadjuk!) 

E l n ö k : Tehát elfogadtatik. 
PaiSS Andor j e g y z ő (olvassa a 37. szakaszt.) 
Zichy Antal e l ő a d ó : E szakasz a fentebbiek 

szerint elvettetett és e szerint a 37. szakasz egészen 
másról szólna, t. i. a bizottság tagjainak választá
sáról: .,A törvényhatóságok által választott bizott-
sági két állandó taghoz azon község, melyben a 
bizottság1 működik , szintén két tagot választ a 
község azon adózói közül, kik adójok nagyobb 
részét föld- vagy házbirtok után fizetik. 

„E községi tagok mindazon községek adólaj
stromai megvizsgálásban részt vesznek, a melyek 
ott vizsgáltatnak meg, és a többi bizottsági tagok
kal egyenlő szavazattal bírnak." 
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E l n ö k : Elfogadja a t. ház? (Elfogadjuk!) 
Zichy A n t a l e l ő a d ó : Ezután, a mint elébb 

volt szerencsém felolvasni és a mit a tisztelt ház 
méltóztatott elfogadni, következnék ugyan csak a 
külön véleményből átvett egy uj szakasz, mint 
38. szakasz. (Olvassa:) „A községi bizottsági ta
gok rendezett tanácsosai biró városokban a városi 
közgyűlés által, egyéb helyeken oly módon vá
lasztatnak meg, mint a helységek bírái szoktak 
választatni. 

„Ezen választásoknak eszközlése iránt az 
alispán, illetőleg a polgármester azonnal intézked
ni fog. a mint a bizottság által arról értesíttetik, 
hogy melyek azon községek, a melyek bizottsági 
tagok választására felhivandók." 

L ó n y a y Menyhért pénzügyéi 1 : A kisebb
ség véleményéből a központi bizottság többet kí
vánt a törvényjavaslatba behozni. Az általam in
dítványozott 36. és 37-dik szakaszokban nézetem 
szerint sok foglaltatik, '(a mire nézve igy részle
tekben intézkedni most nem szükséges; nem szó
lottam azonban ellene, mert ha czélszerünek mél
tóztatnak tartani, hogy a törvény ily részletekbe 
menjen: ám kisértsük meg. Meg vagyok győződve, 
hogy minden egyes bizottság maga legjobban 
tudta volna megítélni, hogy a járásban melyik 
azon község, melyben legczélszerübb a hely színén 
működni. Azonban a központi bizottság a kisebb
ségi javaslatot elfogadta, s ez irányban is kívánt 
szabályt alkotni. Nem tettem ellene észrevételt, 
noha azt hiszem, vannak oly részletek, melyek a 
gyors é-s czélszerü kivitelt nem mozdítják elő. 
Azonban a központi bizottság véleményének 38-
dik szakaszára bátorkodom megjegyzést tenni. 

E l n ö k : Kérem a miniszter urat, méltóztas
sék az elnökség felé fordulva beszélni. 

Lónyay Menyhért pénzügy ér: Szívesen 
fordulok az elnökség felé, hanem akkor a ház na
gyobb részéről szólalnak fel, hogy nem hallják. 

E l n ö k : Nekem azért kell hallanom, hogy 
a kérdést föltehessem. 

Lónyay Menyhért pénzügyér: Meltóz 
tassék tehát nagyobb csendet eszközölni. 

Azt tartom, hogy a községi tagok válasz
tásánál nem szükséges azon részletes körülírás és 
ugy szólván ünnepélyesség, mely inditványozta-
tik : mert én azt hiszem, hogy a megválasztatás után 
vágyódni kevesen fognak, sőt bizony ellenkezőleg 
attól tartok, hogy a községnek sok esetben fel fog 
kelleni kérni az illetőket, hogy vállalják el ezen 
megbízást, miután az sem nyereséggel, sem különös 
kitüntetéssel nem j á r ; nem értem tehát, miért válasz-
szuk ezeket ép ugy, mint a bírót. Figyelmeztetem 
a házat, hogy már a jelen adóév hetedik hónapja 
végén járunk, s ha azt akarjuk, hogy e törvényt 
még ez év folytán létesítsük, azon részleteket, me

lyek a törvény életbe léptetését akadályozzák, mél
tóztassanak mellőzni. 

A javaslóit eljárás bizonyosan csak hátráltatná 
a kivitelt: mert mikép választatnak a birák ? A 
törvényes szokás és a községi szabályok szerint 
arra több idő kell. Sok helyt elébb el kell készi-
teni a választók névjegyzékét, a kijelölési név
jegyzéket el kell készifeni, mire bizottság ala-
kitandó, azt az egyes választók közt szétosztani, bizo
nyos határidőre a választókat összehívni, s mind 
ezt azon czélból, hogy önálló és független, az egyes 
adókötelezett viszonyaival ismeretes két egyént 
válaszszanak. kik bizonyára nem a legkényelmesebb 
dologgal lesznek megbízva, miután oly végzések 
hozatalát eszközlik, melyek által a községi tagok 
terheltetése van egybekötve. 

Ezeknél fogva nem tartom czélszerünek, hogy 
oly intézkedés tétessék a törvényben, mely a kive
tést egy-két hónapig akadályozná. Minden község 
legjobban fogja tudni megítélni, mikép válaszsza 
megbízottjait; én inkább attól tartok, hogy sok 
helyt nehezen fognak akadni olyanok, kik a meg
bízást elvállalják, s ha meg is választatnak, gyak
ran megjelenni nem fognak. 

Mindezeknél fogva kérem e pontot ugy elfo
gadni, a mint a pénzügyi bizottság javasolt;. 
(Helyeslés. Elfogadjuk!) 

G h y c z y K á l m á n : A kisebbség véleményé
ből a központi bizottság több egyes részletet 
kihagyott , mivel azon nézetben lehetett, hogy 
az élet a hiányt ki fogja egyenlíteni. En ez 
ellen nem szólok ; megnyugszom benne, hogy azon 
részletek . melyek itt a törvényjavaslatban meg-
emlitetteken kívül a kisebbségi véleményben fog
laltatnak, ha feleslegesnek tartatnak, a törvényből 
kimaradjanak: megnyugszom benne, mert hiszem^ 
hogy mindezeknek, ha nem is intézkedünk rólok 
a törvényben, mégis meg kell történni, különben a 
végrehajtásban a legnagyobb zavar oko tatnék. 

A mi azonban itt e szakaszban foglaltatik 
a községek részéről választandó bizottsági tagok
nak mikép választására nézve: az nem oly egy
szerű részlet, és nem oly közönyös, mint pénzügy
miniszter úr mondja, sem oly hosszas eljárást nem 
igényel, mint ő állitá. Maga elismeri a pénzügy
miniszter úr, hogy részrehajlatlan, független fér
fiaknak kell lenniök a község választottainak; én 
is azt hiszem ; és mivel azt akarom, hogy azok 
olyanok légy ének,kik minden tekintetben,mennyire 
emberileg lehet, hivatásuknak megfeleljenek, azért 
meg akarom határozni a módot, mely szerint azok 
választassanak: nem akarom választásukat vak 
esetre, vagy mások önkényére, vagy arra bíz
ni, hogy ezen községi tagok a pénzügyi elnök 
sugallata szerint ugy választassanak, mint eddig a 
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jövede Imi adó kivetésénél használtatni szokott bi
zalmi férfiak választattak. 

Azt véli a pénzügyminiszter ú r , hogy az 
ily választás hónapokig el fog tartani ? Azt 
mondja, hogy akkor szükség lesz a városban 
bizalmi férfiakat választani a candidatióra, és sok 
más eolemnitásokat alkalmazni. Meg van azonban 
a törvényjavaslatban mondva, hogy : rendezett taná
csú városokban ; és itt csak ezekről lehet szó, mert a 
szabad királyi városokról más intékedés történik : 
a városi közgyűlés összejön s egyszerűen választ. 

A mi a többi község választását illeti: csak 
egy pár községben lesz szükség ily bizottsági ta
gok választására, mert a városnak csak egy-két 
községében fog mú'ködni a bizottság; a nagyobb 
községekben lesz tehát szükség ezeket megválasz
tani ; és tudjuk, mily egyszerű a biróválasztás : össze 
jőnek a helység lakosai és választanak. Azért szük
ség ezt szabályul fölállitani, mert minden község
ben, minden megyében van bizonyos szokás a 
biró választására nézve ; ez tehát minden esetben és 
minden községben alkalmazható lesz. 

Én, t. ház, még egyszer ismétlem, hogy ha 
akarja a t. ház, hogy azon elvnek, melyet most 
elfogadni kivan, jó következése legyen, gondos
kodjék arról, h o 6 y a községi választónak, kiknek 
oly nagy befolyásukleszaz adókivetési bizottságban, 
annak rendje szerint, szabályosan, ne pedig csak 
vak eset, és talán a pénzügyi közegek sugallata 
szerint, önkényesen választassanak. 

Kérem a t. házat, hogy ezen szakaszt, mely 
az adókivető bizottság sikerének biztosítására tar
tozik, méltóztassék ugy, mint azt a központi bizott
ság szövegezte, elfogadni. [Helyeslés a bal oldalon.) 

Lónyay Menyhért pénzügyér: Azokra 
nézve, miket Ghyczy Kálmán képviselő űr a 
pénzügyi közegek sugallatáról mondott, csak any-
nyit válaszolok, hogy meg kell különböztetni a 
jelen pénzügyi igazgatást azon korszakbeli igaz
gatástól, midőn sugalmaztatva voltak a bizalmi 
férfiak. Az előterjesztett törvényjavaslat szerint a 
községeknek választási joga kétségbe nincsen von
va ; csupán csak azt óhajtanám, hogy ezen szakasz 
akkép módosittassék, hogy a választást az illető 
községek mindig a helyi viszonyok és körülmé
nyekhez képest azonnal létesíthessék. Ezt pedig 
el lehetne érni, ha a szerkezttet következőkép mó
dosítanék: „Községi bizottsági tagok választásá
nak eszközlése iránt az alispán , illetőleg polgár
mester azonnal intézkedni fog, a mint a bizottság 
által arról értesíttetik, melyek azon községek, me
lyek bizottsági tagok választására felhívandók." 

Minden község fogja tudni érdekét védeni; 
én nem akarok oly szabályt, mely kivihetetlen, s az 
imént tett módonitással a czél tökéletesen el lesz 
érve. [Helyes! Elfogadjuk!) 

Csiky Sándor: T. ház! (Nagy zaj. Eláll, 
eláll!) Nem hatalmaztam fel senkit, hogy kijelentse, 
rnikép elállók. Ha el akarok állani, majd megmon
dom magam. (Nagy zaj.) 

Ha n éltóztatnak azt tar tani , hogy azon vá
rosnak, melyet képviselek, annak e házban sza
va nincs, akkor elhallgatok ; de ha van szava, ké
rek türelmet: különben az elnökséghez vagyok 
bátor folyamodni. Ha helytelent mondok, kérem 
helyre igazitani, csalhatatlanságot nem követelek. 
(Nagy zaj. Dologra !) De ha szólási jogom kétség
be vonatnék, felszólitom igazolásra, és ha nem 
vonatik kétségbe, akkor kérek hallgatást, mert ezt 
a ház méltósága kivánja. (Dologra!) 

Elnök (csenget): Már most csend van : mél
tóztassék a dolí ghoz szólni. 

Csiky Sándor: Én nekem a pénzügyminisz
ter urnák javaslatára, melynél fogva a központi 
bizottság ábal a 38-ik szakasz tervezett szövegét 
újra módosítani kivánja, én nekem arra egy lénye
ges észrevételem van , mert nem tudom, hogy a 
község nevezet alatt méltóztatik-e érteni csupán a 
rendezett városokat? mert község nevezet alatt 
ekkoráig még a rendezett tanácscsal ellátott váro
soknem értettek : mert ott van az 1848-iki XXIII , , 
XXIV. t. czikk, mely a rendezett, tanácscsal ellátott 
városoknak külön politikai jogokat ad, olyanokat, 
melyeknél fogva őket a községekkel összeolvasz
tani s ennélfogva törvény adta jogaikból őket ki
vetkeztetni nem lehet. Már pedig, ha ezen szöve
gezés megmarad, ugy a mint a központi bizott
ság javasolja, megemlítve levén, hogy rendezett 
tanácsai biró városokban az ilyen bizottsági ta
gok a közgyűlés által választatnak, itt pedig, a 
mint fméltőztatott a pénzügyminiszter úr javasolni, 
(Nagy zaj, szónok nem hallható) a városokról egé
szen hallgatás történik, az ottani választók minő-
eége meghatározva nem levén. 

A mit méltóztatott előadni, hogy sok idő
vesztéssel és késedelemmel járna, ha a városi köz
gyűléseken kellene azon adókivető bizottságba me
nendő tagokat megválasztani: ez felfogásom sze
rint nem ál l : (Felkiáltások: Nem is mondotta!) mert 
a közgyűlések tartása a városokban épen oly köny-
nyüséggel jár, mint itt a holnapi ülés : (Felkiáltás: 
Holnap nem lesz ülés, mert vasárnap van!) mert az 
előtte való nap összehívják a képviselőket, a kik 
100, vagy 105 tagból állanak, s azok teszik a 
gyűlést. Én pártolom a módositványt. 

G h y c z y IgnáCZ: Én ezen szakaszt csekély 
nézetem szerint igen fontosnak tartom, és pedig 
azért. mert uj és szokatlan. Ha tebát abban 
nem mutattatik ki, mily utón, mi módon válasz
tandók a tagok, igen könnyen fenakadás történik. 
Amásik körülmény, mely fontossá teszi azt, hogy a 

mennyiben a városokban különösen az ipar adóz 
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tátik meg, képviselve is legyen az ilyen bizottsá-
gokban az ipar. Pedig ha nincs kijelölve a vá
lasztás módja, könnyen zavarokra adhat alkal
mat. Azért ajánlom megtartását. 

KUrCZ G y ö r g y : Azt hiszem, minden esetre 
meg kell határozni azon módot, mely szerint a 
helységek részéről megválasztandó bizottsági ta
gok választása történjék , és azt gondolom , 
hogy ez kissé túlságosan széles alapra van ereszt-
r e , tekintve magát a választási módot és az ott 
képviselendőket is, miket Ghyczy Ignácz kép
viselő lír felemiitett. Mert a biróválasztás átalános 
szavazás szerint szokott történni, ott minden em
bernek vau szava. (Ellenmondás.) Engedelmet ké
rek, legalábbb a községekben ugy van. Én nem 
beszélek szabad királyi városokról; beszélek oly 
községekről, melyekről azt szokták mondani, hogy 
nincs rendezett tanácsuk: (Zaj) ott minden ember 
választ. Már pedig megtörténhetik, épeu mint 
Ghyczy Ignácz képviselő úr jelezte, hogy azon 
széles alapon nem azok választatnának a bizott
ságba, kik ezen adó által leginkább érintetnek, 
hanem ellenkezőleg mások befolyása által azok 
választatnának meg, kik nem tartoznak azon osz
tályhoz, és nem is tudnának az iparosok viszo
nyairól fölvilágosítást adni. Azért azt gondolom, 
meg kell szorítani a választási alapot, és a törvény
ben kimondani, hogy a képviselőtestület válasz-
sza meg azon egyéneket. 

E l n ö k : Minden esetre a szerkezetre kell előbb 
szavazni, ugy mint a központi bizottság a 38 sza
kaszt előadja. Méltóztassanak azok, kik ezt pár
tolják, fölkelni. (Megtörténik.) Most, kérem, kelje
nek fel azon képviselő urak, kik nem pártolják. 
(Megtörténik.) 

Lónyay Menyhért pénzügyér: Azokat 
tessék előbb felhívni, kik a szakaszra általam be
adott módositványt pártolják. 

Elnök: Azt kellett először kérdeznem, hogy 
kik pártolják a szerkezetet; azután az ellenpróba vé

gett felhívtam azokat, kik nem pártolják. A többség 
tehát az eredeti szerkezetet nem pártolja. 

Paiss Andor jegyző (olvassa a pénzügymi
niszter módosítását): „A községi bizottsági tagok 
választásának eszközlése iránt az alispán, illetőleg 
a polgármester azonnal intézkedni fog, a mint a 
községek által arról értesíttetik, melyek azon 
községek, melyek bizottsági tagok választására 
felhivandók." 

E l n ö k : Miután a szerkezet elesett, méltó ztas-
sanak azok, kik a pénzügyminiszter úr módositá 
sát pártolják, fölkelni. (Megtörténik,) A többség el
fogadta a módosítást. 

A költségvető bizottságnak van még jelentése. 
Ennek felolvasása előtt megjegyzem, hogy hol
napután 10 órakorj fog tartatni a legközelebbi 
ülés. 

Beniczky Gyula előadó (olvass i a költse;r 
vetö bizottság jelentését július havára, s a házi ét'.e-
rem bérlőjének segélyezése iránt. Az utóbbit el nem 
j'ogadjiík!) 

E l n ö k : A költségvetés tehát helyben hagya-
tik, a budgetre vonatkozó javaslat pedig mellőzte
tik. (Helyeslés.) 

A napirendre nézve vagyok bátor előterjesz
tést tenni. Kérem az osztályok elnökeit, legyenek 
szívesek , ha befejeztetik valamely munka, az el
nökséget erről értesíteni, hogy annak a központi 
bizottság elé terjesztése iránt idejekorán intéz
kedhessek. 

Z s e d é n y i E d e : Hiszen még hol vagyunk a 
munkákkal S 

E l n ö k : Két osztály már beadta, s mig a 
többi osztálytól is be nem érkezik , sem a pénz
ügyi, sem a központi bizottság ülést nem tarthat. 
De mihelyt öt osztály elvégzi dolgát, a központit 
össze lehet hivni. 

Hétfőn 10 órakor ülés lesz. 

Az ülés végződik d. u. 2 % órakor. 
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Tárgyai : Deírich Zsigmond halála bejelentetik. Kérvények bemuta fa. Somogyi László szabadságot kap. A közlekedési 
mini Bzterium intézkedése a gyöngyösi szárnyvonal iránt helybenhagyatik. A jövedelmi adóról szóló törvényjavaslat részletes tárgyalása 
tovább foly s bevégződik. Komán Sándor és Böszörményi László sajtópörbe foghatása megengedtetik. A központi b'zottság jelentést 
tesz a védtörvényjavaslatokról. 

A kormány részéről jelen vannak: Lónyay 
Menyhért, Miké Imre gr.; később Eötvös József b., 
Gorove István, Horvát Boldizsár, Wenckkeim Béla b. 

Az ülés kezdődik d. e. 10 V4 órakor. 

E l n ö k : Az ülést megnyitom. A mai ülés 
jegyzőkönyvét Paiss Andor jegyző úr fogja vezet
ni : a szólani kívánók neveit pedig Horváth Lajos 
és Cseugery Imre jegyző urak jegyzik. A múlt 
ülés jegyzőkönyve fog hitelesíttetni. 

PaiSS AndOr j e g y z ő (olvassa a július 25-én 
tartott ülés jegyzökönyvét) 

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

Szomorú esetről vagyok köteles értesíteni 
a t . házat. Detrich Zsigmond sz. k. Sz.-Fehérvár 
városa által választott orsz. képviselő tegnap reg
gel 9 órakor meghalt. A boldogult hazájának hű 
fia s a jelen országgyűlésnek fáradságos feladatá
ban buzgó munkatársa volt. ü g y hiszem, a t . ház
nak érzetét fejezem ki, midőn áldást mondva po
raira, elhunyta fölött sajnálkozásunkat jelentem 
ki. (Átalános helyeslés.) A boldogult tetemei ma 
délután pontban 3y2 órakor fognak beszenteltetni, 
és azután utolsó örök nyugalomra Fehérvár vá
rosába fognak szállíttatni. A háznak összes tagjai 
tisztelettel meghivatnak a végtisztességtételre. 

Az igazság érdekében egy nyilatko7attal tar
tozom. (Halljuk!) A pénteki ülésben Győr városa 
kérvénye, melyben azért esedezik, hogy a Mada
rász József által beadott folyamodvány és mellék
letei adassanak ki azért, hogy az abban történt ha-

KÉPV. H. NArLÓ. 186%. IX. 

misitásokra bűnvádi vizsgálat rendeltethessék el, 
a kivonatban hibásan, és a kivonat folytán áltaF.m 
is nem helyesen, ugy terjesztetett elő, mintha 
azon vizsgálat határozottan és egyenesen Ma
darász József képviselő úr ellen volna intézve. 
A vizsgálat nem határozottan és egyenesen Ma
darász úr ellen, hanem átalánosságban kére
tett. Ezt az igazság érdekében kötelességemnek 
tartottam elmondani, hogy a naplóban nyoma le
gyen. (Helyeslés.) Egyébiránt a jegyzőkönyv he
lyesen van szerkesztve, mert a jegyző úr megol
vasván nem csak a kivonatot, hanem a folyamodást 
is, azt ugy vonta ki, mint a folyamodványban van. 

Nagybánya sz. kir. bányaváros közönsége 
Zemplén és Nyitra megyék közönségének a nem
zetiségi kérdés megoldása tárgyában hozott hatá
rozatát pártolván , a magyar nyelv politikai állá
sát a törvényhozási, magasabb kormányzati és 
törvényhatosági körökben megtartatni, illetőleg 
megőriztetni mély tisztelettel kéri. 

Ugoesa megye közönsége Zólyom megye kö
zönségének feliratát a nemzetiségi kérdés tárgyá
ban pártolja. 

Arad megye közönsége a képviselőknek az 
ülésekből elmaradását panaszolván, ez ellenében 
intézkedést kér tétetni. 

Arad megye közönsége az ut- és hidvámoknak 
Arad megyében leendő megszüntetését kéri. 

Veszprém megye közönsége az ut-, hidvá-
mok és sorompók eltörlése iránt Temesvár város 
közönsége kérvényét pártolja. 

Arad megye közönsége az összes ó-hitű ma
gyarok közönsége által egy- magyar görög-kath. 

34 
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püspökség felállítása iránt beadott kérvényt pár
tolja. 

Győr megye közönsége az ut-, hidvámok és so
rompók megszüntetését kéri. 

Mindezen kérvények a kérvényi bizottsághoz 
tétetnek át. 

Somogyi László edelényi kerületi képviselő, 
családi és bizalom utján vállalt lrvatalos teendői 
miaít, folyó hó 29-től számi'andókét heti távolléti 
engedélyt kér. Megadatik. 

Mikó Imre gróf közlekedési miniszter úr ki
van szólani. 

Mikó Imre gr. közlekedési miniszter: 
T. ház! Meglehet, hogy oly tárgyban veszem 
igénybea t. ház figyelmét és becses idejét, melyet 
tán saját hatáskörömben is elintézhettem volna ; 
de mindenesetre biztosabbnak tartottam azt. előle
gesen bejekn''eni és arra a (Halljuk!) t. ház bele
egyezését kikérni. 

Gyöngyös városának a hatvan-miskolczi 
vasútvonalnak a városhoz közelebb vitele iránt 
ide beadott kérvényére nézve a háznak május 
28-án hozott határozata ekkép hangzik : „A közle
kedési miniszter felhatalmaztatik arra, hogy a hat
van-miskolczi vasútvonal végleges megállapitásánál 
birálat alá vegye Gyöngyös városának azon ké
relmét, melyben a hatvan miskolczi vonalat a vá
roshoz közelebb kívánja vezettetni, és ha kérelmét 
olyannak találná, mely a kormány által javaslatba 
hozott vonalnak sem hoszszát, sem költségeit te
temesen nem neveli, s az országos forgalom érde
keit se veszélyezteti, az építést, Gyöngyös városa 
kívánságának niegfelelőleg eszközöltesse." 

Az ezen határozat következtében megindított 
tárgyalások azon eredményre vezettek, hogy már 
az idei XII-5k törvényczíkk által helybenhagyott 
szerződésben ezen megközelítés eszközöltetett. 
Azonban ezen megközelítés 2200 öllel megynyujt-
ván a vonalt. 310,000 forintnyi költségtöbbletet 
okozna, azon felül az áruszallitmányokra, a legki
sebb forgalmat véve alapú1, évenkint körülbelül 
23,000 forint terhet vonna maga után. Túlfelől pe
dig Gyöngyös város érdekei sem volnának tökélete
sen kielégítve, mert távol levén az indóház a város
tól, ekkép az oda intézett szállítmányokat lerakni 
és felrakni kellene és csak ugy lehetne azokat beszál-
litani Gyöngyös városába. 

Föladatomnak tűztem ki tehát, tisztelt ház, 
oly módot találni, mely mind Gyöngyös város ér
dekeit inkább kielégíti, mind pedig a kormányra ne
hezülendő költségeket kevesbíti, főleg pedig a for
galomra háramló évi 23,000 frtnyi többletet meg
kíméli, és ez olyformán lenne , tisztelt ház. eszkö
zölhető, hogy megtartva az eredeti legrövidebb és 
legolcsóbb vonalat, Gyöngyös városa ezen vonallal 
egy szárnyvonal által köttetnék össze, (Ataláms 

helyeslés) még pedig olyformán, hogy ennek szer
kezete és vágányszélessége tökéletesen egy levén 
a fővonallal, ennek szállítmányi eszközei egyene
sen beszállittathatnának Gyöngyös városába és az 
ottani indóházba lerakathatnának, mi által el lenne 
kerülve a fel- és lerakodás. Ezen szárny vonal léte
sítése annál is inkább kívánatos, mivel a már meg-
állapított kormányi költségben 60,000 frt megki-
mélés mutatkozik. (Tetszés.) Ezen felül ez által a 
23,000 frtnyi évenkinti szállítási bér tökéletesen 
megkíméltetik. (Tetszés.) 

Én ezt Gyöngyös városa közönségével kö
zöltem, és ez utóbbi hozzám közelebbről intézett 
jelentésében kinyilatkoztatta, hogy ezzel tökélete
sen meg fog elégedni, ha a városnak a szállítás 
iránt ott felmerülő némi kívánságai teljesíttetni 
fognak. 

Már, tisztelt ház, miután ezen vonal 60,0 00 
frtnyi költséget megkímél, miután a város igényeit 
inkább kielégíti, miután ez által évenkint 23,000 
frtnyi szállítási bér megkíméltetik : gondolom, 
hogy sokkal czélszerübb volna ezt létesíteni. 
mint a már megállapított kanyarulatot. (Átalános 
h'.Iyeslés.) 

Azt hiszem, az országgyűlésnek ez ügyben 
hozott határozata által föl lettem volna hatalmaz
va, hogy e kérdést saját hatáskörömben intézzem 
el; mindazáltal tisztelettel kérem a házat, méltóz
tassék e szándékomat jóváhagyólag tudomásul 
venni, és arról a jegyzőkönyvben megemlékezni. 
(Átalános helyeslés) 

Elnök: Nincs észrevétele a tisztelt háznak? 
(Nincs!) Méltóztatnak elfogadni? {Mindnyájan el
fogadjuk!) Ennélfogva ajegyzőkönyvben határoza-
tilag kifejeztettik, 

Mikó Imre gr. közlekedési miniszter: 
Jelentésemet, melyet a jegyzőkönyvbe felvétetni 
kívánok, ezennel beadom. 

E l n ö k : Következik a jövedelmi adóról szóló 
törvényjavaslat tárgyalása, még pedig 38-dik sza
kasza1). 

Paiss Andor jegyző (olvassa a 38. és 39. sza
kaszt, mely észrevétel nélkül elfogacltalik. Olvassa a 
40. szakaszt) 

H o r v á t h K á r o l y : T. ház! Én megvallom, 
nem látom indokolva, hogy miért ezen négy bi
zottsági tag közül kettőt a városi tanács, kettőt 
pedig a közgyűlés válaszszon. Én azt gondolom, a 
város tanácsa csak oly viszonyban áll a város gyű
lésével, a minőben a megyei tisztviselőség áll ma
gával a megyei hatósággal. Ezen tekintetből bátor 
vagyok indítványozni, hogy ezen szakasz ekként 
módosíttatnék: „Minden egyes bizottság részére 
négy bizottsági tagot a városi közgyűlés választ." 

') Lásd az Irományok 290. számának I sö mellékletét. 
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Ajánlom ezen módosítást a t. ház figyelmébe. 
(Helyeslés bal felöl.) 

L ó n y a y Menyhért p é n z ü g y ő r : A már el
fogadott törvényjavaslati pont szerint két tagot a 
megyei hatóság választ, kettő pedig a vidéki érde
keltek közöl választatik; ennélfogva óhajtanám 
ezen intézkedést a városokra nézve is akkép kiter
jeszteni, hogy midőn városrészenkint történik a 
megállapítás, az illető városrészből mindig két 
tag választassák a közgyűlés által, miután a köz
gyűlésben minden városrész képviselve levén, az 
tudja leginkább megítélni, ki ismeri az egyes vá
rosrészek lakóinak viszonyait. A tanács vábsz-
taná azon két tagot, melyet a megyékből a megye 
is választ, és kiknél az összes megyei, a városoknál 
pedig a városi viszonyok ismerete fel tétel eztetik. 
(Helyeslés.) 

Elnök: Méltóztassanak azok kik, a szerkeze
tet elfogadják, felállani. {Megtörténik) Méltóztassa
nak most felállani azok, kik a szerkezetet nem 
fogadják el. {Megtörténik.) A többség elfogadja. 

PaiSS AndOr j e g y z ő {olvassa a törvényja
vaslat 41-ik szakaszát, mely észrevétel nélkül elfogad-
.atik. Olvossa a 42-diket.) 

ZiChy Antal e l ő a d ó : Ezen 42-ik, most. 43-
ik szakaszra nézve némi styláris módosítást ajánl 
a központi bizottság,u. m. „élő szóval következő ün
nepélyes fogadást tesz ;'! azután a fogadás formá
jába : „ünnepélyesen fogadom" helyett: ,,becsü
letemre fogadom;" azután : „Ismerendem" helyett: 
„ismerem." {Helyeslés.) 

Babes VínCZe.- Ezen szakaszra nézve bátor 
volnék indítványt tenni, nem ugyan e szakasz 
lényegére nézve, mert azzal tökéletesen megelég
szem., hanem tüzetesebb formulázás végett. Mint
hogy ezen szakaszban a fog-adás formuláztatik, 
s minthogy annak szavait ngy is lehetne értel
mezni mintha épen ezen szakaszszal kellene a foga
dást letenni ; már pedig tudjuk, hogy hazánkban 
olyanok is vannak, kik ezen szavakat nem értik, 
« ennélfogva, ha ezeket kimondanák az illetők, 
olyat fogadnának , a mit nem értenek : azt aján
lanám tehát a t. háznak, hogy e szakaszba még 
ezen kifejezés is tétessék be „saját nyelvén." (Ma
radjon!) Kérem, itt a fogadás szavai világosan idéz
tetnek, s ezt ugy lehet érteni, hogy épen ezen sza
vakkal kell a fogadást letenni; nem ártana tehát, 
ha az általam idézett két szócska hozzá tétetnék. 
{Marri'jon! Úgyis értetik alatta.!) 

Lónyay Menyhért pénzügyér: T. ház! 
Ügy hiszem, a t. képviselő urnák aggodalomra 
alig lehet oka, mivel e törvényben világosan ki van 
mondva, hogy az ülések nyilvánosak ; továbbá az 
is ki van mondva, hogy a fogadás a nyilvánosság 
előtt történik ; végül ki van jelentve az is, hogy a 
végzések kihirdetése mindig azon nyelven történik, 

melyet az illetők értenek: igen természetes tehát, 
hogy oly nyelven fogják azt tenni, a melyet az il
letők éltének. Ugy hiszem, hogy ezt fölösleges 
ezen pontiictl külön kijelenteni. {Helyetlés.) 

BÓniS S á m u e l : T. ház! Ezen fogadási tétel 
tulajdonképon az eskü helyét fogja pótolni. A tör
vénykezési reud.-zabályokról szóló munkálatban, a 
melynek erre vonatkozó pontja, reményiem, ezen 
házban is keresztül fog menni, az esküre ki van 
mondva, hogy azt kiki saját anyanyelvén teszi le. 
Itt tehát ezt újra kimondani nem szükséges, mert 
ez az eskü helyét pótolja, s ez magától értetődik. 
(Hlyeslés.) 

E l n ö k : A tisztelt ház tehát nem fogadja el 
Babes képviselő űr módositváuyát. {Maradjon a 
szerkezet!) 

UjfaluSSy LajOS : T. ház! Nekem csupán a 
kifejezésre van észrevételem. í gy igen roszul len
ne magyarul kifejezve, a hogy most áll : „becsüle
temre fogadom stb. lelkiismeretesen eljárok ;£c e h > 
lyett jobb lenne igy : . . járókel." {Maradjon! Má
sok : Helyes.') 

Borlea Zsigmond: T. ház! Miután a tiszt. 
miniszter iir nyilatkozata szerint is magában ér
tetik, hogy azon fogadás saját nyelvén leszen mon
dandó: én nem látom á \ miért nem lehetne a Ba
bes képviselő úr módositváuyát a szövegbe beten
ni. A törvényben nincs értelme annak, hogy „ma
gától értetik," a törvényben tisztán kell kitéve 
lenni mindennek. En tehát a módositváuyt párto
lom. 

Elnök: A határozat ki van mondva, ennél
fogva e fölött többé nem tanácskozhatunk. A tisz
telt ház a szerkezetet kívánta megtartani. 

PaiSS Andor j e g y z ő {olvassa a 43-dik, most 
44. szakaszt) 

Zichy Antal előadó: Az utolsó sóiban 
ugy látszik sajtóhibából kimaradt a „lajst
rom" szó után az „i" betű ; különben a köz
ponti bizottság hozzátétetni óhajtja: „miről a 
köz égi elöljárók az illető adókötelezetteket azon
nal szabályszeriileg értesíteni kötelesek." {He
lyeslés.) 

Várady Gábor : T. ház ! Részemről kettős 
intézkedésnek látom szükségét az előttünk fekvő 
43. szakaszszal szemben. Ezen 43, szakaszban nincs 
intézkedés téve arra nézve, hogy azon községek. 
a melyekben a bizottsági tárgyalásuk a hely szinén 
folytaltatni fognak, továbbá azon községek, a me
lyeknek adókjstromai egyik vagy másik község
ben fognak megvizsgáltatni, mikor, ki által és mi
ként fognak kijelöltetni, megállapittatni. 

Kéí intézkedés szükséges, tiszt, ház: az egyik 
az, a melyet említeni szerencsém volt; a másik pe
dig az, a melyről a 43. szakasz szól. A 43. szakasz 
csak arról intézkedik, hogy a, tárgyalások helye 

o4 ' 
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és határnapja jelöltessék, hirdettessék ki, és a sor
rend állapíttassák meg ; de nem intézkedik arról, 
hogy azon községek, a melyekben a tárgyalás a 
hely szinén történik, s a melyekben a többi közsé
geknek lajstromai meg fognak vizsgáltatni, elő
zetesen jelöltessenek ki és állapíttassanak meg. 
Erről sem ezen szakaszban nincs intézkedés, sem 
azon szakaszban, a mely a központi bizottság ja-
javaslata folytán a 36. szakasz után felvétetett. 

Azért erre nézve, hogy rövid legyek, bátor 
vagyok a tiszt, ház figyelmébe egy módositványt 
ajánlani, a mely következő volna: „A bizottsági 
elnök és a törvéuyhatóság választottjai által tartan
dó előleges ülésben kijelöltetvén ugy azon községek, 
a melyekben a bizottság a hely szinén fog mű
ködni, valamint azok is, a melyekben egyik vagy 
másik község jövedelmi adó-lajstromai meg fog
nak vizsgáltatni . . ." Ezután következnék az ereded 
szöveg, ugv a mint áll. változatlanul. Ajánlom e 
módositványt a tiszt, ház figyelmébe. (Helyeslés a 
bal oldalon) 

PaiSS Andor j e g y z ő (olvassa Várady Cá-
lor módosítványál) 

Lónyay Menyhért pénzügyér: Azt tartom. 
ezen módositvány fölösleges, mert miután a 43-ik 
szakaszban az van mondva, hogy a bizottság ösz-
szejövén s kijelölvén azon sorozatot, a melyben az 
egyes községekben meg fog jelenni, bizonyára elő
ször azon helyet fogja kijelölni, hol a bizottság ülé
seit tartani fogja ; e nélkül a községeket meg se hív
hatja. Alig van ezen törvénynek szakasza, melyet 
nem lehetne részletes határozmányok által világo
sítani, így van ez' minden törvénynél. A törvény
nek nem lehet feladata minden részletet szabá
lyozni, még olyat is, melyet az életre kell bizni. De 
miután ezen szakasz ezen eszmének teljesen meg
felel, melyet az indítványozó kivan: sőt nem képzel
hető, hogy a bizottság máskép járna el, hogy mi
dőn a községeket meghívja, egyszersmind kijelölje, 
hol jelenjenek meg : ennélfogva fölöslegesnek tar
tom ezen módositványt, s azt hiszem, hogy a szer
kezet megtartása a czélnak tökéletesen megfelel. 
(Helyeslés.) 

G h y c z y K á l m á n : T. ház! Nem egészen 
fölösleges a módositvány. melyet Várady bará
tom ajánlott : mert a javaslatban az mondatik, 
hogy a községek sorrendét és azon községeket, 
melyekben a többi községeknek adólajstromai 
meg fognak vizsgáltatni, a bizottság határozza 
meg. A bizottság áll az elnökből, két törvényha
tósági tagból és két községi tagból. Ha tehát a 
bizottságnak kell meghatározni a sorrendet, akkor 
a bizottságnak már előbb alakulva kell lennie. 
A bizottság pedig nem lesz alakulva mindaddig, 
mig ki nem jelöltetnek azon községek, melyekben 
a bizottság működni fog és a bizottsági tagok vá

lasztatni fognak: és így circulus vitiosusba jö
vünk, ha másképen nem határozzuk meg, hogy 
kik fogják ezen sorrendet megállapitni. Ezek nem 
lehetnek mások, mint az elnök a törvényhatóság 
által választott két bizottsági taggal, mert mikor 
a sorrendet meg kell állapitni, még akkor a köz
ségi tagok nincsenek megválasztva; ennélfogva 
én is részemről azt hiszem, hogy a beadott módo
sitvány egyátalában nem fölösleges. Nem ellenke. 
zik a törvény czéljával, sőt megvilágosítja azt-
Ennélfogva én részemről annak elfogadására sza
vazok. (Helyeslés a bal oldalon.) 

E l n ö k : Ha más nem kíván szólni, szavazni 
kell a felett, vajon a szerkezet tartassék-e meg, 
vagy a módositvány fogadtassák el? Akik a szer
kezetet akarják megtartani, méltóztassanak fel
kelni. (Mvgtörténik) Méltóztassanak már most fel
kelni azok. a kik a szerkezetet nem fogadják el. 
(Megtörténik.) A többség a szerkezetet kívánja 
megtartani. 

Következik a 45. szakasz. 
PaiSS Andor j e g y z ő (olvassa a 44, már

most 45. szakaszt, melyre nem történik észrevétel. Ol
vassa a 46. illetőleg 46-dikat) 

Zichy Antal előadó: A központi bizottság 
csak egy kihúzást ajánl egyszerűsítés és nagyobb 
világosság kedveért. (Halljuk!) E szerint a, szer
kezet igy szólana: ,.a bizottság elnöke által kitű
zött tárgyalási napon és helyen a jövedelmi adó
köteles érdekeinek védelmére személyesen vagy 
meghatalmazottja által megjelenhet." (Helyeslés) 

Elnök; Méltóztatnak elfogadni a kiigazított 
szöveget V (Elfogadjuk!) 

PaiSS Andor j e g y z ő (olvassa a 46. és 4.1-ik 
szakaszokat, 'melyek észrevétel nélkül elfogadtatnak. 
Olvassa a 48-dikat) 

Zichy Antal előadó: A központi bizottság 
ezeket ajánlja: a harmadik sorban az „elnök" ki
töröltetvén, a szöveg, némi bővítéssel is, igy szól
na : „A megjelentek jogosítva vannak a hiányzó 
bizottsági tagokat póttagok behívása által, vagy 
ha ezek sem jelennének meg, a vidéken lakó más 
egyénekből is helyettesíteni." 

L ó n y a y Menyhért p é n z ü g y é r : E pont
ra vonatkozólag bátor vagyok módosítást bead
ni. Nagyon helyesnek találom ugyan, mit a köz
ponti bizottság véleményez, t. i., hogy ha vala-

i mely rendes tag meg nem jelen, az póttagok be-
s hivás által helyettesittessék; azonban, miután mind-
j nyájunk érdekében áll, hogy ezen munkálat ke-
I resztül vitele mielőbb megtörténjék; a póttagok 

pedig, kik rendesen nem laknak helyben, kivált a 
megye által rendelt tagok, számos napok múlhatná
nak el a nélkül, hogy a bizottság a tárgyalást 
megkezdhetné : óhajtanám tehát, hogy ha valaki 
meg nem jelenik, minden esetre addig is, mig az 
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megtörténhetik, a vidéki jelenlévő lakosok által 
helyettesittessék. Tehát ugy óhajtanám a szerke
zetet módosítani, hogy a 48-ik szakasz két első sora 
meghagyatnék és azután a következő szöveg té
tetnék : „A megjelentek jogosítva vannak a hiány
zó bizottsági tagokat póttagok behívása által he-
lyettesiteni, és addig is, mig ezek megjelennek, a 
tárgyalás fenakadásának elhárítása végett a vidé
ken lakó más egyénekből helyettesíteni." {Helyes
lés jobb felöl.) l\j módon el lesz érve a czél, t. i., 
hogy fen nem akad a tárgyalás, és viszont a bi
zottságnak azon joga is megmarad, hogy ha ren
des tagok nincsenek elegendő számmal, póttago
kat hívhat be. 

Pai s s Andor j e g y z ő (olvassa Lőnyay Meny
hért indítványát:) E szakasz két első sora megma
radna ; utána jönne ez: „A megjelentek jogosítva 
vannak a hiányzó bizottsági tagokat a póttagok 
behívása által, és addig is, mig ezek megjelennek, 
a tanácskozás fönakadásának elhárítása végett a 
vidéken lakó más egyénekből helyettesíteni." 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni pénzügymi
niszter úr módosítását? {Elfogadjuk!) A pénzügy
miniszter urnák beadott módosítása szerint fog 
tehát a 48-ik szakasz kiigazittatni. 

Paiss Andor jegyző (olvassa a 49—dl. 
szakaszokat, melyek észrevétel nélkül elfog adtatnak. Ol
vassa az 52-diket.) 

Zichy Antal előadó: A bizottságnak nincs 
észrevétele; hanem ha a szakaszt elfogadni méltóz
tatnak, utána egyuj szakaszt óhajt beigtatni. 

Elnök: Méltóztatnak elfogadni? (Elfogad
juk!) A bizottságnak vau észrevétele. 

Zichy A n t a l e l ő a d ó : Ezen 52-ik, illetőleg 
58-ik szakasz után uj szakasz volna a házadé tár
gyalásakor már elfogadott elvnek a 20-ik szakasz
ban alkalmazásával közbe igtatandó a következő 
szövegezésével, ugy, mint54-ik szakasz. (Olvassa:) 
„Tényleges viszonyok és adatok iránt, melyekből 
bár kinek jövedelme megítélhető, köteles mindenki 
tudomása szerint felvilágosítást adni, ha arra a 
pénzügyi közegek által felszólittatik, kivéve azokat, 
kik az adóköteles ellen vagy mellette a köztör
vény szerint sem tanúskodhatnak/ ' 

GhyCZy K á l m á n : Az adókivető bizottsá
gokat akarja e czikk azon joggal és tartalommal 
felruházni, hogy az illető adóköteleseknek jöve
delmi adóját megállapithassák. E végre azoknak 
szükségök lehet arra, hogy felvilágosításokat kí
vánjanak másoktól, kik a tényállásról tudomás
sal bírnak. Azon intézkedésnek tehát, mely ezen 
szakaszban foglaltatik, hogy t. i. a tényleges vi
szonyokról felvilágosítást adni az illetők tartoz
nak, nézetem szerint itt nem a pénzügyi közegek
re, hanem az adókivető bizottságokra kell vonat
koznia, és az adókivető bizottság ruházandó fel 

azon joggal, hogy előtte felvilágosit ást adni tar
tozzanak azok, kik a tényállásról tudomással bír
nak. At . előadóúr megjegyzése szerint ezen czikk 
átvétetett a házadó iránt már megállapított tör
vényjavaslatból, de a házadó iránt megállapított 
törvényjavaslatban nincs adókivető bizottság felál
lítva: tehát egészen azon szövegezés, ugy mint a 
házadóra nézve elfogadtatott, itt nem állhat meg, 
hol adókivető bizottság állapittatik meg. A pénz
ügyi közegekről e részben intézkedni felesleges. 
miután ez iránt az előző 24-ik szakaszban mái-
intézkedés tétetett. En tehát egyszerűen azt va
gyok bátor indítványozni, hogy e^en uj szakasz
ban ezen szavak helyett: „a pénzügyi közegek,' ; 
tétessék: „az adókivető bizottság." (Atalános he
lyeslés.) 

E l n ö k : A t. ház elfogadja? (Elfogadjuk!) 
Következik tehát a régi 53, most 55-ik szakasz. 

PalSS Andor j e g y z ő (olvassa az 53, mo t 
55-dik szakaszt.) 

Zichy Antal e l ő a d ó : Az első sor után a 
központi bizottság véleménye szerint közbeteendő: 
„A községekkel közlött jövedelmi adólajstromban 
követett sorrend szerint'' stb. 

E l n ö k ; Méltóztatnak elfogadni? (Elfogad: 
juk\) Következik az 54, illetőleg 50-ik szakasz. 

P a i s s Andor j egyző (olvassa az 54, már 
must 56. szakaszt.) 

Zichy Á l l t a i e l ő a d ó : A 3-ik sorban a „bi
zottság" szó után közbeszúrandó: „egy tagjának 
kívánatára:"' mert ha szükség nem forog fen, ak
kor szükségtelen. 

PaíSS Andor j e g y z ő (olvassa a töroényja-
vaslat 55. és 56. szakaszát, m ly észrevétel nélkül 
elfogadtatik. Olvassa az 57. illetőleg 59-diket.) 

Zichy Antal előadó: A központi bizottság 
a három napi határidőt 8 napra kívánja emelni. 
Helyeslés) 

E l n ö k : Méltóztatnak a központi bizottság 
módosítását elfogadni? (Elfogadjuk!) Tehát az 
57. szakasz a központi bizottság módosítása sze
rint elfogadtatik. 

Csengery Imre jegyző (olvassa a tö.-vény-
ja vadat 58. szakaszát.) 

Zichy Antal előadó: A központi bizottság 
az 58, most már 60. szakaszban styláris módosí
tást javasol. Az „érdekelt fél" helyett és után a 
szöveg így szólna: „érdekelt adóköteles, ha a bi
zottság előtt személyesen vagy meghatalmazottja 
által meg nem"* jelent volna, meghallgattatása és 
a hozandó ítélet kihirdetése végett, egy 8 napot 
meg nem haladó határidőre" sat. 

Várady Gábor : T. ház! Az 58. szakaszban 
az eredeti szekezetében ezen kifejezés á l l : „a vég
zés kihirdetésére ;* a központi bizottság módosit-
ványában pedig az van: „a hozandó ítélet kihir-
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detése végett." Ez bizonynyal tévedés lehet, mert 
itt csak végzés kihirdetéséről lehet szó. Méltóztas
sanak tehát az „ítélet" helyett az eredeti kifeje
zést: „végzést" tenni. {Helyeslés.) 

Elnök: Méltóztatnak a központi bizottság 
módosítását Várady Gábor kiigazításával elfogad
ni? (Elfogadjuk!) Tehát elfogadtatik a központi 
bizottság módosítása azcn hozzáadással , hogy 
„ítélet" helyett „végzés" tétessék. 

B ó n i s S á m u e l : A stylusra nézve van észre
vételem. Az nem jól van mondva, hogy ,,egy rövid 
8 napi határidő." (Fclk'áltások: Hiszen az „egy rö
vid"' kimarad!) 

Csengery Imre jegyző (olvassa az 59-ik 
szakaszt.) 

Zichy Antal előadó: A központi bizottság 
e szakaszban az 1-ső sorban az „érdekelt" után 
kívánja tétetni: „az első szakasz értelmében." (He
lyeslés.) 

Csengery Imre jegyző: Az „érdekelt" szó 
után oda kellene ezen szót: „fél" tenni. (He-

E l n ö k : Méltóztatnak a központi bizottság 
módositását elfogadni? (Elfogatjuk!) E szerint az 
59. szakasz a központi bizottság módosítása sze
rint elfogadtatik. 

Csengery Imre jegyző (olvassa 00—62. 
szakaszokat, melyekre nem történik észrevétel. Olvas
sa a QS-dikat.) 

Zichy A n t a l e l őadó : A központi bizottság
nak azon észrevétele van, hogy az utolsó sorban 
„két tagot" helyett tétessék: „2 rendes és ugyan
annyi póttagot.'• (Helyeslés.) Mellesleg megjegy
zem, hogy alulról a 4-ik sorban, sub clausula, 
„felszólamlók" szónál az „a" névelő kimaradt; ez 

beleteendő. (Helyes!) 
E l n ö k : El van fogadva. 
Csengery Imre jegyző (olvassa a 64-ik 

szakaszt.) 
Zichy Anta l e lőadó : A központi bizottság

nak nincs észrevétele. 
Elnök: Elfogadtatik e szakasz? (Elfo-

gadju'd) 
Csengery Imre jegyző (okossá a 66-ik 

szakaszt.) 
Zichy Antal előadó: A központi bizottság j 

hozzá óhajtja tenni : „ítéletei nem felébbezhetők." j 
(Végzései!) 

Elnök: El méltóztatnak fogadni e rectifica- | 
tiókat ? (Elfogadfűi.') 

Csengery Imre jegyző {olmssa a 66-ik 
szakaszt.) 

Zichy Antal e l ő a d ó : A központi bizottság
nak nincs észrevétele. 

Elnök: Méltóztatnak elfogadni e szakaszt? 
(Elfogadjuk!) 

Csengery Imre jegyző (olvassa a 67-ik 
szakaszt.) 

Zichy Antal előadó: A központi bizottság 
a 67-ik, most már a 69-ik szakasz utolsó sorában 
e szó helyett: „biróság" a,,törvényszakaszét ajánlja. 
mint már elfogadott kifejezést; és a végén hozzá
teendő volna: „kit e végett a felszólamlási bizott
ság felkér;" minélfogva igy lesz a szerkezet: „a 
pénzügyi törvényszék egyik tagja pótolandja, kit 
e végett e felszólamlási bizottság felkér." 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni e módosítás
sal a 67-ik szakaszt? (Elfogadjuk!) 

Csengery Imre jegyző (olvassa a 68-dik 
szakaszt.) 

Zichy A n t a l e lőadó: A 68-ik szakaszra 
nézve a központi bizottságnak nincs egyéb észre
vétele, mint az, hogy e 68-ik szakasz után, mely 
most a 70-ik szakasz, azt hiszi, hogy logikai rend
ben át kellene menni a 71-ik szakaszra, mely most 
is a 71-ik szakasz lesz. 

Csengery Imre jegyző (olvassa a 71-ik 
szakaszt.) 

Zichy Anta l e lőadó : Ezen szakasz szövegét 
némi módosításokkal ajánlja a központi bizottság. 
Az a) pontban kitörli azt, hogy: „minden tekintet
ben ," és azt mondja: „a fen forgó kérdéseket meg
vizsgálni." A b) pontban ujabb módosítást hoz 
be : „titoktartás kötelessége mellett az illető adó
kötelezettek üzletkönyveit megtekinteni." A e), 
ugy mint a b) és d) szintén mar adna. 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni ? ( (Elfogad
juk!) Tehát ez lesz a 71. szakasz. 

Csengery Imre jegyző (olvassa a 69. 
szakaszt.) 

Zichy Antal e l ő a d ó : Ezen szakasz már 
korábban el levén fogadva, a központi bizottság in
dítványa nyomán az 54. szakaszban . itt ezen he
lyen kihagyandó. 

G h y c z y K á l m á n : Nézetem szerint tévedett 
a központi bizottság, mert ezen szakaszban, a 
69 ikben, az mondatik, hogy ha akár az adókivető 
bizottságnál, akár a felszólamlásinál, oly ügy 
tárgyaltatik , mely a bizottság bármely tagjának 
vagy rokonának ügye, az ilyen tag ezen ügy 
tárgyalásában részt nem vehet. Az 54. szakasz 
arról szól, hogy a bizottság másokat, kik nem tag
jai a bizottságnak, felhívhat a tényleges adatok fel
világosítására. Ezen két eszme egymástól külön
bözik : azért én ezen 69-dik szakaszt megtartandó-
nak vélem azon egy módosítással, hogy miután a 
szakaszoknak száma változott, 48. helyett 49., 
67. helyett 69. lesz felírandó. Azért is óhajtanám 
ezen szakaszt, ugy a mint a törvényjavaslatban 
van , megtartani. (Helyeslés.) 

E l n ö k : A szerkezet, mint eredetileg volt, 
elfogadtatik. 
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Csengery Imre jegyző (olvaw a 70-dik 
szakaszt.) 

Zichy Antal előadó: A központi bizottság 
részéről a „vonakodik" szó után, hozzá volna 
teendő: „az illető törvényhatóság törvényszéke 
előtt nyomban megindítandó tiszti ügyészi kereset 
utján az állampénztár javára" stb. 

E l n ö k : Méltóztatnak ezt elfogadni? (El
fogadjuk!) Ennélfogva a 70, most már 12. sza
kasz , a központi bizottság módosításával együtt, 
elfogadtatott. 

Csengery Imre jegyző [olvassa a 72-dik 
szakaszt.) 

Zichy Anal előadó . A központi bizottság 
a napidíjakat meghatározva akarja kifejezni, 
még pedig a következő módon : „A bizottságok 
tagjai az államkincstárból napidíjat húznak, és 
pedig: 

,,-i) a törvénylntósági bizottsági tagok az 
utazási idő beszámitásáv il 4 frtot; 

,,b) a községi bizottsági tagok 2 frtot; 
,,c) a felszólamlási bizottságok tagjai 5 frtot. 

és a teljes fuvarköltségeket." 
Itt csak tollhiba történt, hoo-y ..fuvar" he-

lyett „uti" lett nyomává. 
Csengery Imre jegyző {olvassa a 73-dik 

szakaszt.) 
Zichy Anta l e l ő a d ó : A központi bizottság

ink nincs észrevétele , csak hogy a számjegyek 
változnak. 

E l n ö k : Elfogadja-e a t. ház? {Elfogadjuk!) 
Elfogadt itván, következik a 74 ik szakasz, 

Csengery Imre jegyző {olvassa a 74-dik 
szakaszt.) 

Zichy A n t a l e lőadó : A központi bizottság
nak e szakaszra nézve nincs észrevétele. 

Csanády Sándor .• T. ház ! Miután annyi
szor van hivatkozás azon szabályokra, melyek 
előttünk tökéletesen ismeretlenek, óhajtanám ki
mondatni a házban, hogy azon szabályok több 
példányban nyomassanak ki, hogy azok ne esek a 
képviselőknek adassanak át , hanem e házon kívül 
is kézbejussanak, hogy minden község elöljárói, 
h í netalán a financzok eljárási következtében 
szükségök volna az illető községek elöljáróinak 
arra, hogy a szabályok tartalmát tudják, azon sza
bályokhoz alkalmazhassák a magok eljárásait: 
mert utóvégre is igen furcsának tartom azt, hogy 
nem csak az illető községek elöljárói, de még mi 
képviselők sem tudjuk azon szabályokat, melyekre 
folytonosan hivatkozás történik. 

Zichy Anta l e l ő a d ó : Már annyiszor hall
juk azon szemrehányást, hogy a szabályok töké
letesen ismeretlenek előttünk. Kötelességem felderí
teni, hogy tökéletesen ismeretleneknek nem mond
hatjuk, miután azok az irattárban le voltakiéve, és 
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az osztályoknak rendelkezésére volt ik adva, s min
denosztály, mely érdekelte magát általa, elhozatta, 
megolvasta, ós az illető előadóknak is kezökbe 
voltak adva. 

L ó n y a y Menyhért p é n z ü g y é r : Köteles
ségemnek ismerem Csanády képviselő úr felszóla
lása folytán kijelenteni, hogy már akkor , midőn 
a sz ibályokról legelőször volt szó , akkor t. i. mi
dőn a költségvetést a t. ház elé terjesztettem, 
minek pedig már több, mint 3 hónapja, megemlí
tettem , miszerint mindazon szabályok összeállit-
tatván általam közhírré fognak tétetni a hiva
talos lapban s azon kívül egyenkint is kiadatni. 
De a törvény értelme szerint a fenállott szabá
lyoknak csak azon része marad meg, melyet a 
most hozott törvények meg nem változtatnak: mi
kor adhatja tehát ki a miniszter ezen szabályokat ? 
Természetesen elébb nem , mig a törvények ő fel
sége által nem szentesittetnek. Jelenthetem azon
ban a t. háznak, hogy azon törvényekre vonat
kozó szabályoknak, melyek ő felsége által már 
szentesittettek, átalakítása, illetőleg- azoknak oly 
módosítása, mely a törvénynyel megegyezik, mun
kában van, sőt már a napokban a szabályok első 
füzete meg- is fog jelenni. Mint már több ízben 
kijelentettem , most is ismétlem , hogy mihelyt az 
egyes adótörvények ő felsége által szentesittet
tek, a szabályok átdolgozását azonnal munkába 
vétetem, s rövid Idő alatt az ekkép megállapított 
szabályok közhírré fognak tétetni. (Helyeslés) 

Csengery Imre jegyző {olvassa a 75. 
szakaszt.) 

Z i c h y Anta l e l ő a d ó : A központi bizottság
nak nincs észrevétele e szakaszra. 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni? (Elfogad
juk!) Ennélfogva következik a 76. szakasz. 

Csengery Imre jegyző (olvassa a 76. 
szakaszt.) 

Zichy A n t a l e lőadó : A központi bizottság
nak nincs észrevétele. 

E l n ö k Méltóztatnak elfogadni? (Elfogad
juk!) Ennélfogva a törvényjavaslat elfogadtatott, 
és harmadszori felolvasását és végleges megszava
zását a ház engedelmével a holnaputáni ülésre fo
gom kitűzni. (Helyeslés.) 

Napirenden levő tárgy a mentelmi jog tár
gyában kiküldött tizes bizottságnak jelentése, mely 
Böszörményi László és Román Sándor képviselő 
urakra vonatkozólag a közvádló által beadott kér
vényt illeti. 

Csengery Imre jegyző (olvassa a tizes bi
zottság jelentését '). 

HodOSlU József : Midőn a tizes bizottság
nak véleményes jelentése e házban először olvas-

J) Lásd az Irományok 250 dik számit. 
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tátott föl, szerencsés voltam azt indítványozni, 
hogy azon incriminált czikkek kinyomatván, a 
képviselők között kiosztassanak, hogy ekként 
mindenki meggyőződést szerezhessen magának 
arról, követtetett-e el csakugyan sajtóvétség 
vagy nem. Akkor azonban indítványom nem fo
gadtatott el. Most ugyanazt akarnám indítványozni, 
mert hiszen azok kinyomatása holnapig megtör
ténhetnék és a mai napra kitűzött tárgyalás hol
napra halasztathatnék el. Én ez által nem a tár
gyalás elhalasztását akarom, hanem ellenkezőleg 
azt, hogy az érdemileg tárgyaltassék. Ha indít
ványom most sem fogadtatnék e l , akkor bátor 
leszek azt indítványozni, hogy azon incriminált 
czikkek olvastassanak fel. Ha pedig az sem fogad
tatnék el. akkor fentartom magamnak ajogot, hogy 
a tárgy érdeméhez szólhassak. 

E l n ö k : Nincs többé senki felirva. 
HodOSiu JÓSZef: Kérem, elfogadtatik in

dítványom V 
Elnök : Dehogy fogadtatik el! 
Babes Vincze : T. képviselőház! Megval

lom, nem vagyok képes valami egészen ujat ezen 
kérdésre nézve felhozni, mert ezen kérdés lényege
sen és alaposan akkor már tárgyaltatott, midőn 
Böszörménjd László immunitásáról első izben volt 
szó. Megvallom, akkor a kisebbséghez tartoztam 
a nélkül, hogy véleményemet kijelentettem volna; 
a zonban indokaimat ez úttal el nem hallgathatom, 
mert szeretem, midőn valamire szavazok, ha indo
kaimat tudja a t. ház. (Nem vagyunk kíváncsiak !) 
annál inkább, mert itt jogi eset forog fen. (De 
hát nem tudja a törvényeket!) 

En, t. képviselőház, as imnmnitási eszméből 
ellenkező véleményt meritek a bizottság vélemé
nyével. En t. i. az immunitást, a képviselők im
munitását ugy fogom fel, hogy az alatt azon jog 
értetik, miszerint az országos képviselőt elegendő 
ok nélkül, mandátuma tartama alatt, üldözni nem 
lehet. (Zaj.) Meglehet, tévedek; de ez az én meg
győződésem : mert ha más értelme lenne, akkor, 
nyiltan mondom, hogy semmi értelme sem volna, 
vagy is illusorius volna. 

Ha már ez az értelme az immunitásnak, hogy 
elegendő ok nélkül üldözni nem lehet, akkor azt 
tartom, hogy ennek a testületnek, a mely az im
munitást felfüggeszti, minden esetre kötelessége 
és joga megvitatni, megvizsgálni, hogy van-e ele
gendő ok vagy nincs. 

Méltóztassanak jól megérteni. (Ertjük! na
gyon jvl!) Nem mondom azt, hogy vizsgálja meg 
a t. képviselőház, vajon bünös-e vagy nem? erről 
szó sem lehet; hanem hogy van-e elegendő ok, ki 
vannak-e mutatva a fiscus vagy magánosok által 
az elegendő gyanuokok, és pedig ugy a bűntény 
alanyiságára, mint az összeköttetésre nézve? Ez 

még nem involvál ítéletet. S erre nézve épen a na
pokban nyertük a legdöntőbb bizonyítékot Mile-
tics eseténél. Ugyan is merültek fel a napi sajtó 
utján oly gyanuokok, melyeket ő maga is belá
tott, hogy elegendők, vagy is, hogy követelik ül
döztetését a bizottság vagy is a fiscus ál tal ; ennél
fogva ő maga is azt nyilatkoztatta ki, hogy nem 
akarja, hogy immunitása discussió alá jöjjön, ha
nem hogy engedtessék meg a vizsgálat, a ház enge
delme nélkül, anélkül, hogy elismerte volna, hogy 
bűnös, sőt azon biztos öntudatban tette ezt. misze
rint be fogja bizonyítani, hogy nem bűnös. 

Ez az én egyéni meggyőződésem. 
Ha már arról van szó, hogy a képviselőház 

megvizsgálja, vajon elegendő gyanuok forog-e 
fen egy képviselő üldözésére ? akkor, azt gondolom, 
hogy ezt megvizsgálhassuk, a gyanuokokat fel kell 
terjeszteni a fiscusnaks a képviselőháznak megvizs
gálnia, hogy igazságos, helyes-e és alapos-e a gya
nuok? mert e nélkül akár ki ellen akár micsoda 
ürügy alatt követelhetni az- immunitás felfüggesz
tését. (Ellenmondás.) Ismétlem: ez meggyőződé
sem. Itt a fiscus csak azt mondja, hogy be van 
bizonyítva vagy is kétség kívüli az összeköttetése 
a két képviselőnek ama czikkekkel, illetőleg ama 
czikkekben állítólagosán foglalt bünténynyel. 
Maga a bizottság is csak állitólagos bűnténynek 
mondja. Nem is lehetett máskép. 

Tehát, kérem, én ugyan részemről elisme
rem, hogy elegendő a gyanuok itt arra nézve, 
miszerint csakugyan van összeköttetés a szemé
lyek és ama tények közt; de még nem ismerem a 
gyanuokokat magokra a tárgyilagos bűntényekre 
nézve, és elő nincsenek adva a szavak, a melyek
ben az foglaltatik. 

Vadnay L a j o s : Ez a biró teendője. 
Babes VinCZe: A bíró egészen mást fog 

tenni; a biró azt fogja megmondani, hogy bünös-e 
vagy nem az illető; de nem azt, hogy van-e gya
nuok vagy nincs. Vegyük a dolgot practice. Te
szem, a fiscus fellép holnap. (A dologra!) Ez a do
logra tartozik. 

E l n ö k : Bátor vagyok figyelmeztetni ezóló 
urat, hogy csakugyan nagyon is bele ment a 
dologba. Hodosiu képviselő, úr azt kérte, olvas
tassanak fel az irományok : méltóztassék hát szo
rosan ezen kérdéshez szólni: mert csak akkor, ha 
ezen kérdés el lesz döntve, következik a kérdésnek 
érdemleges tárgyalása. 

Babes Víncze : Igen köszönöm az elnök 
figyelmeztetését, hogy ne menjek az ügybe mélyeb
ben. Szorítkozom tehát arra, hogy én azt kíván
nám, miszerint az igen t. képviselőház ne eléged
jék meg azzal a puszta állítással vagy csupán az 
arra állított bizonyítékkal az összeköttetésre nézve, 
hanem menjen tovább, és hogy tovább mehessen, 
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én is mulhatlanul szükségesnek tartom az iromá
nyok felolvasását és azon állítólagos bűnténynek 
megvizsgálását csupán azon szempontból, vajon 
van-e itt legcsekélyebb törvényes gyanuok arra 
nézve, hogy ezek csakugyan vehetök-e üldözésbe? 
hogy ne panaszolkodhassanak, miszerint teljes 
gyanuok nélkül függesztetett fel immunitásuk. 
[Helyeslés a szélső bal oldalon.) 

Hodos iu József: Kérem a háznak akkori 
határozatát ez ügjdjen a kinyomatásra nézve fel
olvastatni. 

E l n ö k : Első indítványát képviselő úr az 
iránt tette, hogy olvastassanak fel az irományok. 
Méltóztassék a ház előbb ez iránt határozni. 

Deáky LajOS: Nem az az indítvány. Előbb 
azt kívánta Hodosiu képviselőtársam, hogy a czik-
kek nyomassanak ki és osztassanak ki a képvise
lők közt. És ha ezen kérés nem teljesíttetnék, ha 
ez elvettetnék, csak azon esetre kérte képviselő úr 
az irományok felolvastatása!. Ehhez ragaszkodom 
én is, mert a muít alkalommal, a midőn ezen ügy 
itt tárgyaltatott, a ház azt határo::. ta, hogy aki-
nyomatás felett akkor fog határozni^ a mikor ezen 
ügy érd: mileg fog tárgyaltatni. Én tehát most 
szükségesnek látom,hogyaczikkek kinyomassanak. 

Csengery Imre jegyző {olvassa a f. é. június 
16'kán tartott ülés jegyzökönyvének 2098. pontját.) 

HodOSiU József : Tisztelt ház! Ezen hatá
rozatban csak az mondatik . . . (Nagy zaj. Nem hhct 
annyiszor beszélni!) 

E l n ö k : Főntartotta magának a szót. 
Hodos iu József: Az határoztatott, mondom, 

akkor, hogy : „most előzetesen :a tehát épen azért 
indítványoztam ez imént, hogy ezen czikkek ki
nyomassanak. Ha pedig a ház által ezen indít
ványom elvettetnék, akkor kérem ezen czikkek 
felolvasását. Kérem e felett határozni. 

Elnök: Hodosiu képviselő urnák azon in
dítványa jön tehát szavazás alá, hogy azon iro
mányok, melyek e tárgyra vonatkoznak, kinyo

massanak-e vagy ne? Kivánja-e a t. ház ez iro
mányok kinyomatását ? 

Csiky S á n d o r : T. ház! (Nagy zaj.) Talán 
hozzászólni lehet? Kérek szót. (Szavazzunk!) Hi
szen még végzés hozva nincs, s még tárgyalás 
alatt van a kérdés, tehát hozzászólni lehet. {Sza
vazzunk!) 

E l n ö k : Ennem tudom, t. ház, méltóztatnak-
e megengedni azt, hogy ha az elnök a kérdést vég
re szavazásra felteszi, akkor szabad-e a tárgyra 
visszamenni ? (Nem szabad!) Méltóztassanak hatá
rozni ! Én nem csak nem praecipitáltam a dolgot, 
.sőt egészen őgyelegtem, ha netán valaki még hoz
zászólni kívánna a tárgyhoz. Ha a t. ház megen
gedi, árm tessék szólni! (Szavazzunk!) 

P a t a y I s t v á n : T. ház! Tökéletesen áll az, 
KÉPY. II. NAPLÓ. 1 8 6 % . IX. 

a mit a t. elnök úr mondott, hogy miután a kérdés 
feltétetett, ahhoz senkinek többé hozzászólási joga 
nincs; hanem megjegyzem, hogy még a kérdés 
tökéletesen fel nem volt téve. Jövőre ez valahogy 
usussá ne váljék! 

E l n ö k : Á kérdés tehát az:kivánja-e a t. ház 
Hodosiu képviselő indítványa szerint az iromá
nyok kinyomatását vagy nem ? A kik kívánják, 
méltóztassanak fölkelni. (Megtörténik.) A többség 
nem kívánja a kinyomatást. 

Bor lea Zs igmond: T. ház! Azt akarom 
! m e g j e g y e z n b h°gy a másik kérdésre nem lehet, 
I szavazni, mert ha csak egy képviselő is kéri az 
| irományok felolvasását, azokat fel kell olvasni a 
| házszabályok értelmében. (Nagy zaj. Ellenmondás.) 

E l n ö k : A t. képviselő úr e részben téved, 
| mert a házszabályok ezt csak az igazoláskor ren-
j delik; minden esetre tehát a második kérdés is, va-
| jon az iratok felolvastassanak-e ? a többség által ha-
S tároztathatik el. 

Csiky Sándor : T. ház ! Felolvastatott azon 
\ jelentés, melyet a tizes bizottság e kérdésben a ház 

asztalára letett. Annak egyik pontjában egyene
sen arra van fektetve a kérdés lényege, vajon jo
gosulatlan zaklatás forog-e fen a korona ügyésze 
által a képviselőház elé terjesztett kérdésben ? 
Én ugy tudom, azt meghatározni, hogy jogosulat
lan, zaklatás forog e fen, vagy pedig törvényes 
alapok léteznek arra nézve, hogy sajtóvétség mi
att perbe fogassanak, illetőleg vizsgálat alá vétes
senek a kérdéses képviselők ? ezt meghatározni és 

| megtudni egyébként nem lehet, mint azon iratok 
tartalmából, melyekre hivatkozván a korona ügyé
sze, azt állítja, hogy azokban állanak ama vétségek, 
melyek sajtóper alá vonatást foglalnak magokban. 
Én tehát e tekintetből azt hiszem, a t. háznak ezen 
érdemben e nélkül határozni teljes lehetetlen, ha 
csak ugy szólván tudatlanul, nem tudva miért, 
nem akar cselekedni, a mit, ugy hiszem, a t. ház 
tenni soha nem szokott, nem is akar jövőre se, 
de most se. Ehhez képest tehát én a kérdéses ira
toknak, hírlapi czikkeknek, melyekben a sajtóvét
séget megállapítani kívánja a korona ügyésze, itt 
fölolvastatását kivánom. (Nem kell! Szavazzunk!) 

Elnök: A másik kérdés tehát az : kivánja-e 
a t. ház az iratokat fölolvastatni? A kik fölkiván-

í ják olvastatni, méltóztassanak fölkelni. (Megtör lé-
\ nik.) A többség nem kívánja fölolvastatni. 

SomOSSy IgnáCZ : T. ház! Miután a ház el
határozta, hogy sem felolvastatni, sem kinyomatni 
nem fognak azon kérdéses irományok, s azt hihe
tőleg azon indokból tette, mely a múlt alkalom
mal fölemlittetett, hogy azok nem nyilvánosság 
elé valók: a háznak ezen határozatát tisztelem én is ; 
de a képviselőkre nézve okvetlenül szükséges tud
ni, hogy mi legyen azok tartalma? különben azon 

35 
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eset áll elő, hogy azon bizottság véleményét, mely 
az általa felolvasott irományokból alakult, a kép
viselőház meg nem bírálhatja, miután az alapot nem 
ismeri. Ugyanazért) bátor vagyok indítványozni, 
hogy a felolvasásra méltóztassék zárt ülést ren
delni, a további tárgyalást nyilvános ülésre hatá
rozván. 

Deák FerenCZ: T. ház! Az efféle kérdések
nél mind múltkor, mind most a ház többsége azért 
nem kivánta az irományokat kinyomatni és felol
vastatni, nehogy azok, miután épen azért foglal
tattak le. mert terjesztésök törvénytelennek tarta
tott, sajtó utján tovább terjesztessenek. De ezen 
indok nem áll ellent Somossy képviselő úr indít
ványának : mert a zárt ülésben jegyzőkönyv nem 
vezettetik; a zárt ülésben gyorsirók nincsenek ; a 
zárt ülésnek tehát sem tanácskozásait, sem határo
zatait közleni nem lehet. Ha megnyugtatására 
szolgál valakinek, hogy ő azon irományokat meg
hallja, és ha azt hiszi, hogy máskép nem tud vé
leményt formálni: miután a zárt ülés által el van
nak kerülve azon aggodalmak, melyek a lapok ál
tali közlés ellen felhozattak: én részemről nem 
látom okát, miért ne fogadhatnók el Somossy kép
viselő úr inditványát. Alakuljon a ház zárt üléssé, 
olvastassanak fel az irományok, és legyen azután 
ismét nyilvános az iűés.(Atalános helyeslés.) 

Medán E n d r e : T. ház! (Folytonos zaj.) Nem 
fogadhatom ti azt, hogy az volna az oka a csatol
mányok kinyomatása és nyilvános felolvasása meg
tagadásának, a melyet előttem szólott tiszt, kép
viselő Deák Ferencz úr felhozott: hogy t. i. azok
nak nyilvánosság elé hozatala veszélyes volna: 
minthogy tudta levő dolog az, hogy az esküdtszé
ki tárgyalások nyilvánosak, és ezen okmányok a 
nyilvánosság elé kerülnek. Minekutána más ok 
fel nem hozatott, én ellene mondok a zárt ülésben 
leendő felolvasásnak. (Nagy zaj.) 

Elnök : Bátor vagyok azon kérdést intézni a 
t. házhoz : Somossy képviselő úr inditványa foly
tán kivánja-e, hogy zárt üléssé alakuljon ? (Kí
vánjuk!) Közakarattal tehát zárt ülés tartása elha
tároztatott. Felkérem a közönséget, hogy a karza
tokat elhagyni szíveskedjék. 

(Az ülés eyy óra lefolyta után ismét megnyílik.) 
A t. ház határozatához képest akivánt iromá

nyok felolvastattak: méltóztassék most a tárgy fe
letti tanácskozást folytatni. A szó Hodosiu képvi
selő urat illeti. 

Hodosiu József: T. ház! Egy perczig sem 
kételkedtem azon, hogy a tizes bizottság a Román 
Sándor képviselőtársunk ellen czélba vett sajtó-
peri ügyben épen azon véleményt fogja a ház elé 
terjeszteni, mely az imént fölolvastatott. Nem kétel
kedtem, mondom, mert praecedens esetünk levén, 
nem vala nehéz jelen esetben is, ugy mint Böször

ményi László volt sajtóperi ügyében, a közvádló 
kérelmére rámondani az „exequaturt." De kétel
kednem nem kell a felett, hogy ily eljárásunk mel
lett a képviselői immunitás íentartathassék. Mert 
ugyanis a tizes bizottság véleményében csak any-
nyi van mondva, hogy a közvádló állítja, misze
rint Pesten egy „Federatiunea" nevű politikai lap 
jelenik meg, ezen lap 25, 28, 30-dik számában 
ezen s ezen czikkek jelentek meg, s ezen czikkek 
által a közvádló véleménye szerint a sajtótörvény 
VI. szakaszában specificált sajtóvetség vagy sajtó-
bün követtetett el, s minthogy a közvádló ezeket 
mondja, tehát a tizes bizottság a perbe fogatási 
engedelmet azonnal kiadatni véleményezi, szerin
tem a nélkül, hogy a tárgyba bocsátkozott volna, 
holott véleményem szerint épen a tárgyat meg 
kell vitatni, mert ez a ház joga; a törvényszék 
joga csak subjectiv tekintetben itélni. I ly eljárás 
mellett nem tudom mi értelme van annak, hogy 
a közvádló a ház engedelmét kérje ki arra, hogy 
valamelyik képviselőt beperelhessen? mert hiszen 
ezt tehetné a nélkül is, és csak utólag tehetne jelen
tést a háznak, hogy: „Eme vagy ama képviselőt vizs
gálat alá vettem, őt perbe fogtam." Én ugy hiszem, 
csakugyan meg kellene vizsgálnunk legalább azt, 
vajon nincsen-e jogosulatlan zaklatás ? 

De én a közvádló eljárásában is különbséget 
látok a jelen esetben, és a Böszörményi Lászlófé
le sajtóper ügyében: mert midőn a Böszörmé
nyi-féle esetben, a közvédló az elnökséghez intézett 
levelében kiteszi azon tételt, mely szerinte sajtó-
vetséget foglalna magában, midőn t. i. a közvádló 
1867-ik évi október hó 15-én az elnökséghez in
tézett levelében azt mondja, hogy imé a kitétel, mely 
sajtóvétséget tartalmaz, imé e kitétel ez: „Igaz, és 
nem újságot mondok, mert hirdettem azt ezernyi 
ezerek hallatára, két világrészben éveken át ; igaz, 
én az osztrák ház uralmát hazám függetlenségével 
és önállásával incompatabilisnek hiszem ;c: addig, 
mondom, mig a közvádló azon esetben kijelöli a 
tételt a helyet, melyben sajtóvétséget vél: addig 
a Román Sándor ellen czélzott sajtóvétségi ügy
ben azt nem teszi, hanem csak átalánosságban be
szél: mert azt mondja: a ,,Federatiunea" 25. 28. és 
30-ik számaiban e felírás alatt: „Din Transil-
vani'a 19. faurua , „Pest'a 2. ma r t i u l868" és ,,Ro-
manii in dualismu" aláírás nélküli czikkek jelentek 
meg, melyeknek nemcsak egész iránya, de egyes 
tételei is a magyar szent korona alá helyezett te
rület tökéletes álladalmi egységének tettleges fel
bontására s a törvényes felsőség elleni engedet-
lenségre irányzott lazítást tartalmaznak. 

A közvádló tehát első esetben világosan be
szél, itt pedig csak átalánosságban. Már, tisztelt 
ház, természetes, hogy mindenki valamely czikk 
irányát saját felfogása szerint itéli meg; de ezen 
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egyéni felfogásból törvény szerint sajtóvétséget 
következteti.] nem lehet, mert a törvény, és jelesen 
a sajtótörvény kifejezéseket, kitételeket kivan, az
az tényeket, hogy t. i. a kifejezések és kitételek 
közt szoros, vagy legalább valószinü összefüggés 
legyen a netalán czélba vett tényekkel. Hol van
nak most az ineriminált ezikkek azon kitételei, me
lyek a sajtótörvény 6-ik szakaszába ütköznek ? a 
közvádló nem mondja meg. 

Én átolvastam ezen ineriminált ezikkeket, de 
én megvallom, hogy sem azok szavaiból s kitéte-
teleiből, sem azok értelméből nem látom ki azon saj
tóvétséget, melyről az 1848-iki XVIII törvényczikk 
9-ik szakasza rendelkezik: mert mit mond azon tör
vényczikk? Az 1848-ki XVIII . t. ez. 6-ik szakasza 
ezeket mondja: „Ki a magyar szent korona alá he
lyezett terület álladalmi egységének, ki a sanctio 
p ragmaticánál fogva megállapitott és az uralkodó 
ház közösségében létező birodalmi kapcsolatnak 
tettleges felbontására izgat, ki az alkotmány erő
szakos megváltoztatására és a törvényes felsőség 
elleni engedetlenségre lázit, az* stb. 

Tehát a törvény két feltételt állit fel: először 
lazítást, és másodszor tettlegeséget és erőszakos
ságot. 

Ha már figyelembe veszszük az ineriminált 
ezikkeket és épen azon passusokat, melyek felol
vastattak a zárt ülésben, s melyek veres plajbász-
szal voltak megjegyezve, akkor be fogjuk látni, 
hogy azokban sem izgatás, sem lázítás nem foglal
tatik, hanem egyszerű nyilvánítása a román köz
véleménynek. Es tulajdonképen, mi az elsőt illeti, 
abban csak az mondatik eleinte, hogy „locuitorii..." 
(Nem értjük!) Kérem a tisztelt házat, ha valamire 
hivatkozom, valami törvényre vagy okmányra, 
akkor annak eredeti szövegét kell felolvasnom, s 
tulajdonkép annak szavait kell idéznem. (Zaj.) Na
gyon sajnálom, hogy nem engedik meg, hogy az 
eredeti szöveget felolvassam. (felkiáltások: Szabad!) 
„Locuitorii aeelei tieri stau sub absolutismulu de 
moda noua." „Azon hazának, azon országnak la
kosai (tudniillik Erdélynek lakosai) uj, divatos 
absolutismus alatt állnak." Ez, uraim, mondatik 
nem csak Erdélyben, de itt Magyarországban is ; 
ez mondatott a magyar lapokban is, de mon
datott ez itt a házban is, és nem tagadhat
juk, hogy valami igaz van a dologban; a tények 
be fogják bizonyítani, mennyire való, mennyire nem 
való ezen állítás. 

Továbbá ezen czikk még beszél arról, hogy 
Conrád Móricz octroyáltatott szász comessé. Ez, 
ugy hiszem, nem ütközik sem az országnak integ
ritása, sem pedig a felsőség iránti engedetlenségbe ; 
mondatott az itt szász részről, hogy mennyiben nem 
alkotmányos ezen állítás. 

Továbbá az mondatik azon czikkben : , ;Ro-

manii antiuniunisti argumentera asié; noipre de-
putatii romani transilvani d'indiet'a Pestéi nu i-amu 
recunoseutusi nu-i recunoscemu nici de represen-
tanti ai patriei nici ai natiunei nostre," hogy t. i. 
az unio-ellenes románok nem ismerik el az erdélyi 
román képviselőket, mint olyanokat, kik a román 
nemzetet képviselik. Ez természetes, és nem szük
séges, hogy a „Federatiunea" mondja: ezt min
den román, s ők magok, azon erdélyi román 
képviselők, kik itt vannak, magok is ezt állitják. 
De van-e itt lázítás az ország integritása vagy a 
felsőség iránti engedelmesség ellen ? 

Mondatik továbbá, hogy nem ismerik el: „nu 
recunoscemu valorea legei octroate siaristocratice, 
dupa care au fostu alesi ; "hogy nem ismerik el az 
octroyált választási törvényt. Mely törvény értető
dik ot t? Értetődik az 1848-diki erdélyi választási 
törvény, azon erdélyi választási törvény, mely 
1848-ban Kolozsvárott hozatott, de csak azon eset
re és ideiglen hozatott, tudniillik hogy a pesti or
szággyűlésre a követeket válaszszák meg; ezen 
eset megszűnte után azon választási törvény meg
szűnt ; de mátként is azon törvény nem bir minden 
törvényes kellékekkel,mert soha őfelsége által szen
tesítve, sem törvényszerüleg kihirdetve nem volt. 
Ha már az erdélyi követek ezen megszűnt válasz
tási törvény alapján választattak meg, akkor csak
ugyan nem tudom miként nevezhetnők ezt, ha nem 
octroyált választási törvénynek. 

Mondatik e czikk végén, adná az Isten, hogy 
Aport, marosvásárhelyi királyi táblai elnököt pen
zióba tegyék. Látjuk, épen ezt mondják most a ma
gyar lapok is, és nem tudom, ha üdvös nem lesz e 
a minisztériumnak ezen intézkedése ? (Elénk fölki
áltások : Ez nem tartozik a dologhoz ! A dologra !) 

Egy inditványt akarok tenni és azt motiválni 
kívánom (Zaj. Halljuk!) 

Áttérek a,,Federatiunea" 28-ik számában'meg-
jelent czikkre: ez nem egyéb egy vezérczikknél a 
mely inkább a kül-, mint a belpolitikával foglalko
zik, és a melyben semmi uj nem mondatik, a mi 
az előbbiekben foglalva nem volna. Legfelebb az 
volna itt uj, hogy az unió érvényesnek nem ismer
tetik el. 

A t. ház emlékezni fog arra, mert tény, hogy 
az 1848-iki kolozsvári országgyűlés egy országos 
küldöttséget választott meg, azon czélból, hogy az 
unió feltételeit egyetértőleg dolgozza a magyaror
szági országgyűléstől épen e czélra kiküldött bi
zottsággal. Tény, hogy ezen bizottságok mind e 
mai napig nem végezték be munkálataikat. Tehát 
mellőzve minden törvényes, minden jogi szempon
tot, csupán ezen tekintetből indulva ki, az unió 
nem bevégzett tény ; és mindaddig, mig az unió be
végzett tény nem lesz, feltéve, hogy az elvben elfo-
güdtatik, még ez sem zárja ki azt, hogy a közelebbi 

35* 
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feltételek iránt kiki véleméi.yét kimondhassa; de 
ezzel sem az ország integritását nem támadja meg, 
sem a felsőség elleni engedetlenségre nem lázit. 
De továbbá tudjuk azt is, hogy Magyarország és 
Erdély közt léteznek közjogi kérdések, melyek még 
mindeddig elintézve nincsenek. Azt nem csak a 
románok vallják, hanem elismerik magok a ki
rályi leiratok is, különösen pedig az 1865. decz. 
25-én kelt királyi leirat, mely ezen közjogi kérdé
sek elintézését kilátásba helyezi, és önként érte
tődik, hogy ezen közjogi kérdések elintézése alap
jául a sanctio pragmaticát és a Lipótféle diplo
mát kellene venni, valamint mindazon lényege
sen megváltozott körülményeket, amelyek Erdély
ben léteznek. Ezek tények; s ezeket tagadni nem 
lehet. 

A mi a harmadik czikket illeti, nagyon ter
mészetes, hogy nem kell czikkekben hirdetni azt, 
hogy a románok a dualismus ellen vannak, mert 
hiszen az ellen nem ceak a románok vannak, hanem, 
mondhatom, a monarchia lakóinak nagyobb része 
a dualismus ellen van, kivévén a magyar és német 
nemzetet, melyeket a dualismus minden jogban ré
szesít, mi a- a dualismus az országban" lakó többi 
népeket semmi tekintetbe nem veszi, mintha sem 
tényleg, sem történetileg, sem jogilag nem létez
nének. {Élénk folkiáüások : Ez nem tartozik Ide! 
Szavazzunk!) 

Csak egy pár szót kívánok még szólani, mert 
kivánatos, hogy az eszmék tisztáztassanak. 

Mit óhajtanak a románok ? {Halljuk!) Lás
suk, vajon ezen óhajtások ellentétben vannak-e az 
ország integritásával, alkotmányellenesek-e, buz-
ditanak-e a felsőség elleni engedetlenségre vagy 
nem? 

Szoros ragaszkodás az 1848-diki elvekhez s 
követelésekhez s különösen fentartása Erdély au
tonómiájának a leopoldi diploma és sanctio prag-
matiea alapján. {Szavazzunk!) 

Továbbá életbeléptetése... (Zaj. Elnök csenget. 
Felkiáltások: Ez a birókoz tartozik!) Nem lesz kár 
ezt tudni. Életbe léptetése az 1863-diki országgyű
lés , t. i. a törvényhozás mindkét factora által 
hozott, ő felsége által szentesitett, kihirdetve s 
életbe léptetve volt azon törvényczikkeknek, a 
melyek által a román nemzet mint olyan elismer
tetik, s a melyek által nyelvi s vallási szabadsága 
biztosíttatik. Továbbá egybehivása az erdélyi or
szággyűlésnek, hogy ott Magyarország és Erdély.. . 
(Zaj. Dologra!) Csak keveset akarok mondani. 
Egybehivása az erdélyi országgyűlésnek, Erdély s 
Magyarország közös jogainak elintézése végett; 
épen u g y , mint Magyarország s Horvátország 
között történik: mert hiszen csak nem fognak 
megtagadni Erdélytől bár csak annyi autonómiát, 

mennyit Horvátországnak adnak. (Élénk felkiáltá
sok : A dologra ! A dologra!) 

Elnök (csenget): Emlékeztetem a képviselő 
urat, hogy nem a biróság előtt tárgyaltatik az 
ügy. Itt a kérdés az: vajon megadassék-e az enge
dély a vizsgálatra, illetőleg a perbe f >gásra vagy 
ne? (Helyeslés.) 

HodOSiU JÓZSef: Az én véleményem pedig 
az, hogy a háznak objective lehet határozatot 
hozni, s a bírónak kötelessége subjective ítélni. 

Beszédemet végzem azzal, miszerint mind
ezekben lázítás nincs. 

E g y SZÓ (jobb felöl): A védelemben is lází
tás van'.! 

Hodos iu Józse f : Láthatui tehát, hogy 
mindezekben lázítás nincs ; ugyanis, ha ezekben 
lázítás van, miért ne volna abban is lázítás, midőn 
a balközép azt mondja, hogy czélja az, miszerint 
az 1867-ki törvényt meg akarja változtatni? 

E g y SZÓ (a szélső bal felöl:) U g y van ! Miért 
nincs abban lázítás ? 

HodOSiu JÓZSef: Ez tehát nem lázítás; 8 
nagyon sajnálom, hogy némely lapok is — talán 
olyanok, a melyek subventiónálva és a kormány 
közelében vannak — épen azzal vádolnak, hogy 
talán itt e házban is volnának lázítók. Ezt vissza
utasítani kötelességemnek tartom követi méltósá-
gomnál fogva. 

T. ház ! Ezen indokoknál fogva van szeren
csém egy indítványt terjeszteni a ház elé, melyet 
is a ház asztalára leteszek és felolvastatását 
kérem. 

Csengery Imre jegyző (olvassa Hodosiu 
József indítványát:) „Tekintettel arra, hogy a köz
vádló az elnökséghez intézett két rendbeli levelei
ben csak átalánosságban állítja, miként a Román 
Sándor képviselő szerkesztősége alatt Pesten jelenő 
„Féderatiunea" czimíi politikai lap f. 1808. évi 

i 25. 28. és 30-ik számában megjelent „Din Tran-
silvania 19. Faúr" ugy „Pesta 19. Fauru 2. Mar-
tiu" és „Románii in dualismu" föliratú czikkek ál
tal azon sajtóvétség követtetett volna el, melyről 
a sajtótörvény 6. szakasza szól; tekintettel arra, 
hogy a közvádló ezen czikkekből nem idézett egy 
helyet, egy tételt sem, a mely a mondott szakasz 
szerint a Sz. István koronája alá helyezett töké
letes állami egységnek tettleges felbontására és a 
törvényes felsőség elleni engedetlenségre izgatást 
vagy lazítást foglalna magába; tekintettel arra, 
hogy másként is az emiitett czikkeknek sem tételei
ből, sem szelleméből nem következtethető a tárgy
alap, a melyre az 1848-ik XVIII . t. ez. 6. szaka
sza vonatkozik; tekintettel arra, hogy ama szakasz 
az izgatáshoz, lazításhoz, felhíváshoz tettlegessé
get, erőszakosságát tételez fel, jelen esetben azon
ban nem csak, hogy a törvény által kiszabott fel-
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tételek egyike sem létezik, de sőt az egyszerű iz
gatás, lázitás vagy felhivás sem forog fen; tekin
tettel tehát arra, hogy a jelen esetben hiányzik 
maga a tényálladék, az az hogy a közvádló által 
látni vélt ?ajtóbünnek vagy -vétségnek tárgyi
lagos alapja nincs: mindezen tekinteteknél fog
va indítványozom, hogy a köz vádló azon kérel
me . hogy Román Sándor képviselő ellen sajtóperi 
vizsgálatot indíthasson, tekintetbe nem vétethetik 
és a ház a napirendre tér át . a 

Horváth. LajOS e lőadó : Azon nyilatkozatok 
után, melyek e teremben akkor tétettek, a midőn 
a tizes bizottság jelentése először felolvastatott s a 
hírlapi czikk kinyomatása sürgcttetett, igen ter
mészetesnek találom azon elméletet, a melyet Ho-
dosiu és Babes képviselő urak felállítottak. Végre 
is nem levén szabatosan formulázott immunitási 
törvényünk, nem lehet egy képviselőtől is elvitatni 
azon jogot, hogy az immunitás fogalmát akként 
állapitsa meg, a mint azt jónak látja azon állás
pontnál fogva, melyet elfoglalt, vagy elfoglalni 
jónak vél. 

Én részint saját meggyőződésemnél, részint 
azon körülménynél fogva, hogy a t. ház már a 
múlt alkalommal, t. i. múlt évi november 18-án 
meghatározta az immunitás fogalmát és a coneret 
esetekben követendő eljárást, ezen elméletetelnem 
fogadhatom, és ragaszkodom azon irányelvekhez, 
melyeket a tizes bizottság első jelentésében előter
jesztett és a t. ház elfogadott. Miután ez régebben 
történt, meg fogja engedni a t. ház, hogy azon 
jelentésből egy pár sort felolvassak: 

„Az országgyűlési tag sérthetlensége két 
irányban jut gyakorlati érvényre, t. i.: 

„1) hogy a mit az országgyűlési tag, mint 
olyan, a házban és a házon kivül mond vagy tesz, 
azért csak az országgyűlés, és pedig annak azon 
háza által vonathatik feleletre, melyhez tartozik^ 

,,2) hogy a mit az országgyűlési tag nem mint 
olvan és nem törvényhozói hivatásának gyakorlása 
közben mond vagy tesz, azért csak a ház engedel
mével vonathatik közkereset alá, s a tetten érés 
esetét kivéve, csak a ház előleges engedelmével zá-
rathatik el.1' 

„Amaz biztosítja az országgyűlési tanácskozás 
szabadságát kívülről származó minden nyomás 
ellenében. 

„Emez biztosítja a törvényhozó testület épségét 
arra nézve, hogy tagjai, az ügymenet és törvény
hozói tevékenység sérelmére, el ne vonassanak 
törvényhozói tísztök gj^akorlásától, s ne gátoltas
sanak a törvényhozásban való részvétben se a ha
talom, se bizonyos czélokra felhasznált vagy su
galmazott egyesek által. 

,,E kettős sérthetlenség nem annyira az egyéni 
mentességnek előjoga, mint inkább a törvényhozó

testület politikai teljes szabadságának és független
ségének elengedhetlen föltétele és követelménye. 

„Ebből következik, hogy a mentelmi jog nem 
terjedhe; addig, hogy az országgyűlés egyes tag
jai fölötte álljanak a törvénynek, s olyan tetteikért 
se vonathassanak feleletre, melyeket nem mint or
szággyűlési tagok követtek el, s csak a felett van 
hivatva őrködni a törvényhozó testület, hogy a 
törvény álezája alatt megkisérlett erkölcsi és 
anyagi nyomás és zaklatás ellen védve legyen 
minden egyes tag.& 

Ezen néhány sor, t. ház, melyet felolvasni 
szerencsém volt, az immunitás fogalmát oly széles 
alapra helyezi, minővel nézetem szer int Európának 
egy parlamentje sem dicsekhetik. 

El is fogadta azt akkor a t. háznak csak nem 
minden tagja, s csak arra nézve volt vélemény-kü
lönbség, vajon meddig mehet a ház annak megíté
lésénél, hogy jogosulatlan zaklatás esete forog-e 
fen vagy nem? Akkor a t. ház igen nagy többsége 
— mert hisz név szerinti szavazással döntetett el az 
ügy — ugy vélekedett, hogy nincs jogosítva a 
ház annak eldöntésére, vajon megvan-e a vádnak 

I objectiv és subjectiv tényálladéka? és vizsgálatát 
csak arra terjesztheti ki, vajon azon vád, melyet a 
köz vádló emelt,olyan-e,hogy hazai törvényeink sze
rint és törvényes bíróság előtt inditandó keresetre 
alkalmas alapul szolgálna, ha valónak bizonyulna 
be ? s vajon az állítólagos vád és a vétség közt 
megvan-e az összefüggés bizonyos jelensége ? s 
végre, vajon az. a ki a bírói vizsgálatra és esetleg 
a perbe fogatásra engedélyt kér, vádemelésre jo
gosítva van-e ? 

A minthogy a ház többsége nem is bocsátko
zott a vád subjectiv és objectiv tényálladék;';nak 

i vizsgálatába, és épen ezért nem is olvastatta fel*a 
! kérdéses váczi levelet, annál kevésbbé rendelé el 
annak kinyomatását, hanem constatálva látván 
az összefüggést azon körülményben, hogy Bö
szörményi tagtársunk a „Magyar Ujság"-nak, 
melyben ezen levél megjelent, csakugyan felelős 
szerkesztője : megadta az engedélyt a vizsgálatra, 
illetőleg perbe fogásra. Így áll a dolog a múltra néz
ve a gyakorlatot tekintve, melyet a t. ház követett ' 
azonban Hodosiu és Babes képviselő urak ezen 
elmélettel, ugy látszik, nincsenek megelégedve, s 
azt mondják, hogy nem elég csak az összefüggést 
constatálni, hanem a vád alaposságát kell megál-
lapitani. 

Es erre nézve eltérnek egymástól. Babes kép
viselő úr azt mondja, hogy a háznak a gyanu-oko-
kat kell megvizsgálni és constatálni; Hodosiu úr 
pedig azt mondja, hogy az objectiv tényállást kell 
megállapítani, mert — úgymond — a vád. mely-

! nek alaposságáról a ház meg nem győződik, nem 
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alapos vád a mint ilyen jogosulatlan zaklatás ese
tét involválja. 

Én , t. ház, ez elméletet el nem fogadhatom, 
részint azért, mert az valóságos biráskodás lenne, 
én pedig a parlamentet bíráskodásra alkalmasnak 
egyátalában nem tartom. (Élénk helyeslés.) Ez, t. 
ház, megállapítaná az immunitás terén is a majori
tás uralmát a kisebbség fölött, mely pedig kivált 
mozgalmas időkben igen veszedelmes lehetne. 
(Hosszas helyeslés.) De nem fogadhatom el azért 
sem, mert gyakorlati szempontból képtelenségekre 
fogna vezetni. 

Tekintsük csak meg a dolgot gyakorlati szem
pontból. Mi következnék, ha mi a képviselő úr 
elméletét követnők? ítélnünk kellene a felett, 
hogy ezen kérdéses czikkben elkövettetett-e csak
ugyan azon sajtóvétség, melyre a királyi ügyek 
igazgatója uta l : mi volna ez más, mint egyenesen 
biráskodás, melynek folytán vagy azt mondaná ki 
a ház, hogy nem követtetett el,/vagy azt mondaná, 
hogy elkövettetett, de nem az illető képviselő ál
ta l? Az egyik esetben megtagadná az engedélyt és 
gátat vetne annak, hogy a bíróság Ítéljen az objec-
tiv tényálladék fölött; a másik esetben hasonlóan 
xuegtagadr.á az engedélyt, mert az objebtiv tény-
álladékot megállapítaná ugyan, de a subjectiv 
tényálladékot nem ismerné el. 

Tehát csak azon esetben engedtetnék szabad 
lefolyás a bírói eljárásnak, midőn elismerné a ház 
a vád alaposságát, s egyszersmind azt is kimonda
ná, hogy azon vétséggel a parlamenti tag jogosan 
vádoltatik; de ez esetben az illető parlamenti tag 
sérelmére egyszersmind az eljáró bíróságra erköl
csi nyomást gyakorolna. 

Azt hiszem, hogy ezt végeredményében maga 
sem akarja Hodosiu t. képviselő úr. 

Az ő elmélete folytán két lehetőség mutatko
zik : t. i. vagy az, hogy constituálja magát a par
lament bírósággá és fogadja el a birói eljárást 
minden consequentiájával; vagy fogadja el a tízes 
bizottság elméletét annak következményeivel. 

Az előbbit nem teheti, mert erre törvényes 
joga nincs ; és így el kell fogadnia azon elméletet, 
melyet a tizes bizottság felállított és a többség a 
múlt alkalommal már el is fogadott. Harmadik 
módot én nem tudok. 

Figyelmeztetve az elnök úr hozzám intézett 
közbeszólása által, de magam is érezvén az idő be
csét, csak pár szót kivánok még mondani. (Halljuk!) 

Miután a „Foederatiunea" és „Magyar Új
ság" napi lapokban csakugyan megjelentek a zárt 
ülésben felolvastatott czikkek, és e két lap felelős 
szerkesztői csakugyan Román Sándor és Böször
ményi tagtársaink, e körülményben helyre látom 
állítva az összefüggést, a melyet a tisztelt ház ed
digi gyakorlata megkíván arra nézve, hogy az en

gedély megadassék; nekem ezen összefüggés, mely 
a lapszerkesztő és a lapban kijött czikk között lé
tezik, elég arra, hogy feltételezzem a közvádlóról, 
hogy nem jogosulatlan zaklatást akar, hanem kö
telességét teljesíteni s a törvény uralmát érvényre 
emelni minden irányban. 

í g y tehát nem ürügy forog fen, hanem ok a 
birói vizsgálatra, esetleg a perbe fogásra. Miután 
én a képviselőt egyátalában nem tartom oly ki
váltságos hatalomnak, mely felette álljon a tör
vénynek, melyet maga alkot; miután oly mérvű 
immunitásra, minőt Babes és Hodossiu urak ki
vannak, egyátalában szükség nincs; miután ugy 
vagyok meggyőződve, hogy az ily mérvű immu
nitás megsértené a nép jogérzetét, mely törvény
hozóiban a megtestesült törvényességet keresi, és 
kell, hogy azt szemlélje: részemről a tizes bizott
ság véleményéhez járulok, s az engedélyt a birói 
vizsgálatra s esetleg a perbe fogatásra mindkét 
képviselőre nézve megadandónak vélem. (Helyeslés. 
Szavazzunk!) 

Vadnay LajOS: Én igen röviden akarok csak 
nyilatkozni e tárgyban, és nem fogom sem Hodosiu 
úr példáját követni.sem Horváth Lajos barátomét, ki 
mindenesetre elmondotta, mit e tárgyban elmondani 
szükséges, de szerintem többet is elmondott. I gy , t . 
ház, czélunk ellen dolgozunk. Mi volt czélja annak, 
hogy zárt ülést tartottunk? Az, hogy ilyen czikkek 
ne jőjenek közhirre, melyek sajtóvétséget fog
lalnak magokban. Ha tehát most tárgyaljuk, ak
kor czélt tévesztettünk. Szerintem nincs másról kér-
dés,mint arról, van-e elegendő bizonyság arra, hogy 
nem üldöz a királyi fiscus ? Felelt erre nézve a 
bizottság, kimondotta , és a zárt ülésben felolva
sott iratokból is kisült, hogy itt üldözés esete nem 
forog fen. Másodszor van-e összefüggés a czikk 
írója és a vád közt? Erre szintén meg van felelve, 
Többet erről nem mondhatunk, a többi a bíróság 
dolga: azért én a bizottság véleményét pártolom. 
(Helyeslés.') 

Borlea Zsigmond: Én a kiküldött tizes 
bizottság véleményét el nem fogadhatom: el nem 
fogadhatom pedig azért, mert véleményem sze
rint valahányszor a királyi ügyek igazgatója vagy 
bármely bíróság vagy törvényhatóság a háztól 
engedélyt kér a r ra , hogy valamely képviselőt 
perbe foghasson, a háznak kötelessége legalább 
azt megvizsgálni, ha vajon azon vádnak, mely-
lyel beperelni kívánja, a tényálladéka létezik-e 
vagy sem ? Mert ha még ezt sem fogjuk megvizs
gálni,akkor" én részemről az immunitást egyátalában 
nem értem. Hiszen, t. ház, maga a tizes bizottság 
jelentésében is azt mondja, hogy meg kell vizs
gálni , vajon nem jogtalan zaklatás miatt perelte
tik-e be az illető ? Miből lehet tehát azt megtud
ni , hogy nem jogtalan zaklatás forog-e fen , ha 
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xaég a tényállás létét vagy nem létét sem akar
juk megvizsgálni? Véleményem szerint legalább 
a tényálladékot mindig, s okvetlenül megvizsgál
ni kell, ha csak ugy vaktában a ház határoza
tot hozni nem akar. En ezen állításomat egy pél
dával vagyok bátor bizonyítani, és kérdem: ha a 
kir. ügyek igazgatója valamely képviselőnek be-
perelhe:ését kikérné a háztól azért, mert azt állí
taná, miszerint az illető képviselő f. év és hó 10-én 
valamely nyilvános helyen mindkét ház által elfo
gadott s ő felsége által szentesitett védrendszer 
ellen izgató beszédet tartott, vajon a ház azon 
határozatot hozná-e, hogy az illető bepereltethetik ? 
Én ugy hiszem, hogy ha bár kétségtelen volna, 
miszerint az illető képviselő í. evés hó 10-énazon 
nyilvános helyen volt; sőt, hogy ottan szónoklatot 
tartott i s : a ház azt határozná, hogy tekintettel 
arra, miszerint a kérdéses törvény eddigelé még 
tárgyalva nem levén, annálkevésbbé ő felsége által 
szentesítve, a királyi ügyek igazgatója által elkö
vetni állított bűnnek elkövetése lehetlen levén, 
következőleg a tényállomány fen nem forogván, a 
kir. ügyek igazgatója kérelmétől elutasittatik. 
(Zaj.) Azért tehát okvetlenül szükséges e tényálla-
dék megvizsgálása. (Szavazzunk! Folytonos nyugta
lanság.) Arra nézve pedig, hogy Román Sándor, 
mint a „Foederatiunea" lap szerkesztője által közlött 
czikkek semmi büntetésre méltó tényálladékot nem 
foglalnak magokban . ezt előttem szólott Hodosin 
képviselőtársam eléggé indokolta, s teljesen ki
mutatván, nem akarok ismétlésekbe bocsátkozni; 
(Helyes!) hanem részemről csak is azt csatlom még 
előadásához, miszerint Román Sándor, mint füg
getlen román lap szerkesztője ezen czikkek közzé 
tétele által nem tett egyebet, mint hogy morális 
kötelességét teljesítette. (Átalános heves ellenmon
dás. Felkiáltások a bal oldalon: Ohó!) Már, engedel
met kérek, habár nem tetszik is előadásom, ismét
lem, hogy morális kötelességét teljesítette; s ezt 
be is bizonyítom: mert nem tett egyebet, csak mint 
független román lap a román nemzetnek érzelmeit 
közzétette s nyilvánosságra hozta. {Zaj.) S azt 
tenni egy független lapnak morális köteles
sége. 

S ez által a kormánynak is jó szolgálatot tett, 
mely neki ezért köszönettel tartozik : mert azt hi
szem, minden kormánynak érdekében van tudni, 
ismerni a népek valódi érzelmeit, és ezért nem 
érdemel zaklatást és üldözést, hanem inkább elis
merést. (Zaj. Szavazzunk! Elég már! Legyen már 
vége!) Engedelmet kérek , majd csak én mondom 
meg, mikor van vége. Hogy a Román Sándor kép
viselő úr által közzé tett czikkekre nézve egy ki
csit hosszabban beszéltem, tettem ezt azért, 
mert ezen czikkeket tanulmányoztam és jól isme
rem. (Derültség. Elhiszszük !) Ha tetszik, még többet 

mondok: azokat saját érzelmeimnek vallom. (Áta
lános mozgás.) 

A mi Böszörményi képviselő urat illeti: miután 
ezen két ügy össze van kötve, nem lehet egyikről 
beszélni a másik nélkül; (Dehogy nem!) de más
ként akkor ismét azt találnák mondani, hogy nem
zetiségi kérdést csináltam a kérdésből. Hozzászólok 
hát, de rövidebben, mert azon czikkeket tökélete
sen nem tanulmányozhattam, mert azokat meg 
nem kaphattam, s egyszeri futólagos felolvasás után, 
mint itt történt, azokról teljes tudomást nem sze
rezhettem magamnak ; de mégis — legalább a hogy 
egyszeri felolvasásra felfogtam —azokban szintoly 
kevéssé foglaltatik valamely büntetésre méltó cse
lekvény. 

Ennek alapján én Hodosin képviselő urnák 
inditványát azon módosítással, hogy az ne csak 
Román Sándorra, hanem Böszörményi Lászlóra 
is kiterjesztessék, elfogadom. 

Arra nézve, ne hogy mondhassa valaki, hogy 
magam bevallom , hogy kellően nem ismerem ez 
ügyet,és nem tanulmányoztam Böszörményi czik-
két, mindamellett az ügyben felszólaltam, bá
tor vagyok megjegyezni, hogy nagyon sajnálom 
ugyan, de nem az én hibám , hogy nem tanulmá
nyozhattam : hiszen mi, mikor a tizes bizottság 
jelentése felolvastatott, kértük a t. házat, hogy nyo
massa ki e czikkeket, mert egyszerű felolvasás nem 
elég azoknak tanulmányozására; de fájdalom, kérel
münk meg nem hallgattatott; pedig azok kinyoma-
tását s szétosztását annál is inkább óhajtottam 
volna, mert ugy hiszem, ha ez megtörtént 
volna, s az ügyet mindenki tanulmányozhatta 
volna, akkor Hodosiu képviselő indítványa min
den hosszabb debatte nélkül elfogadtatott volna ; 
de miután, sajnos, ez nem történt, s igy a ház t. 
tagjainak nem is volt alkalmok az ügyet kellően 
ismerni s tanulmányozni, megvallom, hogy most 
az indítvány elfogadásához nem nagy reményem 
van. (Nagy zaj s nyugtalanság. Szavazzunk!) 

Horvát Boldizsár igazságügy ér: ügy 
látszik, némely képviselők juryvé akarnák alakí
tani a házat; de ha hajlandó volna a ház őket e 
térre követni, ha a t. ház juryvé akarna alakulni 
és védbeszédeket engedne a vádlottak fölött: akkor, 
ha igazságos akar lenni, meg kellene engednie azt 
is, hogy a királyi ügyek igazgatója megjelenjen 
a ház sorompói előtt, hogy itt vádját igazolhassa 
és kifejthesse. (Ugy van!) Egyátalában nagyon hi
bás lépésnek tartanám, ha a ház azon elvektől, 
melyekre a bizottság a maga véleményét fektette, 
eltérne: ez által a ház oly inconsequentiába keve
rednék, melyből többé kibonyolodás nincs. (Tet
szés.) 

Hiszen nincs arról szó, hogy valaki ok nél
kül üldözőbe vétessék; 'nincs arról szó,~3 hogy va-
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laki valamely kormánytól függésben levő bíróság 
elé állittassék; hanem szó van arról, hogy azon 
czikkek felett, melyeket a királyi ügyek igazgatója 
törvényelleneseknek hisz, szabad bíróság, az es
küdtek, t. i. az illetők saját polgártársai Ítéljenek. 

Ne méltóztassanak tehát megakadályozni, 
hogy ezen kérdés felett az esküdtszék mielőbb ha
tározhasson. (Helyeslés.) 

Ha azt mondja a tisztelt ház, hogy megadja 
a királyi ügyek igazgatójának az engedélyt azért, 
mert a felolvasott irományokból csakugyan kitű
nik, hogy azon czikkekben törvényellenes irány
zat foglaltatik : akkor pressiót gyakorol az esküdt
székre a vádlottak érdekei ellen. (Helyeslés.) Ha 
pedig provocálunk az irományokra olyan értelem
ben, olyan irányban, hogy nem lehet megadni az 
engedélyt azért, mert azon czikkekben törvény
ellenes cselekvény nem foglaltatik: akkor kérdem 
a t. házat, mire való az esküdtszék, mely hivatva 
van a sajtóvétségek felett itélni'? Hisz akkor az 
esküdtszék hatásköre megcsonkíttatnék. 

Kérem a t. házat, ne méltóztassék ezt párt
kérdésnek tekinteni: ez a ház méltóságának az al
kotmányos tényezők egymástól függetlenségének, 
szabadságának kérdése. 

Én nem akarok ítéletet hozni a vádlottak fe
lett, nem mondom, hogy vétkesek-e vagy nem; 
itélni fog fölöttük a bíróság; de kérem a t. házat, 
ne avatkozzunk annak jogkörébe. (Élénk helyeslés.) 

Elnök: Tehát a t. ház a dolog érdemébe 
nem kíván ereszkedni és ítéletet nem kíván hozni. 
Felkérem tehát azon képviselő urakat, kik szólni 
akarnak, ne a dolog érdeméhez, hanem azon kér
déshez szóljanak, meg akarják-e engedni a vizsgá
latot vagy nem? {Szavazzunk!) 

BabeS V incze {szólásra jelentkezik.] Nagy 
zaj. Nem szabad kétszer szólani!) 

E l n ö k : A képviselő iír talán csak a kérdés
hez kíván szólni. 

BabeS Vincze : A kérdéshez kivánok szólani. 
{Nagy zaj. Nem leltet szólani!) Engedjenek meg 
legalább egy nyilatkozatot. Csak azt akarom con-
statálni, hogy mikor én az imént felkeltem, nem 
személyekért, hanem elvért keltem fel. Azon el
vet vitattam én, t. ház, mely elvnek, legalább az 
én csekély véleményem szerint, a t. ház az által 
eleget tett, hogy -— ámbár zárt ülésben — meg
hallgatta az incriminalt czikket. {Eláll! Elég volt!) 

Medán Endre: {Nagy zaj. Szavazzunk!) Én 
nem kiálthatom tul a házat, nincs olyan hangom. 
H a hallgatni méltóztatnak, akkor beszélni fogok. 
{Elég volt! Beszélt már!) 

T. ház! Ha a képviselők mentelmi jogát azon 
szempontból fogjuk fel, melyből azt az előttem 
szólott igazság ügyminiszter úr és a tizes bizottság, 
hasonlókép az azt megtámadó Horváth Lajos kép

viselőtársunk magyarázza, akkor nem egyéb az 
üres fogalomnál. {Nagy zaj.) Ezen elmélet szerint 
elégséges, ha a közvádló egy lapot, bármiféle la
pot vesz kezébe, s az ott olvasott czikkre azt mond
ja, hogy abban a magyar korona elleni vétség fog
laltatik, s azt mondja, hogy : „Miután constatálva 
van, hogy azon lapnak szerkesztője, ki azon czik
ket kiadta, képviselő, tehát én ennek mentelmi 
joga felfüggesztését kérem." A t. ház ilyen alapo
kon a mentelmi jogot az én szerény véleményem 
szerint fel nem függesztheti. Az igaz, hogy a t. ház 
a törvényszéki vizsgálat nyomán meg kell hogy 
győződjék . . . (Nagy zaj. Felkiáltások: Nem a kér
déshez szól!) 

E l n ö k : Ne az elvet vitatni, hanem a háznak 
kívánságához képest a kérdéshez szólani méltóz
tassék. . 

Medán Endre : . . . van-e alapjok azon 
tényeknek, melyekkel motiválja a közvádlő meg-
keresvényét, a mentelmi jog megszüntetése vagy 
felfüggesztése iránti megkeresvényét. Ez esetben, 
ha a ház akarná is ezt tenni, nem teheti: {Nagy 
zaj. Felkiáltások: Elég volt már!) mert a közügyek 
igazgatója kérvényét semmivel sem indokolja. A 
tizes bizottság sem indokolja azon véleményét, 
melyszerint ez esetben a képviselő mentelmi joga fel
függeszthető lenne. Csak annyit mond a 10-es bizott
ság, hogy mivel azon vád folytán, mely szerint va
laki a koronaországok tökéletes területi egységét 
megtámadja, azt sajtókereset alá lehet venni, és mi
vel a sajtótörvények értelmében büntetést von 
maga után, a megtámadót ily vád alapján.. , . 

E l n ö k : Tessék a kérdéshez szólani; külön
ben kénytelen leszek a t. házat megkérni, hogy 
képviselő u/tól a szót elvegye. 

Medán Endre : Én ugy hiszem, jogom van 
taglalni a bizottság véleményét. 

Azt monjam, hogy mivel ezen vád büntetést 
von maga után,és a czikk a „Federatiunea- Í íban fog
laltatik, szerkesztőjét vizsgálat alá vonni vagy perbe 
fogni lehet. Az nem áll, a mit felhoz a bizottság. 
(FeUdáltásoJc: Az nem a mi dolgunk! a bíróságé!) 
Nem áll az, hogy a tizes bizottság által felhozott 
vád alapja lehet egy sajtókeresetnek. Azon vádban 
az mondatik, hogy megtámadta a magyar korona 
országok területének tökéletes egységét. (A dolog
ra !) Ez a dologra tartozik: én a bizottság véle
ményét taglalom, Nem tudom, a terület tökéletes 
egysége alatt mit ért a bizottság ? elmondom, mit 
értek én: én csak azt nem tartom szabadnak, ha 
valaki a korona egj^ségét megtámadja, mert arról 
van törvény, hogy a magyar korona országai fel-
oszthatlanok, azaz a koronától el nem szakaszt
hatók — mi azonban panasz tárgyává nem tétetett— 
de arra nincs törvény, hogy a magyar koronához 
tartozó országok tökéletesen egybe lennének ol-
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vasztva. Hogy a magyar korona országainak kü
lön területe van, elismerte maga az 1861-iki or
szággyűlés, midőn azt mondja Horvátországról, 
hogy külön területe és saját állása van; én azt 
mondom, hogy Erdélynek is külön területe van és 
saját állással bir addig, míg az unío kérdése meg 
nem oldatik. Tehát constatálom, hogy ha meg is 
lenne azon vád alapja, a mi nincs: még nem lehet 
perbe fogni. 

Macel lar iu I l l é s : Átmegyek egyenesen a 
tárgyra. A bizottság által felállított és az igazság
ügy miniszter által ismételt elvet, hogy t. i. a ház 
hozandó határozatában ne mondjon incriminalt 
képviselőtársunk felett Ítéletet, vajon bünös-e vagy 
nem bűnös ? ezen elvet positiv törvény hiányában 
magam is pártolom; {Helyeslés) azonban meg 
kell jegyeznem, hogy egészen más értelemben, más 
applicatióban. {Azt elhiszszük!) Ha azon szükséges ; 
czélt el akarjuk érni — és azt hiszem, hogy azt ; 
akarnunk kell — hogy a képviselő részére szűk- j 
séges immunitás biztosittassék, és hogy ezen im- j 
munitás fentartásával egyszersmind a t. ház füg- j 
getlem-ége és szabadsága megvédessék: azt hi- I 
szem, t. ház, mélyen bántaná a képviselő testület j 
méltóságát, ha ily nevezetes kérdésben a bizott- | 
ság véleménye szerint csak arra szoritanók jog- i 
körünket, hogy megvizsgáljuk, vajon azon kér-
vényt a közvádló vagy is erdélyiesen mondva a í 
fiscalis director úr irta-e alá, és azon nevezett ' 
bün vagy vétség előfordul-e törvényeinkben ? i 
Azt hiszem, hogy erre szorítani jogkörünket nem I 
lehet. Ily eljárással, t. ház, se az egyik, se a másik | 
czélt el nem érjük: ez, legalább igénytelen né- í 
zetem szerint, nem immunitás, vagy ha az, akkor oly [ 
immunitás, milyennel az osztrák bűnügyi per- j 
rendtartás szerint minden közkatona, minden fi- j 
náncz bir. T. ház! Én azon véleményben vagyok, 
hogy azt mondhassuk ki, hogy vajon jogosulatlan >, 
zaklatás esete forog-e fen vagy sem ? és követ-
kezőleg, hogy a kért engedély megadandó-e vagy I 
megtagadandó? okvetlenül szükséges a tényálla- 1 
dék megvizsgálásába ereszkedni. {Zaj. Nem szüksé
ges!) Miután észrevettem, hogy a t. ház többsége 
é l n e m fogadja: elállók és nem fogok beszélni. 
{Szavazzunk!) 

W l á d A l a j o s : T. ház! Több képviselőtár
sam, de különösen a túlsó oldalon ülő igen tiszt, 
képviselők közül többen fognak emlékezni arra, 
hogy a múlt évben, midőn legelőször szőnyegre 
került Böszörményi perbe fogatásának megenge
dése, csekély tehetségemtől kitelhetó'leg oda igye
keztem hatni, hogy különösen az 1849-ben kifej
lett praecedensek alapján ne szenteltessék fel.ugy 
szólván erőszakkal, martyrnak: a mellett voltam, j 
miszerint a kormány helyezze magát magasabb J 
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niveaura, és ha nem megvetéssel, de minden eset
re atyai elnézéssel nézze az oly exorbitatiókat, 
melyek se az ő tekintélyének, se pedig a haza 
nyugalmának, boldogságának útjába akadályokat 
gördíteni nem kívánnak. Hivatkozom különösen 
e tekintetben praecedensekre, és pedig 1848—49. 
évekre. Szerencsés voltam azon mozgalmas idő-

j szakot épen a forrásnál észlelni, tapasztalni és 
; keresztül élni : ezek bizonyára sokkal mozgalma-
1 sabb idők voltak, mint a jelenlegiek: és mit tett ak-

kor a kormány, midőn gomba módra szaporodtak 
a lapok, és, mikor még törvényes alapon állottunk, 

| már a köztársaságot is inditványba hozták? A 
| kormány nem hederített rajok: és mi lett az ered-
'•' menye? Az, hogy az emberek egyszerűen olvas-
; ták, de a nagy többség nem adott rajok semmit. 
I Kérdem, mi czélja van a jelen esetben is a királyi 
; ügyésznek, ha a perbe fogatás meg is engedtetik? 

Az egyik martyrrá tétetik, a másik börtönbe üli 
: büntetését. {A dologra!) Ez is a dologra tartozik. 

És most uj dicskor czéloztatik feje fölé vonatni, 
í g y járnak el oly ember ellen, kinek napjai már 
megszámlálvák. 

A mi a másik tárgyat, Román Sándor képvi
selőtársam ügyét illeti: már Hodosiu képviselő
társam kifejtette, hogy az nem vehető egyébnek 
zaklatásnál: mert az, hogy ő tettleges felkelésre 
izgatott volna, bebizonyítva nincs. {Zaj.) Ha pedig 
ez bebizonyítva nincs, akkor tettleges lazítást rá 
fogni nem lehet. De elegendőképen mutatja ezt 
az, hogy ezen czikk már több hónapok előtt je
lenvén meg, még sem mozdított meg semmit. 

Én tehát, midőn a,z igen t. kormánynak azt 
ajánlom, hogy játsza a nagylelkű szerepét, Ho
dosiu indítványát fogadom el. (Zaj. Szavazzunk!) 

T i n k u Á b r a h á m : T. ház! Ha jobban bír
nám a magyar nyelvet, többet beszélnék az im
munitásról ; de így nagyon röviden fogok a tárgy
hoz szólani. {Helyes!) Én a t. elnök úrtól azt hal
lottam, hogy csak arról van szó, megadassék-e a 
kért perbe fogatási engedély vagy ne ? En azt 
hiszem, t. ház, hogy e felett tanácskozni vagy ha
tározni a nélkül, hogy a tárgy meritumába lehet
ne bocsátkozni, annyit tesz, mint valakinek szemét 
bekötni s azután megkérdeni valamely tárgynak 

színe iránt. En mindaddig, mig nem engedtetik 
meg, hogy e tárgy érdemébe bocsátkozhassunk, 
nem adhatok határozott feleletet arra, hogy a 
perbe fogatási engedély megadassék-e vagy ne ? 
(Szavazzunk! Eláll!) mert nézetem szerint e kettő 
oly szoros összeköttetésben van egymással, hogy 
egyiket a másiktól elválasztani nem lehet. Nem 
szükséges az, hogy a t. ház Ítéletet hozzon ezen 
t. képviselők felett; de hogy a kért engedélyt 
megadhassa , szükséges, hogy annyit elismerjen, 
van-e valami azon caikkekben, a mi a 

36 
királyi 
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ügyész eljárását indokolhatná, (Nem áll!) és ezt 
megítélni csak ugy lehet, ha ez iránt a felolvasott 
czikkek felvilágosítást nyújtanak. A t. ház enge
delmével én a meritumhoz fogok szólani, (Nem 
lehet!) 

E l n ö k : Nem engedhetem meg ! 
Tinku Á b r a h á m : Csak egy észrevételt 

akarok tenni. 
Elnök : A t. képviselő kinyilatkoztatta, hogy 

a meritumhoz kivan szólani; miután azonban a t. 
ház elhatározta, hogy ehhez hozzá szólani nem 
fog, ugy gondolom, hogy abba a képviselő úr 
bele nem bocsátkozhatok. 

Tinku Á b r a h á m : Az elnök úr nyilatkoza
tára azt jelentem ki, hogy az épen annyit tesz, 
hogy nem szabad e dologra szólani. (Ugy van! Zaj. 
Szavazzunk!) 

MiletiCS SzvetOZár: Én azon véleményben 
vagyok, t. képviselőház, hogy az immunitás kér
désében nem csak joga, hanem kötelessége is a 
képviselőháznak arra figyelni, létezik-e a kérdéses 
czikkben bűntény vagy nem, s v;:jon létezik-e ott 
bebizonyított tény vagy nem ? Ha nem, akkor 
megszűnik a vizsgálat. 

Én nem fogadhatom el azt, mit Horvát Bol
dizsár igazságügyminiszter úr mondott, hogy t. i. 
elég, ha a közvádló csak a törvényt mutatja, mert 
ugy hiszem, hogy akkor elég lenne, hogy a köz-
vádló bármely czikkre azt mondaná, hogy e czikk 
a törvényben kijelölt bűntényt foglalja magában. 
Ha a német osztrák sajtótörvényről volna szó, ak
kor én is elismerném, hogy ez ügyben tény van. 
mert a német-osztrák sajtótörvény szerint nem 
csak szóval, hanem gestusokkal is leliet valamit 
elkövetni; mint mondatik : „Störung der öffent-
lichen Ruhe," mint Csehországban történik: de 
a magyar sajtótörvény azt is követeli, hogy vala
mi tettlegesség vagy erőszakosság legyen. 

A „Federatiunea" nem hivtafel a román nem- , 
zetet, hogy tettleg vagy erőszakosan gátolja az I 
uniót Magyarországgal, hanem csak azt mondotta, 
hogy az unió még nem törvényes s csak a feltété- j 
lektől függ. S ez igaz: mert az unió csak elvben j 
van kimondva. 

Én tehát mind a román, mind a magyar uj- j 
ságban közlött csikkben csak véleményt látok s j 

nem törvénysértést: azért hozzájárulok Hodosiu 
képviselő úr véleményéhez. 

Elnök: Eléggé ki levén merítve a tárgy, 
bátor vagyok a kérdést feltenni, mely ebből áll 
elfogadja-e a tizes bizottság véleményét a t. ház ? 
vagy is mindkét képviselőtársunk Román Sándor 
s Böszörményi László ellen indítandó vizsgálatra 
annak eredményéhez képest a közkeresetre ad-e 
engedélyt a közvádlónak ? A kik e véleményt el
fogadják, méltóztassanak felállani. (Megtörténik.) 
A többség elfogadta a bizottság véleményét. 

Most egy fontos jelentése van még a központi 
bizottságnak. 

Kerkapoly Károly előadó (olvassa a Jak-
ponti bizottság jelentését a védelmi törvényjavasla
tokról) 

E l n ö k : Mind a jelentés, mind a törvényja
vaslatok ki fognak nyomatni1) és holnap délelőtt 
a tagok közt kiosztatni. A felvételre, gondolom, a 
csütörtöki napot kellene kitűzni. 

Csiky Sándor: T. ház! A napirendre tűzés 
iránt most határozni nem lehet. Hiszen egy osz
tályban is kell annyi képviselőnek lenni, a meny
nyien itt vagyunk: hiszen mi itt határozatképte
lenek vagyunk ; más részről pedig, t. ház, a pénzü
gyi munkálat volt napirendre tűzve: eddig csak 
azt határoztuk meg, hogy az adók miből fizettes
senek és mikép szedessenek be, és a valódi költ
ségvetéshez még hozzá sem szóltunk. (A bizottság 
még bfí sem mulatta jelentését!) Én tehát azt gon
dolom, először a költségvetést kell tárgyalnunk. 
De különben is most nem határozhatunk semmit, 
mert határozatképtelen a ház. 

E l n ö k : Csütörtök előtt még ugy is kell egy 
ülést tartani, és ez legjobb lesz holnapután 9 óra
kor reggel, a melynek más tárgya nem lesz, mint 
a jövedelmi adótörvénynek harmadszori felolva
sása, és ha neheztelése van képviselő urnák, ak
kor is ki lehet tűzni csütörtökre a védelemre vo
natkozó törvényjavaslatok tárgyalását. 

A legközelebbi ülés tehát holnapután 9 óra
kor lesz. 

Az illés végződik d. u. 2 V, órakor. 

•) Lásd az Irományok 298-dik számát. 
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Tárgyai: Kérvények "bemutatása. Zichy-Ferraris Viktor gr. szabadsága meghosszabbittatik. Tinku Ábrahám a nagyszebeni 
államgj mnasinm iránt interpellálja a kormányt. A jövedelmi adóról &zóló törvényjavaslat végleg megszavaztatik. 

A kormány részéről senki sincs jelen. 

Az ülés végződik d. e. 9 órakor. 

E l n ö k : Az ülést megnyitom. A mai ülés 
jegyzőkönyvét Paiss Andor jegyző úr fogja ve
zetni ; a s-zólani kivánók neveit pedig Horváth 
Lajos jegyző úr jegyzi. 

A múlt ülés jegyzőkönyve fog hitelesíttetni. 
PaSS Andor j e g y z ő (olvassa a Julius 27'-kén 

tartott ülés jegyzőkönyvét.) 
Szaplonczay József : A jegyzőkönyv első 

pontjából kimaradt azon határozat, hogy az elnök
ség által a kerület uj választás eszközlésére fog 
felszólittatni. 

E l n ö k : A jegyzőkönyv elébb hitelesíttetik, 
azután fogom kérni a meghatalmazást. 

P a i s s Andor j e g y z ő (olvassa végig a jegyzö
könyvet.) 

Elnök : Ha nincs észrevétel, a jegyzőkönyv 
hitelesíttetik. 

Ezen most hitelesített jegyzőkönyv folytán 
kérnem kell a tisztelt ház engedelmét, hogy a 
székesfehérvári uj választás elrendelésére nézve 
hafározatilag mondja ki, hogy az elnököt felhatal
mazza, hogy a középponti bizottságot erre felhívja. 
(Helyeslés.) E szerint Székes-Fehérvár városa kö
zépponti bizottsága uj választás eszközlésére fel 
fog hivatni. 

Bemutatom az idő közben beérkezett kérvé
nyeket. 

Szeibert Antal verseczvárosi polgár, az ottani 
város bírája Novakovics Emil által elkövetett szám
talan törvénytelenségeket és sérelmeket megvizs
gáltatni és orvosoltatni kéri. 

Szoboszlay József tomorí ref. lelkész, több év 

lefolyta után rá rótt, de a kassai pénzügyi igazga
tóság által kivetett adó szerint folytonosan fizetett 
adókövetelés megsemmisítését kéri. 

Bács megyében kebelezett Szeghegy község 
elöljárói és lakosai a határukban levő I. osztályú 
földeknek a II-dik osztályba soroztatása iránt a 
pénzügyminiszter úrhoz beadott, de elutasított kér
vényüket figyelembe vétetni és egy kiküldendő 
reclamationalis bizottság által újból megvizsgál
tatni és elintéztetni kérik. 

Szabadka város közönsége az óhitű magyarok 
részére külön magyar püspökség felállítását kéri. 

Bereg megyéből több szőlődézsmabirtokos a 
szőlődézsma megváltása tárgyában törvényhozás 
utján mielőbb intézkedést tétetni kér. 

Pest szab. kir. város közönsége egy kisajátí
tási törvény hozatalát, a Pest városán keresztül épí
tett Reiteríéle csatorna területére kéri eszközöltetni. 

Eperjes városa közönsége a képviselőknek 
az országos ülésekből gyakori kimaradását napi 
dijaik levonása által megszüntetni kéri. 

Mindezen kérvények a kérvényi bizottsághoz 
tétetnek át. 

Gróf Zichy Ferraris Viktor augusztus végéig 
kéri szabadságidejét meghosszabbíttatni. (Nagy 
nyugtalanság.) Megadatik. 

Tóth Kálmán képviselőúr kérvényt kivan be
nyújtani. 

T ó t h Kálmán*. T. ház! Szonta község-
képviselői és elöljárói Bács megyéből az összes 
község- lakosai nevében egy folyamodást küldtek 
be hozzám az apatini duna-védtoltési társulat ellen. 
E folyamodásban a halászati jogot az érintett véd-
töltési egylettől elvétetni és általa a Duna-véd-

j gátat a szükséges őrökkel elláttatni kérik. Kérem 
36* 
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a t. képviselőházat, hogy e folyamodást a kérvé
ny! bizottsághoz áttenni szíveskedjék. 

E l n ö k : A kérvényi bizottsághoz fog áttétetni. 
T i n k u Á b r a h á m : Két hónap előtt a t. cul-

tuszminiszter úrhoz interpellatiót voltam bátor in
tézni a nélkül, hogy a mai napig oly szerencsés 
lettem volna a várt feleletet megnyerhetni. Ennek 
daczára bátor vagyok ma uj interpellatióval fellépni. 
Először czélom az volt, hogy a Szebenben lévő 
államgyinnasium fentartassék; most pedig az, 
hogy mig ez a gymnasium fenáll, az eddigi jó 
hírében ne csorbittassék. A nagy-szebeni állam-
gymnasiumban van egy Dier nevű tanár, kit ugy 
látszik a gondviselés arra szánt, hogy a magyaris-
mus terjesztése ürügye alatt hivatalában, valamint 
azon kívül is, botrányokat, erkölcstelenségeket kö
vethessen el, (Zajos felkiáltásuk: Ez nem tartozik 
ide!) s ezen botrányt okozó eljárásban a kormány 
által nem csak hogy nem gátoltatik, sőt inkább 
elősegittetik, valószínűleg azon téves föltevésben, 
hogy a magyarismus terjesztése még ezen az utón, 
és azon is, t. i. az erkölcsiség rovására, történhetik. 
(Nagy mozgás.) Hogy a t. ház erről meggyőződ
hessék, bátor ]et zek ezen Dier nevű tanárnak múlt
jából némely mozzanatot felhozni. {Zaj. Felkiáltá
sok: Nem szükséges! Ez visszaélés! Ezt nem lehet 
tűrni!) T. ház, én nem indokolhatom másképen 
interpellatiomat, ha nem hozok fel tényeket. (Eny-
nyire nem mehet!) 

E l n ö k : A mennyiben a dologra tartozik, 
nem gátolhatja a ház az előadást. 

T i n k u Á b r a h á m : Ez is a dologra tartozik, 
mert a dolgot . . . {Zajos felkiáltások: Ez nem tar
tozik a dologra. ! Gondolja meg, hol ül!) Bátor leszek 
a t. ház engedelmével némely mozzanatot felhozni. 
{Fölkiáltások: Nem hallgatjuk! llemÁt nem hhtt 
tűrni!) 1859-ben, midőn Dier Magyarországban, 
mint gymnasiumi aligazgató szolgált, oly törvény
telen módon bánt a tanárokkal, hogy ezek a fe
gyelmi kereset megindítását kérték ellene, minek 
következtében a kereset keresztül vitele után a 
kassai helytartóság által 7221/1537 szám alatt 
őt illetőleg ez válaszoltatott : „Man erwartet, 
dass Dier den Inhalt des Erlasses beherzigend 
künftighin in versöhnlicher Weise vorgehen und 
zu rügenhafteu Vorfallen kémen Anlass gebén 
werde, und die gestörte Harmonie ím Lehrkörper 
wieder herstellen werde." {Folytonos nagy nyug
talanság.) Ugyanazon évben volt fegyelmi kere
set indítva ellene azért, hogy a tanuló órákban 

házat, hanem teljesítse kötelességét. {Zajos he-
i lyeslés.) 

T i n k u Á b r a h á m : T. ház! Bocsássanak meg : 
i már mondám, hogy a tárgyhoz nem szólhatok, 
j ha ezeket nem hozom elő. A kormány kedvezett 
' ezen tanárnak, és én oly tényeket akarok felhozni, 
hogy bebizonyítsam, hogy a kormány igazságta
lanul járt el. {Ez nem tartozik ide!) 

E l n ö k (csenget): Tessék az interpellatiót 
benyújtani: a kormány arra felelni fog. 

T i n k u Á b r a h á m : Bocsássanak meg : ha az 
interpellatióhoz sem szabad szólani . . . {Elénk fel-
kiáltások: Igenis szabad szólani, de nem ily modor
ban !) nem fogok szólani és az interpellatiót sem 
terjesztem elő: de kérem tudomásul vétetni, hogy 
nekem szólani nem volt szabad. {Zajos ellenmm-
dások. Fölkiáltások: A szólás szabadságát senki 
se akadályozza, de ne ily modorban szóljon!) 

E l n ö k : Tessék az interpellatiót indokolni 
azon tisztelettel, melyet a ház méltósága megki-
ván,és melylyel a ház iránt tartozik. (Elénk helyeslés.) 

T i n k u Á b r a h á m : Én tisztelettel viseltettem 
i akkor, mikor e tényeket felhoztam; én nem fabri-
; káltam ezen tényeket, hanem elmondtam ugy a 
I mint vannak. 

Csengery Imre jegyző {olvassa az inter-
| pellatiót): „Van-e a kormánynak tudomása arról, 
1 hogy a szebeni államgymnasiumban egy Dier 

nevezetű tanár, a ki azon kivül, hogy hivatásának 
megfelelni képtelen, miről több izben saját vallo
mása által is tanúbizonyságot adott, botrányt 
okozó és állásával meg nem egyeztethető maga 
viselete által (Fölkiáltások: Az nem tartozik ide! 
Forduljon ezzel a miniszter iuinlioz!) az intézetnek 
eddigi jó hirét n;)gv mértékben gyengítette? hogy 
erkölcstelen az úgynevezett titkos betegségekről 
tartott előadásai áital {Zajos fölkiállások: Fontolja 
meg., hol ül! Ezl nem lehet tűrni! Ez nem a ház 
elé való!) a tanuló fiatalságot annyira elkedvetlení
tette, hogy több izben az egész classis előadásaira 
menni vonakodott? továbbá, hogy incollegialis 
magaviselete által, valamint a tanárszemélyzetet, 
ugy a tanuló fiatalságot is maga ellen, a tudomány
ban! előhaladás legnagyobb hátrányára, felinge-

t .7_-_ .... „TA „ , , , íM , f f f Ariin 

re! egy nőt meggyalázott. (Zajos folktáltások : Rend 
Rendre ! Ez a képviselőt meg bélyegző eljárás! F^or-
duljon ezzel a minisztermmhoz, de ne itt adja elő !) 

E l n ö k : Kérem a t. képviselő urat, méltóz
tassék a ház méltóságát szem előtt tartva, illő tisz
telettel szólani. (Élénk helyeslés.) Ne gúnyolja a 

relte? (Elénk fólkiáltások: Adja ezt elö másutt .\ Adja 
a sajlóban, de ki akar bújni a sajtóper alól és azért 
adja e házban elö!) és mindezeket tudva, szándé
kozik-e az igen tisztelt miniszter úr ezen rosznak 
elhárítására a szükséges intézkedéseket megtenni?" 

B ó n i s S á m u e l : T. ház ! Nincs szavam ezen 
interpellatióra ; hanem miután az azt beadó kép
viselő úr előbb azt méltóztatott nyilvánítani, hogy 
a ház őt ki nem hallgatta, erre bátor vagyok neki 

l azt felelni, miszerint ebben a házban még eddig 
\ szólás szabadsággal mindenki élhetett; (Ugy van!) 

hanem ez a ház megkövetelheti minden egyes tag-
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jától, hogy a ház méltósága iránt illő tisztelettel 
viseltessék; (Elénk helyeslés) megkövetelheti min
denkitől, hogy midőn jogával él, akkor a ház sza
bályait tiszteletben tartsa. (Helyeslés.) 

T i n k u Á b r a h á m : Erre csak annyit felel
hetek, hogy a ház méltóságát semmikép sem sér
tettem (Fölkiáltások: De igen!) és a tényeket akar
tam előhozni; de a t. ház nem akarta meghallgatni. 
(Nagy nyugtalanság.) 

Elnök: Ezen interpellatio a cultusminiszter-
rel közöltetni fog. 

A napirenden levő tárgy a jövedelemadóról 
szóló törvényjavaslat harmadik felolvasása. 

PaiSS Alldor j e g y z ő (olvassa a törvényja
vaslatot.) 

E l n ö k : A most harmadszor történt felolva
sás után arra kell szavazni, vajon a törvényjavas
latot, ugy a mint van, a t. ház végleg elfogadni 
méltóztatik-e? (Elfogadjuk !) Kérem a jelenlevő 

tagokat, a kik a törvényjavaslatot elfogadják, le
gyenek szívesek felállani. (Megtörténik.) A többség 
végleg elfogadja a jövedelemadóról szóló törvény
javaslatot. Az így módosított törvényjavaslatot a 
méltóságos főrendekhez Paiss Andor jegyző úr 
fogja átvinni a jegyzőkönyvel együtt, melyet hol
nap reggel hitelesíteni fogunk. 

A mai ülés napirendjére kitűzött tárgyak 
ki levén merítve, a holnapi napirendre kitüzetnek a 
védelmi törvényjavaslatok. (Helyeslés.) 

Es bejelentek még egyet, mi már kinyomat
ván, a képviselő urak között kiosztatot, t. i. Miletics 
képviselő úr indítványát. Ezt talán előleg elvé-
gezhetnők, és azután lehetne a védelmi tör
vényjavaslatokat felvenni? (Helyeslés.) 

Tehát holnap délelőtt 10 órakor ülés fog 
tartatni. 

Az ülés végződik d. e. 10 órakor. 

CCLXXIIJL ORbZACxöS ULEk 
1868. július 30-dikán 

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

Tárgyai: Kérvények és beadványok bemutatása. A közadók kivetése stb,, a bélyeg és illetékek, a házadó s a személye* 
kereseti ad<'j tárgyában hozott törvények szentesittetvén, kihirdettetnek. Berzenczey László az erdélyi vasút iránt interpellálja a kor
mányt. Miletics Szvetozár vizsgálat alá vétele, saját kértére, elhatároztatik. Antalfy Károly és Gcezö János a fiatal leányoknak a ke
leti tartományokba menetelét gátolandó határozati javaslatot nyújtanak be. A védelmi törvényjavaslatok átalános tárgyalása elkezdődik. 

A kormány részéről jelen vannak: Andrásy 
Gyula gr., Eötvös József b., Gorove István, Horvát 
Boldizsár, Lónyay Menyhért, Wenckheirn Béla b. 

Az ülés kezdődik d. 10 \ órakor. 

Elnök: Az ülést megnyitom. A mai ülés 
jegyzőkönyvét Horváth Lajos jegyző úr fogja ve
zetni ; a szólani kívánók neveit pedig egy részről 
Paiss Andor, más részről Ráday László gr. jegyzi. 

A múlt ülés jegyzőkönyve fog hitelesíttetni. 
Paiss Andor jegyző (olvassa a hdius 

29-én tartott ülés jegyzökönyvét.) 
Elnök : Győr megyébe kebelezett zámoly-

községi lakos, Szabó Vineze és érdektársai a gróf 
Viczay család ellen indított pernek mielőbb befe-
jeztetését kérik; ugy szintén ifjabb Horváth And

rás és társai Zámoly helység lakosai és érdekelt
jei az 1860-ik esztendőben gróf Viczay Héder 
ellen indított pernek mielőbbi befejeztetését kérik. 
A kérvényi bizottságnak fog átadatni. 

Ormos Sándor pécskakerületi képviselő urat 
a t. ház végleg igazolta. és egyszersmind elhatá
rozta . hogy utóköltségek fejében a bukott félen 
252 frt 78 kr vétessék meg. Arad megye alispánja 
ezen összeget hozzám küldte: én ez összeget a 
képviselőház pénztárába letettem: a levél a pénz
tárnok nyugtájával együtt a számadásokat vizs
gáló bizottságnak lesz átadandó. 

Andrásy Gyula gróf miniszterelnök úr ő 
felsége által szentesitett törvényeket kíván be
mutatni. 

Andrásy Gyula gr. miniszterelnök: ó 
felsége idő közben szentesitvén a közadók behajtása-
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ról, a házadóról, személyes kereseti adóról, bélyeg
es illetékekről szóló törvény czikkeket, van szeren
csém azokat a t. háznak azon kéréssel átnyújtani, 
hogy kihirdetésüket elrendelni méltóztassék. 

H o r v á t h La jos j e g y z ő (olvassa a szentesí
tett törvényeket v). 

E l n ö k : Paiss Andor jegyző űr a sz mtesitett 
törvényeket kihirdetés végett a mélt. főrendek
hez át fogja vinni. 

Tinku képviselő úr szólani kivan. 
Tinku Á b r a h á m : T. ház! Tegnap nem 

tudtam eléggé csodálkozni, hogy a t. ház , midőn 
én egy interpellatiót akarok motiválni, visszatet
szését mutatta. (Halljuk !) Annál inkább csodálkoz
tam az ülés után, midőn társaim arról győztek 
meg , hogy én nem tudván tökéletesen a magyar 
nyelvet, a ház méltóságával meg nem egyező ki
fejezést használtam. Ezt tenni, t. ház , sem akara
tom , sem szándékom nem volt, a mi onnan is ki
tűnik , hogy azon tény, melyről említést akartam 
tenni, nem egyéb . mint egy szavakkal elkövetett 
becsületsértés , németül „Besehimpfung." Többet 
mondani nem akartam. Tartoztam ezen igazolással 
ugy személyemnek, mint a t. háznak. Kérem ezen 
igazoló nyilatkozásomat tudomásul venni. (He
lyeslés.) 

E l n ö k : Berzenczey képviselő úr interpellatiót 
kivan tenni. 

B e r z e n c z e y Lász ló : T. ház! Bár hires inter -
pellans lettem, ez mégis csak a második interpel-
latio , melyet a t. ház elé terjesztek. A közlekedési 
minisztériumnak a brassó- vagyis nagyvárad-ko- i 
lozsvár-brassó-galaczi vonal érdekében tett eljárása. I 
melyet eddig tapasztaltunk a közlekedési miniszte- j 
rium részéről, igen sok aggodalommal tölt el j 
mindnyájunkat. Azért bátor vagyok az interpella- | 
tiót irásban bemutatni, fentartva jogomat arra j 
nézve . hogy ésrevételeimet annak idejében meg- I 
tehessem. 

Csengery Imre jegyző (olvassa az inter-
pettatiotj: „Miután az erdélyi vasút politikai és nem
zetgazdasági tekintetből igen fontosnak ismerte
tett el a törvényhozás által; 

„miután a közlekedési eszközökre fordítható 
pénzalapnak gyarapítása megkívánja, hogy ha 
lehetséges ezen vonal, a mennyiben államkölt
ségen építtetni határoztatott is , vállalkozó társu
latnak adassék által; 

„miután azon előfeltételek, melyeket a köz
lekedési minisztérium a nagyvárad-kolozsvári vo
nal engedélyezésére kitűzött, olyanok , hogy ha 
nem módosíttatnak, vagy fel nem világosittatnak, 
a vállalkozókat ezen vonal feletti egyezkedéstől 
visszarettentik : 

') Lásd az Irományok 299—302-dik számait. 

„tisztelettel felkérjük a közlekedési minisz
tériumot , adjon felvilágosítást a következőkről: 

„1) Mi az oka, hogy midőn a nagyvárad-ko
lozsvári vonal kiépítését vállalkozó társulatnak akar
ja általadni, s e felett a tárgyalásokat a közelgő 
augusztus 3-án megkezdeni, már ennek eldöntése 
előtt azon egész vonal munkálatai ápitése tekinte
tében egyezéseket szándékozik kötni , épen ugy, 
mint ha minden államköltségen végeztetnék be, s 
az ez iránti ajánlatokra augusztus 16-át tűzte ki ? 
A mely egyezések ha lé t re jönnek, a vállalkozó 
társulatnak a pénz kifizetésén és a munkálatokra 
felügyeleten kivül tulajdonképen alig marad egyéb 
teendője. Sőt: 

„ 2) Miután ezen felügyeletet,s ha mit maga ten
ne , annak megkészittetését is a vállalkozó társulat 
csak is a saját bizalmát bíró egyénekkel teljesít
heti: mi az oka, hogy a vállalkozó társulatot meg 
akarja szorítani azon tekintetben , hogy ez tartoz
zék a műszaki és kezelési személyzetet azon vona
lon , még pedig oly állás- és fizetéssel átvenni, 
a mint a minisztérium által alkalmaztattak ? 

„3) Remélheti-e a kormány, hogy solid tár
saság vállalkozzék a nagyvárad-kolozsvári vasút 
megépítésére azon kitűzött feltétel mellett, hogy 
habár szerződésileg- ez neki bizonyos évszám 
alatti használatra átadatott, de ha azután a kolozs-
vár-brassó-oláhhatárvidéki vonalt meg nem nyerte 
a miatt , mert más versenyzőknél előnyösebb, 
vagy azokkal egyenlő ajánlatot nem tett, vagy 
ha tett is , de az a kormány által el nem fogadta
tott, ezen esetben tartozik ugyan a kolozsvár
nagyváradi vonalat az engedélyokmányilag kitűzött 
határnapra szabályszerüleg kiépíteni és felszerelni, 
de amidőn teljesen elkészült, azt azonnal köteles 
legyen minden hozzávalóival együtt az állam tu
lajdonába átbocsátani, tartozván a kormány 
egy az engedélyezési tárgyalások alkalmával 
meghatároztunk összeget kifizetni ? 

„És ily feltétel alatt 
„4) Remélheti-e a kormán}-, hogy solid tár

saság elvállalhatja azon feltételt, hogy azonnal 
a várad-kolozsvári vonal feletti szerződésnek a mi
niszteri tanács által helyben hagyása után kezdje 
meg s jövő május 1-ső napjáig vitesse is véghez 
saját költségén a kolozsvár-brassó-oláhhatár vidéki 
fővonal, ugy szintén ennek mellékvonalai tovább 
vezetésének előmunkálatait, melyeket, ha az en
gedély a nagyvárad-kolozsvári vonalra nézve a 
törvényhozás által szentesittetik, minden kárpótlás 
nélkül a kormány tulajdonába bocsáttassák által ? 

„5) Miután a nagyvárad-kolozsvári vonal elő
munkálatai mind mostanig nem terjesztettek a 
vállalkozók elé, remélheti-e a kormány, hogy 
mostantól fogva augusztus 3 ikáig, a mely nap a vál-
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lalkozókkali tárgyalások megkezdésére kitüzetett, 
azon előmunkálatok tanulmányozására elegendő ? 

„6) Mi az oka, hogy midőn más vasutvál-
lalkozónak a biztosítékul letett összeg visszaada-
t ik , mihelyt hason vagy kétszeres értékű munkát 
bevégzett: a nagyvárad-kolozsvári vonalra nézve 
feltételül tüzetett k i , hogy az egy millió forint 
biztosíték visszaadása csak akkor történjék meg, 
ha azonnal a kitűzött határnapon a forgalomnak 
átadatott?" 

E l n ö k : A közlekedési minisztériumnak fog 
átadatni. 

A t. ház mai napra tűzte ki Miletics Szvetozár 
képviselő úr indítványának tárgyalását. 

PaiSS Andor j e g y z ő (olvassa azindiványtx). 
Horvát Boldizsár igazságügyininisz-

ter t T. ház! Én részemről Miletics Szvetozár kép
viselő urnák indítványát, ugy mint az formulázva 
van, nem pártolhatom: nem pártolhatom először 
azért, mert azt kéri, hogy a ház engedélyének elő
leges kikérése nélkül vizsgáló bíró elé állittassék. 

En az immunitást nem tartom oly jognak, a 
melyről egyes képviselők tetszésök szerint rendel
kezhetnek, hanem az nézetem szerint az összes tör
vényhozás függetlenségének biztositékát képezi; s 
ennélfogva ha egyik vagy másik képviselő le
mond is az ő megillető immunitásról, ámde azért 
minden egyes esetet a ház elé kell terjeszteni, s a 
ház jogaihoz tartozik meghatározni , vajon az 
engedély a vizsgálat, vagy perbefogás iránt meg-
adassék-e vagy ne ? 

Ez első észrevételem. 
Második észrevételem az. hogy a t. képviselő 

ár átalános és határozatlan kifejezésben említi fel a 
belgrádi összeesküvést, ugy hogy e kifejezés alatt 
alig lehet egyebet érteni, mint tisztán politikai jel
legű cselekvényt. Ámde Európa nagy részében, 
különösen pedig hazánkban is, nincs törvény, a 
mely szerint egy idegen állam ellen elkövetett 
tisztán politikai vétségért valakit vizsgálat vagy 
vád alá lehetne fogni. Minden, a mit az egymással 
baráti viszonyban álló államok e téren egymás 
iránti előzékenységből megtehetnek s tenni szok
tak, abból áll, hogy saját államuk területén min
den oly politikai fondorlatot, mely a másik barát
ságos állam létét veszélyeztethetné, a tehetségig 
megakadályoznak s illetőleg arról a szomszéd ba
rátságos államot tudósítják. 

Ezen szempont lebegett a kormány előtt 
akkor is, midőn a szerb kormány részéről hoz
zá azon felhívás érkezett, hogy mindazon szerb 
alattvalókat , kik a magyar állam területére me
nekültek vagy már korábban itt tartózkodtak, de 
kiket a belgrádi merényletben való részvét gyanúja 

' ) Lásd :tt Irományok 297-dik ssámáX 

terhel, szolgáltassa ki. E kivánatot a kormány 
a nemzetközi jog átaíánosan elfogadott szabályai
nál fogva nem teljesitheté, minthogy a mennyiben 
a belgrádi merénylet politikai jelleggel is bir , a 
kiszolgáltatás oly színben tűnhetett volna fel, 
mintha a kormány a politikai menedékjog elvei
től el akarna térni, holott e jogot, a melyre egy 
alkotmányos államnak kétszeres súlyt kell fektet
nie, teljes érvényében és terjedelmében fen akar
juk tartani. 

Ellenben sietett a kormány a szomszéd szerb 
állam iránti őszinte rokonszenvénél és barátságá
nál fogva kijelentem , hogy amennyiben ezen po
litikai merénylettel közönséges bűntények is kap
csolatban állanak, ezeket ugy mint közönséges bűn
tényeket, elvontan politikai jellegöktől, hazai tör
vényeink értelmében és hazai biróságaink által el 
fogja Ítéltetni, mi által a politikai menedékjoggal 
annál kevésbé jöhet ellentétbe, mert idegen államok 
fejedelmei is hazánk területén hazai biróságaink 
előtt csak magán egyénékül levén tekinthetők, e néz-
pontnál fogva a szerb fejedelem elleni gyilkosság 
elveszti politikai jellegét, hanem ugy jön beszámí
tás alá, mint ha ezen gyilkosság magán egyén el
len követtetert volna el. (Élénk helyeslés.) 

Ezen álláspontot foglalta el a kormány ; és azt 
hiszem, a t. ház a kormánynak ezen elhatározását 
helyeselni fogja. s épen ezért óvakodni is fog oly 
elvet felállítani, mely jövőre nagyon praejudicál-

I hatna a menedékjognak, midőn kimondaná azt, 
i hogy egy nem saját államunk ellen elkövetett, 

pusztán politikai vétségért valaki vizsgálat a lá 
vagy perbe vonassék. 

Ha azonban a képviselő úr igazolni akarja 
magát azon gyanú alól, mely öt netalán a közvé
lemény előtt terheli, ekkor szükségesnek látom, 
hogy először e vizsgálat iránt a ház okvetetlenül 
beleegyezését adja; és másodszor szükségesnek tar
tanám a ,,belgrádi összeesküvés" kifejezését a 
„belgrádi merénylet"' kifejezésével felcserélni, mely 
alatt aztán már nem csak a politikai tény, hanem 
azon cselekvény is érthető, a mely a közönséges 
bűntények sorába tartozik. 

Ha tehát a t. képviselő úr beleegyezik, az ő 
indítványa ellenében következő módositványt va
gyok bátor előterjeszteni. (Halljuk!) 

(Olvassa): „Dr. Miletics Szvetozár képviselő 
kérelmére, s azon czélból, hogy a belgrádi merény
letben való részvét gyanúja ellen magát igazol
hassa, a ház beleegyezését adja, hogy a nevezett 
képviselő a vizsgálati biró s esetleg a rendes bűn
vádi törvényszék elé állittassék, mind a vizsgá
lat, mind a netaláni bűnvádi per eredménye annak 
idejében a ház elé levén terjesztendő." (Helyeslés.) 

E módositványhoz a t. képviselő úr beleegye
zését feltételezem; mig azon esetben,ha a t. képviselő 
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úr e módositványt nem tartaná elfogadhatónak, 
arra kérném a t. házat, méltóztassék az indítványt 
elejteni, és elvárni azon időpontot, midőn a dolog 
oda érik, hogy talán a kormány maga fog folya
modni, hogy Miletics képviselő úr ellen a vizsgálat 
és illetőleg a perbe fogatásra az engedély nieg-
adassék, amennyiben t. i. erre nézve elég fontos 
és alapos adatok merülnének fel. (Atalános élénk 
helyeslés.) 

H o r v á t h LajOS j e g y z ő (felolvassa az igaz-
ságügyminiszter rnódositványát). 

Milet ics Szvetozár : T. ház! Én ezen mó-
dositványba beleegyezem. {Atalános helyeslés.) 

E l n ö k : E szerint igazságügyminiszter úr 
ínódositványát a t. ház elfogadja? (Elfogadjuk!) 
Tehát e szerint fog a határozat szerkesztetni. 

Gecző János és Antalfy Károly képviselő 
urak határozati javaslatot adtak be. 

Horváth Lajos j e g y z ő (olvassa Gecző Já
nos és Antalfy Károly képviselőknek határozati javas
latát, mely állal a 24 éves kort még d nem. ért led 
nyolcnak az ország határán kivül szolgálatba menete
lét szabályoztatni óhajtják.) 

Elnök: Ezen határozati javaslat ki fog nyo
matni1) és annak idején napirendre tűzetni. 

A rnélt. főrendeknek ma van ülésök. Azért a 
jegyzőkönyvnek a szentesitett törvények kihirdeté
sére vonatkozó része azonnal hitelesíttetni fog, 
hogy a méltóságos főrendekhez átküldethessék. 

Horváth Lajos j e g y z ő (olvassa az illés jegy
zökönyvének illető pontját) 

E l n ö k : Észrevétel nem tétetvén, a jegyző
könyvi kivonat hitelesítve van. 

A t. ház határozata által a mai napra tűzte 
ki a védelmi törvények tárgyalását. Mindenek előtt 
a központi bizottság jelentését fogja Horváth La
jos jegyző úr felolvasni, miután a központi bizott
ság előadója Kerkapoly képviselő úr betegség ál
tal akadályoztatva, meg nem jelenhet. 

H o r v á t h Lajos j e g y z ő (kezdi olvasni a ti
zenötös bizottságnak a védrendszerre vonatkozó tör
vényjavaslatok iránti jelentését'1). Felkiáltások: Nem 
azt kell olvasni!) 

E l n ö k : U g y veszem észre, a t. ház csak a 
központi bizottság jelentését kívánja felolvastatni, 
a tizenötös bizottság jelentését, ugy szintén a négy 
törvényjavaslatot felolvasottnak tekintvén. (He
lyeslés.) 

Horváth Lajos jegyző (olvassa a központi 
bizottság jelentését a védelmi törvényjavaslatok tár
gyában1'). 

E l n ö k : A t. ház a tizenötös bizottság jelen-

') Lásd az Irományok 303-dik számát. 
") Lásd az Irományok 29 3-dik számát. 
8) Láed az Irományok 298-dik számát. 

tését, valamint a négy törvényjavaslatot felolva-
sottakul tekinti; hanem van még egy indítvány, 
melyet felolvasni kérek. 

H o r v á t h LajOS j e g y z ő (olvassa Madarász 
József és társai indítványát1). 

E l n ö k : Megnyitom az atalános tárgyalást. 
Madarász József (a szószékről) : T. ház! 

Róma nemes szivü leánya, a Gracchusok magasztos 
szellemű édes anyja idősebb fiának Tiberiusnak 
elvesztése után, a még életben maradt Cajus férjé
hez, női szivének megtört keservében, igy szólott 
annak is életét féltő neje : „Tiberius megöletése 
után minő ótalmat várhatsz te a törvényektől és 
az istenektől!" 

Valóban nem csodálkoznám, ha állami éle
tünk vérző sebei miatti fájdalmában bárki is hoz
zám ekként szólana a megtörténtek után: „Miként 
ápolsz te még reményt kebledben arra nézve, hogy 
hazádnak ezred éves, eddig legalább törvények ál
tal föl nem adott önálló kizárólagos hadügyi jogát 
megmenthessétek?" (Helyeslés a szélső bal oldalon) 

És hacsak az 1848 utáni korszakot eszmélem 
is, midőn a vesztés perczeiben a hatalom jónak lá
tott megadni mindent a nemzetnek, miként a tör
ténelem , fájdalom, azt bizonyítja be , hogy tán 
csak azért, miképen a vész elmultával állami éle
tünk gyökerétől annál inkább foszthassa "meg 
nemzetünket: akkor, képviselők, aggódó lelkem fáj
dalmával látom, miképen a történelem mind meg
annyi intő szózata és tanúságai nyom nélkül 

! enyésztek ugyan el azon férfiak előtt, kik most hazám 
í jelen ügyének vezérletére döntő befolyással bírnak ; 
\ de miképen Cajus Gracchust nem törte meg sem 
| Kóma aristokratiájának romlása, sem hálátlanság, 

sem rágalom : akképen ihletve szent példája által, 
kötelességül érzem a tárgyalás alatt levő törvóny-

' javas la tba ; ' ) megtámadását és az ellene beadott in-
| ditványom indokolását. 

Nem tekinthetem én e törvényjavaslatot más-
| nak , mint az aristokratikus elemnek a fejedelmi 
j hatalom korlátozására átalában ezer éves törvé

nyeinken s kiválólag 1848-ban is végig lefolyó 
demokratikus elvek elleni támadását, és pedig ki
válólag az 1848-ban kivívott hadügyi önálló ren
delkezés ellen. Nem tekinthetem, fájdalom, más
nak, mint önök szerint nyert vívmányok élvezhe-
tése végett, szerintem azonban állami életünk gyö
kerének vesztesége miatti azon ténynek, mely ál
tal megmaradt törvényeink szerint a nemzet leg
drágább kincsének, ifjtiságunknak nem csak, de a 
férfikoruaknak is. tehát a nemzet élete vettetik áldo
zatul a haza megmentése szine alatt, az osztrák biro
dalom eddig telhetetlen,tehátkielégithetlen és mégis 
szerintem meg sem menthető oltárára. (Derültség) 

') Lásd az Irományok 294-ik számát. 
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P a t a y I s tván : De ugy van az, uraim! (De
rültség.) 

Madarász J ó z s e f : Tekintsék át a képvise
lők a három század óta hazánk ellenében folyta
tott küzdelmét az osztrák kormány férfiaknak. 
Adja az Isten, hogy a jelen küzdelem utáni vív
mány legyen azon három százados küzdelemnek 
ellenkezője és hazánk önállásának biztosítása ; de 
engem a történelem, az életnek nagy mestere arra 
tanított, hogy eddigelé a három száz d alatt küz
delme az osztrák kormányférfiaknak nem volt 
másra semmire irányozva, mint arra, hogy hazánk 
pénzügyei felett az egységnek, ha lehet, alá, ha 
nem, mellé rendelve, az által hazánk elszegényit
tessék egyrészt, mig másrészt hadügyünk kizáró
lagos gyakorlatának elvesztése által teljesittessék 
azon osztrák kormányférfiunak óhajtása, ki azt 
mondotta, hogy hazánkat rabbá és koldussá kell 
tenni. 

Tekintsék önök végig, uraim, az ez ország
gyűlés alatt hozott törvényeket, és kénytelenek 
lesznek bevallani — jó, legyen, a kényszerűség 
tétethette önökkel, de önök mégis kénytelenek 
lesznek bevallani — hogy önök kényszerülve 
voltak törvényesíteni mindazon elviselhetlen ter
heket, melyeket önök 1861-ben önmagok ország-
gyülésileg mondottak elviselhetetleneknek. És így 
nem fogják tagadhatni, hogy az önök által jóhi-
szemüleg hitt vivmányok élvezése miatt eszközül 
kellett önöknek szolgálniokaz osztrák kormányfér
fiaknak három száz év alatt soha sem sikerülhe
tett abbeli törekvéseik kiviteléhez, hogy hazánkat 
elviselhetetlen terhek ösvényére szorítják; s hogy 
elérték abbeli czéljokat. 

Jól tudom, uraim! hogy itt önök meg sem 
állhattak. Az osztrák kormányférfiak törekvése és 
ezélja volt hazánkban nem csak a pénz-, de a had
ügy feletti kizárólagos rendelkezésnek eltörlése is. 
Hiszen még a koldus is, ha ép kezű és lábú, annál 
inkább egy nemzet, előbb-utóbb jöhet azon gondo
latra , miként az emberek és államok nem azért 
vannak teremtve, hogy egyedül másért szenved
jenek, hanem biztosítván szellemi jóllétüket, minél 
inkább élvezzék az anyagi jóllétet is ; az pedig ki-
merittetvén az adózás elviselhetlen terhei által, mi
után azokat többé el nem viselhetnék, rá jöhetné
nek arra, hogy azon terhek eltörlését követelnék, 
s azt el is kellene érniök, hogy azon elviselhetlen 
terhek megszűnjenek. Az osztrák államférfiak tud-
t ík , hogy az csak ugy hárittathatik el, ha a nem
zet virága, a nemzet életre való kora átszolgál-
tatik a hatalom eszközének, a rendes hadsereg 
tagjává • tehát arra volt irányozva törekvésök, 
hogy elvétetvén e haza országgyűlésétől az 1827-
ben, pedig világos szavakban kijelentetett azon 
jog, miszerint az önvérérő'l rendelkezésbe semmi vi-

KÉPV. H. NAPLÓ 1863/8. 15. 

szonyok közt másnak, mint a haza országgyülésé-
sének szava nem lehet, ez okokból kellett, hogy 
önöket a hadügy kizárólagos rendelkezését bizto 
sitó törvényeknek máskénti módosítására kénysze
rítsék. 

Meghiszem, uraim, hogy önök, a kormány é-
e háznak igen tisztelt többsége, a közös ügyeknek 
kivívott élvezetével azon helyzetbe jöttek, miként 
a vándor, a hullámok rémes leányai énekével, 
mely ellenállhatlan varázsával vonza őt az ör
vénybe ; azonban annak, a ki, nem mondhatják 
önök, hogy az országgyűlés elejétől fogva bármi
kor hallgatott volna ama közös-ügyes syreni han
gokra, engedjék meg a szabadságot, hogy mi
ként Magyarország honfiait, önöket, önmago
kat is kérjem, figyelmeztessem önöket, hogy ön
magokat se engedjék sodortatni ezen örvénybe; 
de még inkább figyelmeztessem és kérjem arra, 
hogy ha önök önmagok menthetlenül ez ör
vénybe sodortatnak is, legalább hazánk eddigelé 
királyi eskükkel szentesitet*-, hadügy feletti kizáró
lagos rendelkezését ne engedjék önökkel együtt 
ama örvénybe sodortatni. 

Ha csak majdnem kétszáz év előtt történtekre 
gondolunk, midőn Hocher, Nosztitz és Martinuzzi 
nyilvánították a nemzet előtt, hogy a nádorság el 
fog töröltetni: nem tagadhatják önök,oh fájdalom, 
hogy a nádorság hatályait önök is felfüggesztet
ték ; nyilvánitották, hogy e hazát vegyes tanács
csal fogják kormányozni: nem tagadhatják önök, 
hogy állami kérdéseink legfőbb ügyeiben osztrák 
és magyar delegatiók iutézkednek jelenben is. 

Akkor megirták Szelepcsényinek, hogy ne is 
iparkodjék a nemzet ezen rendeletek ellen küzdeni, 
mert a ki a király határozatai ellen szegül, az az 
égő gyertya lángjába repülő pille sorsára jut. 

Es ha most már ezek után arra ügyelek, hogy 
miután a Lobkovitz-féle kísérletek nem elégíttették 
ki nemzetünket, íme, a külesemények következté
ben önmaga Magyarország fejedelmi háza, a ta
pasztalás által azt kényszerült beismerni, hogy 
nem csak Magyarországnak, nem csak Magyar
ország koronájának, de ön az osztrák fejedel
mi háznak is biztossága, dicsősége és fénye 
csak az által van biztosítva, ha Magyarország
nak teljes önálló függetlensége teljes életében van; 
és ha már most, én legalább az általam val
lott elveknél fogva, meggyőződésem szerint pár
huzamot vonok a múlt és jelen között, a midőn az 
én meggyőződésem szerint ezen tárgyalás alatti 
törvényjavaslat még fájdalmasabbá ássa azon űrt, 
a mely állami életünk legfőbb biztositékán rágó • 
dik: nekem lehetetlen azon következtetésre nem 
jönnöm a történet nagy mestere után, hogy mi
ként külesemények által volt a fejedelem kénysze
rűvé beismerni, hogy, ellenére a Lobkovitz-féle ki-

37 
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serieteknek, csak is Magyarország önálló állami 
életének biztossága az ó' biztosítása is, a szerint 
kell hitem szerint, az önök által jelenleg vívmány
nak mondott, de szerintem állami életünkön jelen
leg is rágódóknak a nemzet jellemével, szokásai
val, ezredéves történelmével és törvényeivel meg-
egyezőleg átalakittatniok; és ezért, mert én ezt hi
szem, mert igy vagyok meggyőződve, meg fog ne
kem bocsátani a t. ház, ha a kormánynak e rész-
beli törvényjavaslatát, mint hazám anyagi , ugy 
szellemi jóllétével, mind állami életünk életfeltéte
leivel, önmagának hazám koronájának fényével és 
dicsőségével ellenkezőt megtámadni kötelességem
nek tartom; megtámadni azért, mert én azt hivém 
és vártam, hogy e kormány, mely már másfél év 
óta az alkotmányt helyreállítottnak vallja, nem 
mindig ujabb áldozatokat és az állam életét főleg 
biztosító törvények ellenére fog követelni, hanem 
egyszer megállva, azon jogokat, a melyek Isten és 
ember előtt minden államot és igy Magyarorszá
got is megilletik, visszaszerezni iparkodik, és visz-
szaszerzésökben, higye el a t. többség és a koi-
mány, bizonyára elvrokouimban és bennem is a 
leghűbb támaszra fogna találni. (Zaj.) 

A központi bizottság véleményében főleg két 
indokot látok, a melyre nézve ellenvéleményemet 
köteles vagyok nyilvánítani. Az egyik az, mely 
azt mondja : „A magyar szent korona minden 
tagja hadkötelezett volt eleitől fogva, s 1848. mely 
ama koronának e hon minden lakóját tagjává 
avatá, ép ez által különbség nélkül hadkötelezetté 
is tette azt egyszersmind." 

Én elfogadom, uraim, a hazavédelmi átalános 
hadkötelezettséget; de kénytelen vagyok nyilváni-
tani, miként, fájdalom, maga az 1848-ki törvény
hozás még igen számosakra nem terjesztvén ki jo
got — pedig ez kötelessége minden államnak — ön
maga az 1848-ki törvényhozás a hadkötelezettsé
get csak is egyedül, pl. a nemzetőrség intézmé
nyében a jogélvezőkre terjesztette ki. Tehát ily
nemű hivatkozás 1848-ra, fájdalom! a valósággal 
meg nem egyez. 

Kötelességemnek tartom még második főész-
revételemet nyilvánítani ott, a hol azt mondja, 
hogy 1827-ki törvényhozás a béke közepett is 
gondoskodván a katonaságról, igy szól : „Meg
nyugvással látta a bizottság, hogy a hozzá utasi-
tott törvényjavaslatok sem hagyták el az épen fel
mutatott történelmi ösvényt, nem csupán rendes 
katonaságból, nem is csupán honvédségből és nép
felkelésből, hanem ezek mindegyikéből alakitván 
az átalános védkötelezettség alapjára fektetett azon 
véderőt, mely viszonylag s igy átalában is elég
nek mondható. Ez által az öröklött alapon építe
nek ugyan, de megfelelően reformálván az ősi in
tézményt, azt újra életre költik fel." 

No már engedje meg nekem a hadügyi köz
ponti bízottság tisztelt előadója, midőn én az 
1848-ki törvényekben a honvédelemre, a nemzet
őrségi intézményre látom fektetve, legalább az 
1848-ki szellemet és értelmet is azon törvények
ben, ott látom a haza alkotmányára való feleske
tést, hogy többet ne is említsek, és miután ezt nem 
látom az ő munkájokban, akkor engedje meg, 
hogy nekem nyílt kötelességem azt mondani, mi
ként a jelen munkálatot hozzá hasonlitva az 1848-ki 
törvényekhez, elhibázta a t. előadó úr, és e helyett 
azt kellett volna mondania, hogy ez nem reforma-
tiója, hanem deformatiója az 1848-ki törvények
nek. (Ellenmondás jobbról.) 

Ezeken kivül szabadságot veszek magamnak 
e részben hivatkozni röviden hazám 1608, 161S, 
1681,1715,1790, 1827, 1849-ki törvényeire, me
lyek a jelen törvényjavaslattal ellenkező irányza
túak, és mebyek részemről, ugy hiszem, a részletes 
vita alkalmával nem lesznek mecrtámadhatók. 

Csak a jelen kormány egyik érdemes tagja, a 
közoktatási miniszter urnák bátorkodom még e 
tárgyra nézve 1865-ik évben választóihoz mondott 
eme nagybecsű n}Tilatkozatát felolvasni, a mely az 
általam előadottakat eddigelé hitemként indokolja. 
(Halljuk !) „A kiegyezés kielégítő csak ugy lehet, 
csak akkor számolhat állandóságra, ha az alkot
mányos befolyás nem szorittatik meg." (ügy van! 
jobb felöl.) 

Én is elfogadom, uraim, ez állítás helyességét; 
de a jelen tárgyalás alatti javaslat megszorítja az 
alkotmányos befolyást, mert, midőn az 1827-ki 
törvény azt mondja ki, hogy egyedül Magyaror
szág országgyűlése rendelkezik Magyarország 
hadügye fölött és attól semmi szin alatt el nem vé
tethetik, hogyan lehet akkor állítni azt, hogy e tör
vényjavaslat 11-ik pontjábani előadás nem szo
rítja meg az alkotmányos jogokat? (Helyeslés a 
szélső baloldalon.) A többség határozhat mindent; de a 
valót, hogy melyik a való, azt az utókor fogja 
megítélni. (Derültség a jobb oldalon?) 

Azt mondja továbbá a t. oktatásügyi minisz
ter úr : „Az 1848 ki törvények, a mely törvények 
szerint én hazámnak hadügyi kizárólagos rendel
kezését is óhajtom fentartatni, (Közbeszólás jobb fe
lől : Azt tudjuk!) az 179l-ki törvényeknek, csak a 
törvényesen fenálló viszonyoknak uj, szabatosabb 
formulatióját foglalják magokban, 

„És továbbá én meg vagyok győződve, hogy 
ha e törvények sohasem hozattak volna, vagy ha 
valamely törvényhozás ezen elvektől eltérne, me
lyek az 1848-ki törvényeknek e tekintetben alapul 
szolgálnak, ennek nem lehet más következése, 

| mint az, hogy a nemzet újra folytatva a küzdel-
; met, melyet akkor bevégzettnek gondoltunk, egy 
| uj, az 1848 ikihoz hasonló convulsión menne keresz-
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tü l : mert míg a nemzet múltját meg nem tagadja, 
mely közte s a birodalom között az egyedüli jog
szerű, nem tarthat s nem fog tartani más elveket, 
mint a melyeket az 1848-ki törvények fölállítot
tak, s melyekről lemondva, önállását, azaz nemzeti 
létét áldozná fel/ ' (Helyeslés .) 

Uraim! én is azt mondom, hogy helyes, s 
szabadságában áll ugyan az értelemnek és a kép
viselőnek önmagának is szavainak magyarázatot 
adni ; de én azt állítom, hogy az 1848-ki törvé
nyeknek ezen alapja az, igen, ez az alapja, a mely 
épen a békés utat követi, a mely netán a convul-
sióknak elejét állana, hogy Magyarország ne csak 
pénzügye, hanem hadügye felett is önmaga ren
delkezzék; s nem tagadhatja senki, hogy 1848-nak 
ez volt legjelesebb vívmánya. 

Most szabadságot veszek magamnak a t. kép
viselőház engedelmével öninditványomat indo
kolni. 

Állitottam, hogy az államélet első kellékei 
közé tartozik az, hogy Magyarország véderejét ki
zárólag önmaga rendezhesse el s vele rendelkez
hessék. E törvényjavaslat pedig Magyarország és 
Ausztria e részbeli jogait tiz évre közös rendelke
zésre kivánja átszolgáltatni. 

Az én meggyőződésem és hitem szerint mind 
Magyarországnak, mind Ausztriának kiváló érdeke 
az, hogy az állam scuverainitását egyik is. másik 
is egyaránt gyakorolja; s meggyőződésem az, 
hogy a tárgyalás alatt levő törvényjavaslat 11-ik 
pontja az állami souverainitás gyakorlását azon 
tiz évre lehetetlenné teszi. 

Csak az támadhatná meg ez állitásomat, a ki 
nem óhajtaná, hogy az ausztriai birodalom s Ma
gyarország külön souverain államok legyenek: 
mert lemondhat ugyan minden souverain állam 
souverainitásának bárniely jogáról; de ha egyszer 
lemondott s lekötötte magát, hogy a souveraini-
tásnak bizonyos jogát nem kizárólag, de mással 
együtt gyakorolja, ez által coordinálta igenis a 
souverainitást, de nem tartotta azt fön. S miután 
én azt fentartani kívánom, ugy hiszem, hogy ez 
eszme nem csak Magyarország, de az ausztriai né
pek állami életének is egyik tulajdona s kiváló 
kelléke. 

Állítom másodszor, hogy minden állam or
szággyűlésének legfenségesebb joga az, hogy a 
katonaadást meg is tagadhassa. A törvényjavaslat 
pedig mind Magyarország, mind Ausztria parla
mentjét e legfenségesebb jog gyakorlásától kí
vánja nagy időre megfosztani. 

Ha valaki azt hinné, miszerint én ezalatt azt 
értem, hogy az évi ujonczjutalék kiállítható az or
szággyűlések előleges megajánlása nélkül, az csa
latkoznék. 

r 

£ n ezt nem tagadom meg, mert benne látom 
a tárgyalás alatti törvényjavaslatban. 

V a d n a y LajOS: No hát akkor mi baja van ? 
Madarász J ó z s e f : Azonban itt szabad le

gyen azon észrevételt tennem — noha nem kívá
nom érvül fölhasználni — hogy ha már a 11-ik 
szakaszban bent létezik, hogy a véderőnek nyolez-
yzázezemek kell lenni, és annak tiz évig még csak 
megváltoztatását sem kezdhetik a parlamentek, de 
ezt csak is a fejedelem kezdeményezheti, akkor uraim, 
ha ezen előre meghatározott számokban hiány mu
tatkozik, ugyan mondják meg nekem önök, akár há
ború, akár nagy betegség vagy bármi nagy veszély 
által nem jönne-e az által összeütközésbe az ország
gyűlés ujjonczjutalék-megtagadhatási joga ? merr 
mivel hogy már előzőleg lekötötték önök magokat, 
miszerint tiz évig azon határozott számnak létezni 
kell, miként vonhatnák ki utóbb önök magokat 
azon számnak minden esetve megígért fentartási 
kötelessége alól ? 

De én érvemül nem ezt kivánom érteni. 
Én nyíltan bevallom, hogy a parlamentek jo

gául nem csak az ujjonczállitást kivánom, hanem 
kivánom azt ugy, miként önmaga az 1861-ki or
szággyűlési felirat mondotta : az összes katona
létszám megajánlása és annak niegtagadhatása 
jogát. 

Ura im! Megtanultam, hogy minél nagyobb 
hatalmat követelnek a kormányok a fejedelmek 
részére, a népeknek ép annyi hatalmat kell paría-
menteik számára követelniök, azért, miszerint 
egyik vagy másik túlkapásai ellen, és igy az álla
mok és fejedelmek hibája, túlkapásai elleti bizto
síttassanak. (Helyeslés.) 

Én Magyarországot és az osztrák birodalmat 
souverain álladalomnak tekintem; óhajtom, hogy 
itt is, ott is a parlamentek bírjanak a souverainitás 
ezen legfelségesebb jogával; és a ki azt mondaná, 
hogy az tiz évre nem zálogoltatott le a 11. sza
kasz elfogadása által, és a ki azt állítaná, hogy 
elfogadva ez elveket, a parlament e fölséges jogai
tól nem fosztatnék meg; arra én, uraim, nem tud
nék semmit sem felelni, mert ez állitások a tények
nek önmagok mondanának ellene. 

Átmegyek állitásaim többi részeire, miket 
egybefoglalva kinyilvánítom, hogy a tárgyaiái 
alatt levő törvényjavaslattal épen ellenkező állást 
foglalok el — nem hazám megvédésére, mert azt 
óhajtom; annak megvédésére minden fegyvert fog
ható gyermeket kötelezettnek hiszek, vallok, és 
óhajtok — de külön állást foglalok el a törvényja
vaslat azon részére, mely az állandó hadsereget 
szerintem oly rémletesen nagy, a honvédséget pe
dig — bocsássanak meg önök, miként azt kell nyil
vánítanom — hogy azt a hazámban alkalmazható 
véderő irányában, ha nem volna oly leverő, nem 
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tekinthetem másnak, mint hogy az szégyenletesen 
piczi. 

Ellenkező állást foglalok el a részben is, mert 
a rendes hadsereg ily rjmletes száma által a tá
madó politikát látom megállapítva, mig én hazám 
védrendszerének akarok lenni hive. 

A rendes hadsereg, uraim, bárhol és bármi
kor, átalánosságban, igen csekély kivétellel, mindig 
a hatalom szolgája; de az alkotmánynak csak ak
kor őre, ha a hatalom az alkotmányt szükséges
nek látja megtartani. A mellett tehát, hogy a leg
erősebb tényezőitől fosztatik meg a nemzetgazda
ság a béke idején, lehetetlen önöknek megtagadni 
azt, hogy kútfejét nyitja meg egyúttal az elvisel
hetetlen adóztatásoknak. 

En a béke idején az állandó hadseregnek ily-
kép tervezett rémletes nagyságát nem tekinthetem 
másnak, mint fegyveres békének. A fegyveres 
béke pedig fölemészti a nemzetek vagyonát mindig. 

Önmaga a honvédelmi n iniözter urnák 1861-
ben mondott szavai szerint is a fegyveres tüntetés 
többnyire kétes kimenetelű, mert rendesen nem 
éretik el általa azon czél, mely óhajtatott. 

Én tehát megforditva, hazám véderejét óhaj
tom a lehető legnagyobb mennyiségben, és a had
sereget szükségletig kevésnek, melynek száma, 
miként én elégnek hiszem, lehet csekély, még is 
Hzt hiszem, béke idejében untig elég az. 

Egyébiránt indítványomban is ugy van ki
téve, hogy legyen a haza szükségleteihez mért a' 
rendes hadsereg. És igy a véderő rendezésére 
nézve eltérvén véleményünk, nézzünk szemébe 
kissé a tényeknek. 

Követeli-e most már Magyarország állami 
területének, alkotmányának biztossága a rendes 
hadseregnek ily nagy mértékű és a honvédségnek 
ily csekély számbeli kiállítását? És ugyanekkor 
nézzünk szemébe a központi bizottság azon téte
lének is , hogy Ausztria biztossága talán első sor
ban hazánk biztossága. Eltekintve attól, hogy igen 
helyesen fejezik ki mindig azon egyének vélemé-
nyöket, kik egy „talán" szót csúsztatnak bizonyos 
állításba, mert azt lehet igazolt és nem igazolt
nak hinni: én , uraim , Magyarországra nézve azt 
hiszem , hogy Magyarország állami léte , biztos
sága és alkotmánya, ha honvédelmi ereje kifejtetik 
akkép, mikép én is óhajtom és indítványomban j 
van , senki által meg nem támadtathatik. i 

Ez benső meggyőződésem; azonban ismét ' 
meggyőződésem az, hogy megtámadtathatik ak
kor , és ki van téve, ki lesz téve a kérdéses 
•esélynek , ha rendes haderejét oly rémletes számra 
emeli Magyarország , mely által a fegyveres béke 
nem tekintethetik semmi egyébnek, mint provo-
catiónak: mert a fegyveres béke és a fegyverben 
állás mindig mások kihívása. 

Tekintve tehát hazám állását, két kérdést 
kell okvetlenül megérintenem. 

Itt van a nemzetiségi belkérdés, (Mozgás) 
itt van az aldunai tartományok, a keleti népfajok 
kérdése. 

Kötelessége a férfiúnak, annak kivált, ki 
önök, mint nevezetes többségnek politikájával 
ellentétes politikát vall , miként ezt teszem, lega
lább előadni azon okokat, melyek késztik őt, kész
tetnek önök politikájának megtámadására. 

Én a nemzetiségi kérdés megoldását hazánk
ban veszélyeztetve látom az állandó hadseregnek 
rémletes számemelésével. (Ellenmondás.) Uraim, 
hazám, Magyarország területi és politikai épségét, 
hazám állami egységét, nincs hatalom, a mely 
ellen védeni, lenne az bár e hazábani nemzetiség 
bármely tagja, lenne az bár mely hatalom, mely 
megtámadná, ismétlem, hazám területi épségét, és 
állami politikai egységét védeni utolsó csepp vére
mig kötelességemnek ne tartanám. De e mellett ismét 
azt hiszem, (Zaj) ez az ón hitem . . . (Közbe
szólás : Szép !) Valóban nem szoktam egyes meg
jegyzésekre felelni ; de azt hiszem, midőn, azt 
mondom, hogy hazám állami területét és állami 
politikai egységét megvédem, akkor ezt hallani: 
„szép!" nem értem, mert én azt hiszem, hogy ez 
nem csak szép, de utolsó csepp vérig kötelessége 
mindenkinek. E mellett azonban azt hiszem, hogy 
hazámnak területi és állami épsége akkor biztosít
tatik leginkább, ha először az aldunai tartoruá-
nyok iránt barátságos azon politikával élünk, mely 
hazánk önálló állami létének biztosítása által 
előmozdittatik, ami, jegyezzék meg önök, mindig az 
osztrák birodalom ereje figyelemben tartásával 
egyúttal az ő önálló kifejiésöknek is legfőbb biz
tositéka. 

Az aldunai tartományok, uraim, akkor fog-
jákMagyarországot ónálló állami létök kifejlődésére 
nézve biztositónak találni, ha annak hadügyi 
ereje föl nem hasznáítathatik semminemű megkí
sérthető recompensation dis vagy bár mi más ter
vekre, (Helyeslés a szélsőbal oldalon. Zaj. Elnök csen
get) és nagy mérvben itt e hazában lakó külön 
nyelvű , és külön nemzetiségű népfajokat is bizo
nyára az is kötendi leginkább a haza biztosságá
nak területi épsége és állampolitikai önállósága 
tiszteletéhez, ha látják azt. hogy e haza azon álla
mok irányában, mely államok velők nyelv és nép
fajra nézve rokonok, oly barátságos viszonyban 
áll , a mely az ő állami kifejlődésöket veszélyez
tetni nem fogja. (Igaz! a szélső bal oldalon. Zaj. 
Halljuk]) 

Az ausztriai birodalomra nézve beismertem, 
uraim, hogy a hadseregnek e részben leszállítása, 
és a honvédségnek nagyobb mérvben kiállítása, 
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iia természeti rendeltetésének ellenében akar küz
deni , nem czélirányos. 

Azt is kötelességemnek tartom beismerni, hogy 
Ausztriának mindazon tartományai, melyek a 
német birodalomhoz tartoztak azelőtt, é< melyek 
fajuk és nyelvűknél fogva a nagy német nemzet 
t a g j a i . . . (Fölkiállások: 4 csehek! Zaj. Elnök csenget) 

Csak kiki magáért! én a mit akarok, elmon
dom. {Derültség. Halljuk !) 

. . . a nagy német nemzet tagjai természetileg 
vonzódnak rendeltetésökhöz. 

Azt hiszem, e természet szerinti rendeltetés 
minden esetre kötelezi Ausztriát érdekei felismeré
sére, és Ausztria e tekintetben nem áll azon kedve
ző helyzetben hitem szerint, mint Mag}'arország 

Nézzük, uraim, a tényeket. Poroszország a 
múlt hadjárat alkalmával megelégedett azzal, hogy 
a német szövetséget feloszlatta. Ausztria abból ki
lépni volt kénytelen , megalapította az éjszaki és 
déli szövetséget Ausztria nélkül, és megelégedett 
{Zaj) néhány másodrendű állam bekeblezésével; de 
•oda juttatta a német egység állapotát, hogy azon 
perezben , melyben Poroszország akarni fogja, a 
német birodalom egyfégének ellent nem lehet ál
lani. (Ellenmondás a jobb oldalon.) 

A német népek e természetszerű érdekének 
•ellenében nem állhatnak egyes fejedelmi érdekek. 
Miként be kellett következnie az egységnek Olasz
országban, ugy kell annak bekövetkezni a német 
birodalomban. Hogy Poroszország királyi házá
nak tagja van-e hivatva a német egység kivitelére? 
az a jövő kérdése; azonban, ha figyelemmel kisé
rem , pedig kisértem , a múlt háború alkalmával 
a porosz királynak a trónörököshöz, fiához, egy 
érdemjel átadásakor e mondott szavait: „A sze
rencsésen megkezdett míí betetőzésére te vagy hi
vatva :tt azt kell hinnem, e család hiszi magát e ren
deltetés +eljesitésére hivatva. 

Kell e tekintetben szembe nézni, képviselők, 
az európai közvéleménynyel. Franeziaországban 
•a jelenleg uralkodó császárnak mi a politikája? 
Politikája-e a német egység ellenében harczot kez
deni és talán Ausztriát és vele Magyarországot is 
e szövetségbe bele vonni? az iránt, ugy hiszem, e 
kormány jeles férfiai inkább szolgálhatnak felvi
lágosítással; én csak annyit jelezhetek, miként lá
tom, hogy Franeziaországban a napoleonidák, a 
legitimisták és ultramontanok zajt ütnek a né
met egység ellen; azonban hitem szerint okosko
dásaik nem az igazságon, hanem egyes pártérde
keken alapulván ; nem hiszem, hogy e háború kiü
tése esetére a franczia nemzet a német nemzet el
lenében (Derültség a. jobb oldalon) lelkesen küzdene : 
nem hiszem azért, mert igaztalan azon állitás, 
hogy a német birodalom megalakulása Franczia-
-ország illő befolyását veszélyeztetné. Igaztalan 

! azért, mert hitem szerint épen ama birodalmaknak 
természeti rendeltetésűk szerinti alakulása, azon 
mérvbeni megalakulása, miként természeti rendel
tetésűk, épen ellenőrzés volna egyik vagy a másik 
túlkapásai ellen. Ha pedig ekként megalakulva 
mindkettő követi a művelődés, az anyagi jóllét és 
a korszellem által reájok parancsolt haladást, ak
kor egész Európa népeinek fejlődése ép alakulá
suk által biztosíttatik és vele az alkotmányos és 
szabadelvű haladás. (Fölkiáltás: PhrazUokl) 

Nézzük, uraim ! mit mond e részben Angolor-
1 szag közvéleménye. (Zaj, derültség) Csak azért is 

bátor vagyok a„Times"-nak erre vonatkozó czikkét 
felolvasni, mert igen jól tudom, hogy vannak lap
szerkesztők, kik e „Timesc<-nak néha-néha alkotmá
nyunk ellen felsajgó magyarfaló czikkeit igen 
szeretika közvéleménynek átadni.A „Times" tehát 
a bevégzett háború után ezeket irja a német hábo-

I ruról: ,,A közjó kívánja, hogy..."(Fölkiáltások: Ere-
I detiben kell olvasni!) Lapforditás után idézem. ,.A köz 
j jó kívánja, hogy Hanovera s a többi kisebb álla-
I mok valamennyien a nagy német birodalomba ol-
I vasztassanak be. 

,,A régi német birodalom tagjai az összes ál-
| lamtest átalános elerőtlenitése által nyertek erőt. 

„A koronák, melyek ama királyi fejek legna-
gyobbrészétfedék,Németország ügyének veszélyez
tetése által szereztettek; és ámbár Poroszország 
bajosan tudná örökségi jogát a német birodalom
hoz kimutatni, nem lehet tagadni, hogy a munka, 
mi most Poroszországé, az újjá s?ervezés munkája, 
és hogy a német birodalom Poroszország által azt 
nyeri vissza, a mit Bajorország, Würtemberg, Hes-
sen, és, mint legrégibb s legmerészebb bűnös, ön
maga Poroszország ragadott volt el tőle. 

„Németországban minden háborúnak vagy 
j forradalomnak szükségkép Németország egysége 
1 felé kell irányulnia ; a kisebb államok olyan a 
I milyen függetlensége fölött a páleza, királyokra 
! u g y naint herczegekre nézve, eltöretett! 

„A hanoverai király és fejedelemtársai csak 
l kettő közt választhattak : Poroszországnak vagy 
I Ausztriának vetni alá magokat. Az utóbbit válasz

tották, mert azt hivék, hogy Ausztria döntő befo-
; lyását gyengíteni fogják nem német tartományai-
! nak bonyolult érdekei. 

„De a fejedelmek szerencsétlenségére, ámbár 
a mi hitünk szerint Németország népénk szeren-

' cséjére, Ausztria bukott, s buktak vele a kis álla
mok is." 

Ebből én s ezek után, t. képviselők, azon kö
vetkeztetést vagyok kénytelen kivonni: először, 
hogy Ausztria császárjának mint magyar király-

I nak is meg kell barátkoznia azon eshetőséggel, mi-
1 szerint a nagy német birodalomhoz tartozó államai 
' és népei vagy természetszerűleg a nagy német 
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birodalomhoz; csatlakoznak, vagy oda is csatoltat- j 
hatnak; és 2-or, hogy az ausztriai császár mint ma
gyarországi király leginkább Magyarországra van 
utalva , és a miként lesz Magyarország alkotmá
nya független, népe anyagi jóllétben virágzó, szel
lemileg magasztos érzelmekre kiváló, a szerint fog
lalhatja el Magyarország királya is csak Európa 
szabadelvű államainak fejedelmei közt azon helyet, 
melyet egykor az igazságos Mátyás elfoglalt. 

Ezek után lehetetlen nem kérnem a tárgyalás 
alatti törvényjavaslat elvettetését, azért, mert ál
tala állami létünk legfőbb erejét, biztositékát, a 
parlamenteket megillető kizárólagos hadügyi jo
got látom veszélyeztetve. látom átadatni e tör
vényjavaslatban a parlamenteket megillető jogot 
a fejedelemnek. Az pedig már most egész Európa 
művelt alkotmányos népeinél bevett t an , misze
rint az egyesek és általok az államok vagy páriá
in entjeik jogainak egyes egyénekre rubázása ret
rográd lépés, visszaesés , és csak is a fejedelem 
alkotmányos korlátolása, és a parlamentek souve-
rain jogainak fentartása korszerű és időszerű ha
ladás. 

Itt állok (Látjuk! Derültség) szemközt a kor
mánynyal, és szemközt az azt támogató többséggel. 
(Zaj, Igazi) Meg fogják azonban engedni, hogy mi
előtt e ház szószékét elhagynám, kimondjam, hogy 
Magyarország addig, mig önállólag rendelkezett 
hadügyi erejéről. . . (Mikor 9) Például 1827-ben,pl. a 
franczia háborúskodások alatt, 1790-ben. 1848-ban. 
(Zaj.) Es ha kérdik még önök. hogy mikor ? a több
séget utalom az országgyűlés 1861-iki feliratára. 
Ha kérdik, mikor? akkor tessék megtekinteni az 
1861-iki felírást — az hogy önök most ellenkezőt 
kivannak bemutatni, mint 1861-ben mutattak be, 
az nem az én hibám — tessék megnézni az 
egész ország által helyesléssel fogadott 1861-iki 
feliratot: abban meg van mutatva, hogy az ország 
le egészen 1867-ig törvényesen hadügyéről min
dig önállóan rendelkezett. 

És én nem is ezt a kitérést akartam; de azt 
óhajtottam, hogy azt vegyék önök figyelembe, 
hogy a nemzet ezen ideig egyetlen nemzet közt elő 
nem mutatható azon magasztos jelenetnek adta ta
núságát, midőn nem is önmaga nemzeti érdeké
ben, de fejedelme iránti fel lelkesüléséből megmu
tatta, miként a jelennek fényét és méltóságát te
kintve, egész Európa előtt bemutatta azt is, hogy 
kész volt fejedelmi házát Európa majdnem összes 
ereje ellen fentartani. És ekkor, uraim, vegyék 
önök igenis figyelembe azt is, hogy Magyarország 
ha lassan haladt is, de élt; és ez valóság ; élt, a mi
dőn független állami élete volt; de vajon hogy 
az önök által elfogadott törvényjavaslat alap
ján miként élend ? azt a történelem fogja megmu

tatni : adja Isten, hogy éljen még jobban, még di
csőségesebben. 

Óhajtom tehát, ne száműzzék önök hazámnak 
hadügyi rendelkezését. 

A görögök nagy férfiaikat száműzni szokták. 
Themistokles óhajtotta, bár mielőbb megbánja tet
tét nemzete; én a szelid' Aristidest követem, midőn 
óhajtom, hogy e tettét meg ne bánja nemzetem 
soha. 

Uraim ! előadott megyőződésem parancsolta 
kötelességem szerint megtámadva a tárgyalás alatti 
törvényjavaslatot, miután tudom, hogy minden 
többségnek, ugy e háznak is van egy igen tisztelt 
vezére , hozzá és általa önökhöz is , engedjék 
meg, hogy indokolásomat bezárhassam (Felkiáltá
sok : Szívesen.') hazánk nagy menekültjének Kos
suth Lajosnak Deák Ferenczhez irt leveléből követ
kező idézettel: „ É n , ki nemzeteknél uralkodóik 
irányában a jogfeladást soha sem tartom sem sza
badnak, sem kénytelenségnek, igyekeztem maga
mat, mennyire embertől kitelhetik, a te állás
pontodba belegondolni, s a vélt kénytelenségnek 
még csak árnyékát sem vagyok képes fölfedezni; 

I hanem látom azt, hogy a magyar nemzet ép azon 
S perczet választja kétségbe esni állami jogainak 

teljes valósithatása felett, midőn minden nemzet a 
J nagy Angliától a kis Krétáig érzi, hogy a kor 

szelleme , a kor iránya s a politikai viszonyok a 
•jogvisszaszerzésnek vagy a jogfejíesztésnek ked
vezők. 

„Ilyenkor mond le Magyarország legbecse
sebb állami jogairól, és lemond oly módon, le-

! mond, magát oly politikának eszközéül szegő'dtet-
! ve, mely szomszédainkat ugy nyugat, mint kelet 
I felé ellenségeinkké teszi s a szemlátomást kö-
| zelgő európai bonyodalmaknál hazánkat a vetél

kedő ambitióknak czéltáblául tűzi ki, 
„Es ha asi kérdem magamtól, mi hát az, a 

mit nemzetünk annyi feláldozásért jutalmul kap ? 
I látom azt, hogy kapja az idegenekért katonásko

dás kötelességének átalánositását s vele az elvi-
I selhetíen tömérdek adók megörökítését, melyek

nek ily viszonyok mellett még csak legcsekélyebb 
enyhítésére sem lehet gondolni. 

„Ott volt a nemzetőrség. A legártatlanabb in-
stitutio a világon szemben a törvényt tisztelő ha
talommal. Sőt a rendnek, a személyes vagyon-
biztosság legsikeresebb ó'rje, mert azt magának a 
népnek ótalma alá heíj'ezi. De van ezen institutio 
eszméjében valami, a mi fékül szolgálhat a hata
lomnak, hogy ne merje túlfeszíteni az önkénynyé 
fajulás húrját. S mert ez van benne, a minisztéri
um a nemzetőrséget el akarja törölni. 

„Én nem gondolom, hogy az országgyűlés
nek missiói közé tartozzék a hatalom útjából az 
önkénynyé fajulás akadályait elhárítani. Biztosité-
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kokra nem a hatalomnak van szüksége, hanem a 
népnek; s én nem gondolom, hogy az átalános 
katonakötejezettség , kapcsolatban a miniszteri 
felelősség alól elvont rendelkezés hatalmával, biz-
tositék dolgában a nemzetőrségi institutiót mellőz
hetővé tenné. 

„De én e tényben a nemzet halálát látom; s 
mert ezt látom, kötelességemnek tartom megtörni 
hallgatásomat, nem a végett, hogy vitatkozzam , 
hanem, hogy Isten, a haz:s s az utókor nevében 
•esdekelve felszólítsalak. 

„Nézz körül magasb államférfiúi tekintettel, s 
fontold meg a maradandó következéseket, melyek 
felé vezeted a hazát, melynek élni kellene, midőn 
a mi csontjaink már rég elporlottak, a hazát, 
melyben nem csak a jelen röppenő perczét, de a 
változhatlan multat s a közelgő jövőt is szeret
nünk kell. 

„Ne vidd azon pontra a nemzetet, melyről töb
bé a jövőnek nem lehet mestere!" 

Percze l Mór (a szószékről) : Tisztelt képvise
lőház! (Halljak! Halljuk!) Mindenekelőtt bátor 
vagyok türelmét egy kissé nagyobb mértékben 
kikérni, mint a milyet az előttem szólott irányában 
tanusiía. Kikérem pedig két oknál fogva. Elő
ször, mert miként a tisztelt ház már rég is tapasz
talhatja, hanyatló orgánumom épen nem oly erős, 
hogy vele Jerikó falait le bírnám omlasztani, 
vagy hogy, a miként hajdan hinni tanítottak, az 
utolsó ítélet napjának elérkeztét hirdető arkan
gyal trombitájának harsogása hatásában képes 
lennék a holtakat feltámasztani. Gyenge törődött 
a testem és így csak is gyenge törődött lehet han
gom is. Másodszor pedig azért, mert már akkor, 
midőn az országgyűlésen első nagyobb szónokla
tomat tartam, szükségesnek vélem kijelenteni, 
hogy csak azon tekintetnél fogva vállaltam el 
öreg napjaimra még egyszer a képviselői tisztsé
get, mert tehetségeim mai'adékát fel kivánám aján
lani a keblemben gyermek koromtól fogva hőn 
ápolt nagy eszme ujabb megtestesitésére, a szi
vemen hordott magyar hadsereg kérdésének megol
dására. És most e perczben, midőn eme fontos 
kérdés csakugyan megoldás elé indul, sőt az 
valóban megoldatik, azon meggyőződéssel %ra-
gyok, hogy ígéretem beváltása után megjött az 
idő, hol politikai parlamentalis pályámnak határt 
kell szabnom. A fenforgó tárgyban mondandó be
szédem egyúttal az utolsó is leszen, melyet e te
remben előadandok. (Halljuk!) 

Mint mindenki egy sajátságos, de nem oksze
rűtlen eíőérzésnél fogva, ugy én is kimondhatlan 
fontosnak és végtelen horderejűnek vallom nem 
csupán hazánk jövőjét illetőleg, de még Európa 
sorsára nézve is mindazt, mit e tárgyban a képvi
selőház határozni fog. 

Se nem elbizakodó kedvtölté.4, sem hiu vágy 
• másokat mulattatni az, mi e szószékre léptetett ; 
I hanem egy magasztos hivatás öntudata azon 

ügy bevégzésére, melyet az összes nemzet szine 
előtt saját gyermekemnek vallok. Nem magát a tör
vényjavaslatot akarom ezen kifejezésem által értet
ni. A magyar hadügy üdvös elintézése, melynek 
1848 — 1849-ben a tettek mezején összes valóm fel
áldozásával iparkodám dicső fényt és derék hitelt 
szerezni, és tudom, hogy szereztem is, még azért is 
kiparancsolt a sorompóba, mert, midőn a haza hatá-

i rait átléptem, az első szavak egyike,melyet az ewgem 
üdvözlőknek válaszul adék, a „magyar hadsereg" 
volt, és ezen szó volt az is, melyet az általam még 
csak néhány hét előtt is elég magasan lobogtatott 
zászlóra felirék. Zalaegerszegi választóimnak ép 
ugy, mint régi bajnoktársaimnak megigérém, 
hogy legfőbb törekvésem lészen az államiság 
mellőzhetlen postulatumának érvényesítése, egy 
magyar honvédsereg előállítása. Ezen felül a 
tisztelt képviselő urak emlékezni fognak, hogy 
1867. deczember 3-dikán az e teremben ülő 
bajnoktársaim nevében is egy hosszasban moti
vált interpellatiót intéztem a miniszterelnök úrhoz 
az iránt, vajon van-e szándékában a kormány
nak még a folyó ülésszak alatt a honvédelemről a 
ház elé törvényjavaslatot terjeszteni ? És nem 
tagadható, hogy ezen interpellatio következtében 

! indult meg azon munkásság és fejlesztési processus, 
melynek eredménye jelenleg a ház előtt fekszik. 

Kötelességemben állónak ismerem ezeknél 
fogva, hogy véleményemet, nézeteimet a tárgya
lás alatt levő törvényjavaslat érdemére nézve 
egész őszinteséggel s tétovázás nélkül kijelentsem. 
(Halljuk! Halljuk!) 

Már e helyen is ünnepélyesen tiltakozom 
ama, bár látszólag csinos modorban, sőt meglehe
tősen enyhítő körülírással felhozott vád ellen, 
rnebyben az előttem szólott képviselő úr eme tör
vényjavaslatot ugy tünteti fel és demmciálja a 
nemzet előtt, mintha benne és általa az országnak 
valamely cardinalis joga feláldoztatnék, mintha 
eme törvényjavaslat elfogadtatása folytán a nem
zet biztossága veszélyeztetnék és jövője koczkáz-
tatnék. (Helyeslés.) 

Nekem is vannak ezen törvényjavaslatot 
illetőleg némi észrevételeim, engem sem elégít ki 
az-tökéletesen. Sok és nagy benne az előny, a vív
mány, a hasznos és szükséges; de van gyenge 
oldala is, nem egy hiány lelhető fel benne. Sok, 
de nem minden. De véleményem kimondását az 
iránt, ajánlható-e a tárgyalás alapjául való elfo
gadtatásra? beszédem végére vagy is helyesebben 
akkorra halasztóm, mikor annak jó és rósz oldalait 

1 előnyeit, ugy vívmányait taglalva és a mérleg
serpenyőbe vetve, ipagamat és képviselőtársaimat 
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is elegendőkép tájékoztam és a meggyőződés nye
réséhez szükséges informatióval elláttam. 

Igen helyesen tévé az előttem szóló képviselő 
úr, midőn hol a történelemre hivatkozék, hol is
mét a jóslás mesterségét gyakorlá. A jó, a hivatott 
törvényhozó első kelléke és tulajdona, hogy is
merje a multat, és éles szemekkel behasson a jö
vőbe. Csak az igaz jós és az avatott történész le
het magas értelemben legislator. Magam is, hahogy 
képes leendek illőn kifejezni gondolatimat, vissza 
fogok pillantani a múlt történeteire, és előidézendek 
néhány eseményt és cselekvést a történelemből. 
De bizonyára nem csak egy oldalát és a képlet 
nem csupán egyik felét fogom bemutatni. Még 
jósolni is fogok, de nem roszat, kárhozatot, nem 
is szerencsétlenséget hazámnak, hanem üdvöt és 
boldogságot. A magyar nemzet azon ösvényen 
áll és halad ma, az iszonyatos korszak után, hogy 
tekintetbe véve a kiállott szenvedéseket, physikai 
és erkölcsei gyengülést, és elismerve azt is, hogy 
az 1849-ben bekövetkezett rettenetes katostrofá-
nak saját magunk hibái és vétkei nem kevésbbé 
voltak előidézői, mint maga az irgalmatlan idegen 
hatalom absolutistikus törekvései: nem csak con-
gratulálhatok nemzetem szerencséjének az iránt, 
hogy az állami lét leglényegesb tényezője, a had
sereg iránt intézkedhetik és törvényt alkothat; de 
bizton merem állitani, hogy visszatartózhatlanul 
elérendi a végczélt, szabad és boldog leend. 

A ház elé terjesztett törvényjavaslat a hon
védelemről bár három külön fejezetet foglal ma
gában, még is egyetlen egész rendszert képez. 
Czélszerünek hiszem e külön fejezeteknek megfor
dított rendben taglalását. (Halljuk!) 

A harmadik vagy is a népfelkelésről szóló 
törvényjavaslat már a ház által véleményezés vé
gett kiküldött bizottság megállapodásai szerint is 
lényeges módosítást szenvedett. Ez többé nem a 
kényszerűség, nem a kiparancsolt kötelesség tel
jesítésének elveire, hanem az önkéntes hazafias 
akaratra és lelkesültségre van épitve. (Helyeslés 
joblról.) Ugy hiszem, ezen törvényjavaslat lehető
leg kielégítő és senki által sem fog megtámadtatni. 

A második törvényjavaslat a honvédseregről 
intézkedik. (Halljuk!) Honvéd !! mily dicső em
léket és részemre mi kedves multat és nagy elég
tétet idéz fel és nyújt ezen nevezet. Hogy ezen a 
honvédségről szóló törvényjavaslat által ugy, mint 
az előttem szóló kikiáltá, a honvéd név fényes 
múltja meg lenne tagadva s meggyalázva, azt kere
ken tagadom. Vizsgáljuk a honvéd nevezetet 
ethymologice, és látni fogjuk, hogy sehogy sem áll 
az, mit némelyek gúnyosan reá akartak fogni, azt 
állitva, hogy itt már most a honvéd nem egyéb 
mint „Landwekr." A Landwehr földvéd, tarto
mányvéd vagy legfelebb országvéd; mig a hon-

• véd ma is, mint minap, hazafit, hazafivédet jelent és 
ugy lép ismét uj életre. (Zajos helyeslés jobbról.) 
Ezen nevezet tehát az ethymologia értelmezésénél 
ép ugy, mint a múlt varázsánál fogva is, igen he
lyesen alkalmaztatik ezen törvényjavaslat cziméül. 
És én tudom , hogy ép oly józan eszű, mint hálá
datos nemzetünk ugy fogja azt fogadni, mint a, 
múlt honvédség uj fölelevenitését és megtestesité-
sét. (Helyeslés.) 

De hát nézzük át és analyzáljuk röviden ezen 
honvédségről szóló törvényjavaslat főpontjait. 

Itt 82 zászlóalj és 32 lovas századból álló 
honvédség állíttatik elő. Ezen honvédségnek 
nyelve, vezénylete, jelei tisztán nemzetiek és ma
gyarok. (Közbeszólás a szélső balról: Epén az nem 
jól Az a baji A szówk a szélső bal felé fordul?) 
Épen most szólalt meg itt balról egy képviselő 
azt mondva : „Épen az nem jó !" Ezzel azt igazolja, 
hogy kimondhatatlanul jó. (Zajos éljenzés jobbról. 
Eüenmondások a szélső balon. Zaj.) 

1848-ban, azon hires márcziusi napokban itt 
Pesten a fiatalság — elbizakodva a fölött, hogy 
már mindent kivívott, sőt azt hive, hogy a már-
czius 15-ikeipromenáddal csakugyan ö szerzé meg 
azt, mit egy 25 éves jeles korszak alatt száz meg-
száz derék hazafi buzgósága , oda áldozása és 
ernyedetlen munkássága kivivott — oszlopot akart 
emelni márczius 15-ike emlékére; mig más részről 
Pozsonyban- -o t t , hol a hon atyái székeltek, s be
fejezték azon ezredéves törvényhozási cyclust, mely 
méltán sorakozik bármely európai parlamentnek 
életéhez - - ezek . megfeledkezve arról, hogy a ben
nünket öldöklő és ránk nézve bizonyára ellenséges 
systemát életl.alál-harezra hivták ki a minisztériu
mot mogalapitó törvények által, a helyett, hogy a 
honvédelemről gondoskodtak volna, vaspályákra, 
közlekedési eszközökre tiz milliót ajánlottak fel. 
Akkor én, elkeseredve azon tapasztalaton, hogy 
nemzetem ismét régi hibákba kezd esni, és pedig 
már az uj korszak első perczeiben, és pedig azon 
hibákba, melyek őt a XIII. században a tatár 
dulásnak, a XVI. században a török invasio veszé
lyeinek martalékául ejtették., látva azt, hogy 
ismét ki elbizakodó, ki félösdi, ki irigykedő, 
ki cselszövő s aljaskodó: a pestmegyei és városi 
gyűléseken és egyéb nyilvános tanácskozásokban 
— a mint az akkori „Pesti Hirlap"-nak, gondolom, 
april 11 vagy 12-ikei számában olvasható — indít
ványt tevék, hogy ne oszlopemelésről, ne vaspá
lyákról gondoskodjunk, hanem intézkedjünk min
denek előtt a honvédelemről; indítványt tevék 
arra nézve, hogy a minisztérium, azon miniszté
rium, melynekakkorKossuth Lajos volt lelke (Él
jenzés a szélső balon, piszegés jobbról) és vezetője, 
hogy azon minisztérium két magyar hadsereg ki
állításáról rendelkezzék. Es azt mondottam ekkor, 
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vigyázzon a nemzet, mert similes causae similes 
cffectus: a XI I I dik században a tatár, a XVI-ikban 
a, török ronta be és pusztitá el hazánkat; most pe
dig a XlX-dikben az orosz veszélyezteti nemzeti lé
tünket és államiságunkat. Es jóslatom csakugyan 
beteljesedett. Hogy pedig nemzetünk nem esett 
örökre és nyomorultan áldozatául azon téves kiin
dulásnak : az valóban nem azoknak köszönhető, 
kik akkor az első minisztériumban, a kormány 
csúcsán állottak, nem bizony; hanem épen azon 
működésnek, mely azon férfiú ellenében, ki azon 
minisztériumnak lelke volt, az országgyűlésen, az 
•első népképviselőkből álló országgyűlésen kitej
tetett, s a melyben az előttem szóló Madarász József 
t. képviselő úr velem egy padon, egy zászló alatt 
küzdött. Akkor, hogy azon eszmének testet is 
szerezzek, inditványba hoztam száz honvéd 
zászlóalj kiállittatását. Elmének gr. Teleki László
val és Fényes Elekkel Batthyány Lajos akkori 
miniszterelnökhöz. Sok tömérdek nehézséggel 
kellett küzdenünk, amint neki is nehéz volt állása, 
s végre, ha nem is bírtuk kivinni a 100 zászlóajt, 
de kivittünk tizet. S ki meri tagadni, hogy ezen 
tiz zászlóalj oly magva és gyökere volt a később 
kifejlett magyar hadseregnek, azon hadseregnek, 
mely nemzetünket ha nem is tudta megóvni a 
bukástól, de megmenté a gyalázatos védtelen 
megadástól és az evvel járó örökös haláltól? 
mely a nemzetnek rendkívüli világhírű dicsősé
get szerzett, minek köszönhető, hogy még ma is 
itt vagyunk és törvényt alkotunk? S íme most 
«zen törvényjavaslatban nem 10. hanem 82 zász
lóalj, illetőleg Magyarország számára Erdélylyel 
együtt 78 zászlóalj és 28 eskadron terveztetik. 

Már most kérdem, ha akkor, midőn a nemzet
nek, mondhatni, közel harczi múltja sem volt — 
nem volt, mert közel száz éven át, mondhatni, vég
kép ignorált Európa bennünket, csak az 1848-iki 
ágyúzás ébresztette figyelmét ránk — mégis oly 
fényes eredményeket vívhatott k i : ugy most azon 
nemzet, mely ki birta állani a 18 éves kínzást és 
zaklatást, azon nemzet, melynek oly dicső parla
mentalis múltja van, mint a minő kevés másnak 
Európában, mely az 1823 —1848-ig terjedő párat
lan parlamentalis élettel, emez igaz arany korszaká
val a magyar ezer éves nemzeti létnek dicsekhe
tik , mely bennünket a semmiségből, a tökéletes 
-apathiából, levertségből s feledékenységből kie
melt s azon dicső pontra vezetett fel, a hova 1848 
tavaszán ér tünk: vajon, kérdem, nemzetünk ezen 
múlttal, azon tényezőkkel, melyeket most nyert,nem 
fog-e elegendő erőt, elegendő hatalmat érezni ma
gában arra nézve, hogy magát fentartsa, s mind 
azt, a mire még szüksége van, kinyerhesse ? {Tetszés.) 

Első beszédemben , melyet ez országyülésen 
tar tot tam, kimondottam, hogy nem csak nem osz-
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tozom azok véleményében, kik az 1867. XII-ik 
törvényczikkben lefektetett transactiót árulásnak, a 
nemzet elvesztésének, elsikkasztásának bélyegez
ték ; sőt ellenkezőleg azt hirlelém , hogy a nem
zet ez által ismét oly politikai tényezők birtokába 
jutott, minők képessé teszik és fegyvert nyújtanak 
neki mind annak kivivására, a mire még szüksége 
és mihez joga van. Most pedig, midőn ezen hon
védelmi törvény által a nemzet egy uj tényezővel 
gazdagodik: most miért reménytelennek lenni ? 
miért kétségbeesni ? miért a kétségbeesést hirdetni 
az országban, melynek inkább reményre, lelkese
désre, bizalomra van szüksége ? (Elénk helyeslés.) 

Ezen honvédelmi törvénynek másik nevezetes 
momentuma az , hogy a honvédsereg csak na
gyobb , magasabb mérvű hadtestekben fogna há
ború esetén alkalmaztatni, és így meg van óva a 
honvédsereg attól, hogy egyes kisebb csapatokra 
szétosztatva ne vívhassa ki magának azon hitelt és 
tekintélyt, melyet hiszek, bizva nemzetem jelle
mében és vitézségében , hogy az első alkalommal 
ki fog vivni. 

Van még egy momentum, melyet kimond-
hatlan erkölcsi vívmánynak tekintek , melyet ugy 
jelezek, mint igazolását és dicsőítését a múltnak, 
melyet ugy fogadok, mint a fejedelem részéről 
legünnepélyesebb elismerését annak, hogy a mi 
háborúnk 1848—49-ben tökéletesen jogosult, tö
kéletesen honvédelmi háború, nem pedig úgyne
vezett forradalom volt: (Helyeslés) ez azon provi-
sio, mely szerint a régi honvédek közül a honvé
dek testülete első alakításánál mindazok, a kik 
alkalmasak, be fognak vétetni. Hogy ezen szakasz
ban nem mehetett tovább sem a kormány, sem 
pedig a bizottság, és azon hozzátételt használá, 
hogy csak az alkalmasak alkalmaztassanak: ter
mészetes: mert azt csakugyan érdekeink kívánják, 
hogy a ki akár erkölcsileg, akár physikailag al
kalmatlan , az ne alkalmaztassák. {Helyeslés.) 

Átmegyek ezek után ezen törvényjavaslatnak 
legfontosabb részére, az első fejezetre, mely az 
állandó hadseregről szól, és a melynek czime : 
törvényjavaslat a véderőről. (Halljuk !) 

Ezen törvényjavaslatnak kétségen kivül van
nak oly gyengéi és több hiányai, melyek nem fe
lelnek meg teljesen sem a nemzet állami jogai
nak, az általam nem egyszer elidegenithetleneknek 
czimzett állami jogoknak, de még nem is egészen 
az 1867. XII . törvényczikkben kifejezett eszmék
nek. Es itt vagyok most azon stádiumnál, a hol, 
midőn először is ezen törvényjavaslatnak gyen
géire terjeszkedem k i , tárgyalásommal azután 
át fogok menni a benne fektetett előnyökre. 

Ezen törvényjavaslatban először nincs emlí
tés a hadsereg taktikai felosztásáról. Bizony óhaj
tottam volna, hogy ne csak a magyar ezredek meg-
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nevezése használtassák, hanem fogadtassák el azon 
kifejezés is, mely az 1867. XII . törvényczikk 11-ik 
szakaszában használtatik. Sajnálom, hogy bár ezen 
körülirással: „a magyar hadsereg, mint az összes 
hadsereg kiegészítő része" nem él ezen törvény
javaslat. A magyar ezredek ezen törvényjavaslat 
szerint kétségtelenül, ngy mint eddig, de ugy mint 
1848 előtt is, ő felsége által és az ő általajkineve 
zett főparancsnok által csak is ugy mint ezredek 
és kisebb csapatok alkalmaztatnak és használtat
nak föl, nem pedig mint magasabb Jrendü hadtes
tek , nem is dandárokban , nem hadosztályokban, 
de ugy mint kis csapatok vagy ezredek. Ez két
ségkívül nem felel meg azon várakozásnak, me
lyet magam szerettem volna a törvényjavaslathoz 
kötni. 

Nincsen e törvényjavaslatban intézkedés a 
hadképző intézetekről, a magyar katunai akadé
miáról, mi szerintem szintén mindenek előtti gyors 
életbe léptetést követel. Nincs benne meghatározva 
az, hogy a magyar ezredek csak egyedül az or
szágban helyeztessenek el, s ide visszavezetesse
nek , mig más oldalról az itt székelő külföldi csa
pat' k az országból kimozdittassanak. Nincs benne 
az sem, hogy a magyar ezredekben egyedül csak 
Magyarországban született honpolgárok alkalmaz
tassanak és tiszti rangra csak ilyenek emel
tessenek. 

De most, t. ház , átmegyek a törvényjavas
lat, kedvezőbb oldala kimutatására. (Halljuk!) 

Először *s a 11. szakaszban, ha nem volna 
is nyíltan kimondva a magyar hadsereg szó, de 
akkor, mikor ezen törvényczikk határozottan hi
vatkozik az 1867. XII . t. ez. 11. , 12., 13., 14-dik 
szakaszaira, midőn *kijelenti azt, hogy ezeket fo
gadja alapul, és ezek minden érvényét jövőre 
fentartja: akkor mégis nem csak hogy nem tagadja 
meg az 1867. XII . t. czikket, sőt azt, indirecte bár, 
s ezen átalános hivatkozás által, folyvást fentartja 
ugy, hogy én határozottan viszautasitom azon insi-
nuatiót, mintha ezen törvényjavaslat által s különö
sen ezen l l . szakasz által a nemzet államiságának 
fő postulatumára vonatkozó igényei és jogai meg
tagadtattak és feladattak volna. (Élénk helyeslés.) 
Soha én, még a bizottsági többség ellenében is, 
ezen törvényjavaslatot, a mint a ház elé terjeszte
tett, alá nem írtam volna, ha abban ily vétkes 
megtagadás foglaltatnék. (Mi sem! jóbbról.) 

Van egy második kiemelendő pont, s ez a 
13-dik szakasz. A 13-dik szakasz szerint nem 
csak hogy nem adatik fel a nemzet azon joga, 
hogy az ujonczállitást megtagadhassa, sőt azon 
nyilvános kitétel által, hogy az ujonczjutaléknak 
kiállítása elhatározását az országgyűlés, a nemzet 
magamagának évenkint minden időszakban fentart
ja , ez által nyilván biztosította magát minden 

eshetőségre. Nem csak hogy nem adja fel a tör
vényjavaslat azon lényeges jogot, melylyel 1848 
előtt is birt a nemzet, sőt azt még nyíltabban kife
jezve szintén biztosítja. Ha t. i. a nemzet meggyő
ződik, hogy védrendszere nem azon irányban, 
nem oly czélra fogna kifejtetni, és látja, hogy azon 
hatalmas fegyveres erő, melyet most ő felsége ren
delkezésére alá bocsát, a kitűzött czélokat, a nem
zeti létet koczkáztatva használtatnék fel: itt áll elő 
a magyar országgyűlésnek, a nemzet országgyűlé
sének kötelessége is, joga is, már kezdetben meg
tagadni az ujonczjutalék kiállítását, mi által meg
hiusítja az egész törvényjavaslat további fogana
tosítását. 

Itt van továbbá a 21. szakasz. Azt mondotta 
az előttem szóló és határozati javaslatában is kije
lentette, hogy ez által a nemzeti intelligentia, a 
műveltebb ifjúság rendeltetése czéljától eltávolitta-
tik és socialis viszonyaiban megzavartatik ; holott 
én a törvényjavaslatnak 21-dik szakaszát ugy te
kintem, mint annak gyöngyét, melyben nem csak 
erkölcsi tekintetben kimondhatatlan nagy haladás 
foglaltatik, de melyben magára a magyar hadsereg 
előkészítésére nézve oly kedvezmény észlelhető, 
minő meggyőződésem szerint ezen törvényjavasla
tot, mindazon hiányok és kimaradások mellett is, 
melyeket előbb jeleztem, igen acceptabilisnak és 
nagy vívmányként bizonyítja be, és a mely el
végre is előbb-utóbb oda fogja fejleszteni, hogy 
belőle a magyar hadsereg növi ki magát. 

Megmondom, miért. 
Ezen törvényjavaslatban az foglaltatik, hogy 

mindenki, ki a felsőbb gymnasiumokban és reálta
nodákban bevégzett tanulmányaira nézve kielégítő 
bizonyítványt, és psdig az ország szokásai és tör
vényei szerinti bizonyítványt mutathat elő: az be
állhat a hadseregbe mint önkéntes. Lássuk, mik 
lesznek ennek, okvetlen következményei ? Először 
az, hogy ifjúságunknak épen intelligentiája, és azon 
magyar elem, melyet előttem szólott veszélyeztet
ve lát. igen is tolakodni fog a hadsereghez és oda 
beviszi azon hazafiúi érzelmet és indulatot, melyet 
már anyja tejével valóban beszivott, és melyet 18 
vagy 2 > évi nevelés nem csak hogy ki nem irtott 
kebléből, de folyton gyarapitott és fejlesztett. Ed
dig, a helyettesítés mellett, 1848 előtt, ugy mint 
azután, kik foglaltak helyt a magyar hadseregben? 
Mondhatni, a néposztályok legszegényebb és leg-
neveletlenebb tagjai. Mindenki iparkodott kibújni 
a hadkötelezettség alól: és ez igen természetes volt. 
Hiszen nem csak Magyarországban idegenkednek 
a katonáskodástól; de idegenkednek még a müveit 
Francziaországban is : ama Franczia országban, 
melynek nemzeti független kormánya, független 
hadserege, és pedig milyen hadserege van! rendkí
vüli dicsőséggel koszorúzott hadserege ! és mégis-
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most az utolsó két évben, midőn a franezia kor
mány inditványba hozta a helyettesítés eltörölteté-
sét, ezen intézkedés által majdnem nagy politikai 
összeütközés jött létre majdnem forradalom ál
lott elő. Es pedig a helyettesítést nem csak a pol
gárság, a beurgeoisie, nem maga az úgynevezett 
aristokratia — mely ha nem is tényleg, de névleg 
ott még mai nap is létezik — de épen az úgyne
vezett földmivelő osztály követelte: mert ott még 
mai napig a nagy többség iparkodik mindenkép 
kivonni magát a hadkötelezettség alól. Már most 
Magyarországban, ha csak az első korszakot szá-
mituni, öt-hat, talán több ezer fiatal ember, földbir
tokosok , kereskedők, iparosok gyermekei, kik 
kellőleg végezték el tanulmányaikat, beállanak 
mint önkéntesek. Es pedig be fognak és sietve 
fognak beállni: miért? Mert kimondhatatlan sok 
előny ajánltatik az önkéntesnek. Egy évi szol
gálat után kiléphetnek a tartalékba és ismét visz-
szatérhetnek előbbi munkásságukhoz, folytathatják 
tanulmányaikat. Mi, kik tapasztalásból tudjuk, 
hogy 1848-ban a nép utolsó osztályaiból álló ma
gyar katonaság, azen katonaság, melyet a nemzet 
iránti hazafi érzelme annyira fellelkesite, hogy szá-
zankint, ezrenkint a legnagyobb veszélyek közepett 
sietett vissza a haza védelmére : feltehetjük-e, hogy 
az romolni fogaz által, ha közibe a még öntudatosb 
hazafi érzelemmel biró intelligens ifjak fognak be
lépni ? Koránt sem : ezek még inkább be fogják ve
zetői a hadseregbe a haz; fias törekvéseket, és ők 
fogják előállítani azon tiszti kart, mely okvetlenül 
előbb-utóbb magyar hadsereggé fogja a magyar 
ezredeket átalakítani. Más részi őlminó'kimondhat-
lan erkölcsi hasznot fog ezen szakasz hozni ? Min
den ifjú iparkodni fog tanulni és a honpolgárok 
iparkodni fognak gyermekeiket illőn taníttatni, 
Már maga ez véghetlen nyeremény a tudomány, 
műveltség és civilisatio érdekében. Azonfelül, a ki 
a szolgálati egy év alatt — mert az is felállíttatik 
— a ki egy éven át hűn szolgált és illendően 
viselte s katonailag is kiképezte magát és vizsgát 
tesz, tiszti rangra fog emeltetni. Mennyi inger, 
minő ösztön ez a szorgalomra, a tanulásra. így 
ezerek ifjaink közül nem csak a polgári pályára, 
de ugy is, mint hadfiak kiképezendik magokat, 
nem ke\ ésbbé az ö: szes nemzet, mint saját magok 
előnyére és becsületére. Van még egy más intézke
dés is e szakaszban, mely lehetővé teszi e kedvezést 
a szegény osztálynak, is t, i. azoknak, kik sze
gények és így magok költségén nem szolgálhat
nak. Ilyenek is bizonyos formák és feltételek mel
lett, minők ezen szakaszban kijelölvék, szintén 
ilyen előnyös egy évi szolgálatra mint önkéntesek 
besoroztathatják magokat. 

Nem is említve hosszasan a 32-dik szakasz 
•azon határozott rendeletét, hogy ezentúl a ma

gyarhoni ujonezok csakis magyar ezeredekbe so-
roztathatók, bir még ezen törvényjavaslat egy 
más nem csekély előnynyel és javítással. Ez az 
54-dik szakaszban rejlik. Eddig a hadi törvény
kezésnek súlyosak voltak szabályai és számtalan 
összeütközést idéztek elő a polgári katóságokkal; 
most nem csak hogy e tekintetben lényeges előre 
haladás és nagyobb biztosíték szereztetik a hadse
regben szolgáló polgárokra nézve, de eltöröltetnek 
már előre, még mielőtt erről a legislatio bővebben 
s tüzetesen intézkednék, a becstelenitő testi bünte
tések nemei, kivéve, melyek applicatiója ezentúl 
csak iníámans esetekben engedtetik meg. 

A legfőbb és legérdekesb momentum ezen 
törvényjavaslatban pedig az átalános védkötele
zettség elvének az 1-ső szakaszban kimondása és 
ennek gyakorlati alkalmazása. Politikai mint er
kölcsi tekintetek, de még a magyar hadsereg jö
vője is különösen ajánlják. Nem hijába emelte ki 
ezt a központi bizottság jelentésében : mert hiszen 
ezen átalános védkötelezettség a mint egy részről 
biztositéka leend nemzetünk megvédhetésének kül 
és belellenségek ellen, ugy szilárd hitem szerint ez 
fogja dűlőre vinni és bevégezni azt, a mi magával 
e törvényjavaslattal a nemzet előre látó és az ügy 
mélyébe hatolni képes férfiai által megkezdettnek 
állíttatik. Előbb-utóbb elő fogja nekünk állithatni 
a nemzeti hadsereget. 

T. ház! Visszamegyek én is egy kissé a tör
ténelemre. (Halljuk!) 

Nemzetünknek különösen két kitűnő jellem
vonása van, fajunk a két Iegnevezetesb factorát 
bírja a politikai életnek, és pedig lehető tökéletes 
mértékben. Egyik a legislativ tehetség, a parla-
mentalis activitás, melyet, mondhatni talán, már 
Pusztaszeren a historiailag előttünk első ismeretes 
nemzetgyűlésben inaugurált akkor, midőn az ép 
oly hatalmas hadvezér mint ügyes országlár Ár
pád e hont megalkotta, s a melyet az 1848-diki 
raclika] reformmal oly fényesen bevégze és meg-
koronáza. Méltán soroztathatik e tekintetben nem
zetünk a müveit világ bármelyik nemzetéhez, nem 
csak a némethez, nemcsak a f'rancziákoz, de még az 
erre méltán büszke ang-ol nemzethez is. A másik ki-
tűnő tulajdon a harciasság és vitézség E s csak is így 
magyarázható meg,hogy a magyar nemzet,mely kö
rülbelül 1000 év alatt beékelé magát és megtele
pedettkét nagy nemzeti elem közé, a német és szláv 
elem közé, egy egész ezred éven által, annyi viszon
tagság, annyi oldalról történt megtámadtatás köze
pett és daczára fen birá magát tartani. E két ki
tűnő tehetség tévé fajunkat képessé arra, hogy 
utóbb is, a XIX. században is, miután kiállotta és tul-

I élte a XIII . századbeli tatárjárást, kiállotta s túl-
! élte a XVI. századbeli török invasiót, 1848—1849-
[ ben ismét, mondhatni, a német és szláv elemek összes 
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és szövetségeseik semmisítő törekvéseivel is vitézül 
és dicsőségesen szembeszállhatott; és igy kiérdemel
ve magának az 1865-ben bekövetkezett feltá
madást, már is visszaszerzé tetemes mértékben 
veszteségeit, helyrehozd mulasztásait. Fennen hirde
tem tehát, hogy oly tulajdonokkal bír nemzetünk, 
melyek őt méltán érdemessé teszik egy uj 1000 
éves nemzeti életre. Meglakolt ugyan hibáiért; de 
végre el is ny ere érdemeinek felismertetését és jutal
mát. Kétségen tul bizonyos előttem, hogy nem 
fog elveszni nemzetünk az 1867: XIItörvényczikkel 
kötött transactiók folytán; sőt ma, e perczben, midőn 
ezen transactió utolsó tételét állapítjuk és fejtjük 
ni<-g, hogy ha eme, mondható, az Isten nyilvános 
akaratja szerint számunkra kimutatott ösvényen 
következetesen tántorgás nélkül haladunk; ha tar
tózkodunk a nemzetnek legjelesebb egyéneit, azo
kat, kik most factorok e törvényhozásban, árulás
sal vádolni, sőt az ilyest mondani merészlő'ket 
megvetéssel űzzük el a közélet színpadjáról; (He
lyeslés) ha óvakodunk a néposztályokat egymás 
ellen lázitani; (Hlyslés) ha nem talál követőkre és 
viszhangra azon lelkismeretlen izgatás , mely bel-
háborut, anarchiát akarna előidézni, azt , mi nem 
sikerült a 18 éves rémuralom alatt a hatalom esz
közeinek ; ha tartózkodunk oly levelek Írásától és 
közlésétől, melyek megátkozzák e nemzet legne-
mesb és legbecsületesb férfiainak^már is fényes 
sikerrel dicsekhető működését; (Élénk helyeslés) 
ha nem fognak oly izgató iratok terjesztetni, minő 

az ismeretes földvári levél, mely azt tanítja: ,,Az 
aristokratia soha sem tett semmit a népért, az aris-
tokratia el fogja ismét veszteni a nemzetet" — bámu
latos egy állítás, melylyel a levél szerzője igy meg
hazudtolja saját maga pályáját — ; ha tartózkodni 
fogunk ismétlésétől olyan súlyos vádaknak, milye
neket az előttem szóló képviselő épen most emelt, 
mondva, hogy ezen törvényjavaslatot az aristo
kratia és annak itteni képviselői csak azért tervez
ték, mert igy biztosítani remélik hosszabb élveze
tét azon vívmányoknak, melyeket ezen transaetió-
val nyertek : akkor, mondom, lesz, sőt kell hogy 
legyen, boldog és dicső jövendője a nemzetnek. 
(Hosszas helyeslés.) 

1848-ban a híres márcziusi napokban Auszt
ria megbánván azon engedményeket, melyeket 
Magyarországnak a világrázkódtatás és a bécsi 
forradalom pressiójának első érzetében tőn a 
független magyar miniszteri törvényjavaslat el
fogadása által, márczius 24 vagy 25-én egy 
decretumot bocsátott ki , melyben először az 
úrbér megszüntetésére, másodszor pedig a had
ügyre nézve történt határozatokat módosítja, mint
egy visszaveszi. Az időben nagy izgalom uralko
dott Pesten. Szabad legyen nekem ez eseményt be
szédembe szőni, melynek, merem mondani, e napok

ban mintegy csúcsán állottam. A pesti mozgalmat 
vezető bizottság ekkor engem felküldött Pozsonyba, 
hogy ott mérlegbe vetve mindazon erő t , enthus-
asmust , energiát, melyet a pestiek kifejtettek, 
iparkodjam közreműködni a minisztériummal, 
hogy ezen veszedelmes reactionarius decretumok 
visszavétessenek, és a törvényjavaslat a fejedelem 
által, ugy a mint eredetileg fogalmazva volt, meg
erősíttessék. Nem fogom leírni, mi mindent tettem 
Pozsonyban; csak egyről emlékezem itt meg: hogy 
gróf Ráday Gedeon boldogult István föherczegtöl 
egy táviratot hozott hozzám éjféltájban, melyben 
kér engem, várjak reá reggeli 9 óráig, miután azt 
hiszi, kedvező resultatumot fog lehozni. Meg is ér
kezett az ifjú nádor, meg is hozta a törvényjavas
latokat. Azon gőzösnek, melyen felutaztam, kabin-
jében gyűltünk össze, Ott voltak Deák Ferencz 
és báró Eötvös akkori miniszterek, ott volt maga 
Batthyány Lajos és Kossuth Lajos, gondolom, 
Majthényi József, ott volt Perez el Miklós, Thaly 
Zsigmond és Madarász László. Deák Ferencz t. 
képviselőtársunk igen tisztelt hazánkfia olvasta fel 
a királyi resolutiót. Szemben állottam vele, és ő 
kérdé, vajon én, mint a pesti bizottság küldöttje, 
megelégszem-e vele? Rövid gondolkodás után a?,t 
felelém, hogy ha a nemzet ezen törvényjavaslattal 
nem bírja föntartani magát, ha a most már a nem
zet minden osztályait képviselő országgyűlés, mely 
ezentnl már nem a nemesség, de az összes népnek 
küldöttjeiből fog alakíttatni, nem lesz képes tovább
ra is kifejteni az ország államiságát, nem lesz ké
pes megvédeni a hazát, ugy nincs hatalom, mely e 
nemzetet megtartsa: ugy e nemzet nem érdemes 
az életre. És másnap Kossuth ugyanezt ismétlé az 
országgyűlésen. Nem csak nem bántotta ő e be
szédében az aristokratiát; sőt örök dicsőséget 
szavazott nekie, mondván, hogy a magyar ne
messég dicsőségesen futotta le pályáját, a magyar 
nemesség most minden jogát, de ugy a kötelessé
geket is átruházta az összes nemzetre : most már 
csak is az összes nemzet felelős azért, a mi az ország
gal ezentúl történni fog. (Hdyeslés, Igaz ! Ugy van!) 

T. ház! Ugyan azt mondom én ma ezen tör
vényjavaslattal szemben , mit Pozsonyban mon
dák 1848 márcziusában. Mérlegelve azon hiányo
kat, azon kimaradásokat, melyeket előbb felsorol
tam, de más oldalról mindazon fontos előnyöket 
és vívmányokat is, melyeket szintén szerencsés vol
tam kimutatni: azt állítom,hogy a nemzet ezen uj vív
mányával, ha csak ismét maga magát nem rontja 
és öli meg, lehetlen, hogy ne boldoguljon. Itt van 
a sajtószabadság, melyet szerintem olymértékben 
élvez ma minden honpolgár, mint a hogy az sem
mi más államban nem lelhető fel, és a nemzet nem 
hogy panaszt emelhetne e tekintetben, sőt erre nézve 
inkább a miatt kellene zúgolódnunk, hogy véghetet-
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len szabadosság uralkodik a sajtóban, és a legna
gyobb visszaélés gyakoroltatik sokak által, kik igy 
compromittálják ezen legszebb jogát, fényét az al
kotmányos életnek , elannyira, hogy nem egyszer 
szinte fel szerettem volna ugorni ülőszékemről és 
felkiáltani: elválok e testülettől, melynek a sajtó 
nem csak egyes tagjait, de összességét is insultáíni 
hol árulással, hol venalitással vádolni merészli, a 
mit sem az angol, sem a franczia parlament soha 
el nem tűrne. (Helyeslés, Igaz!) Továbbá uj élet
erőben működik a megyei institutio,melyDek most 
is oly hű bajnoka vagyok, mint voltam hajda
nában, melyre nézve ha azt látnám, hogy amaz 
adóbehajtási törvényjavaslatban meg lett volna 
támadva és gyökereiben veszélyeztetve, gyenge 
szavamat bizonyára ismét fölemeltem volna: ezen 
megyei institutio, melyről kereken tagadom, hogy 
ma már aristokratikus institutio volna, miután a 
népképviselet alapján alakult épen ugy, mint a tör
vényhozás, és csupán csak a néptől függ, hogy kül
dötteink választása által magához ragadja ezen 
institutio egész erejét és tekintélyét. Végre itt a 
parlament, mely ismét nem hogy híjával volna 
a szabad szólásnak, de a hol, keserű fájdalommal 
tapasztalom , a legnigyobb kies .pongás engedte
tik a nyugtalankodóknak, hol a folytonos inter-
pellatióval, ezen drága előnyével a törvényhozás
nak és hatalmas fegyverével aminoritásnak.melyly el 
csak fontos esetekben volna szabad élni, botrányos 
visszaélés követtetik el, ép azok által, k iké terem
ben nem egyszer a kormányt tétlenséggel vagy fer
de iránynyal vádolják, s a drága időt lelkiismeretle
nül elpazarolják. (Igaz!) A magyar nemzet,mondom, 
mely most mindazon tényezők mellé egy ujatnyerés 
sorozhat olyant, melyet én határozottan vivmány-
nak, nagy vivmánynek nyilvánítok, melyre nézve 
indignatióval utasítok vissza minden oly előadást, 
mely ezen vívmányt a nemzet előtt depopularizál-
ni akarná, és reá a hazaárulás bélyegét igyekszik 
sütni, most ezen uj tényezővel, ez uj fegyver birto
kában, különösen a honvédségről szóló törvény
javaslattal a nemzet véghetetlenül erősebb lesz,mint 
volt 1847-ben, de erősebb, mint volt bármelyik 
phasisábau az 1848 előtti korszaknak. (Helyeslés.) 

Emlékszem én az 1848-iki első népképvise
leti legislatióra, mily bizonytalanságban állt előtte 
kezdetben a hadügy kérdése. Bátor vagyok figyel
mét kikérni mindazoknak, kik oly hatalmssan 
szólnak ma az 1848-iki törvények mellett, és azt 
mondják, hogy az 1848-iki elvek itt fel vannak 
adva. Én is ragaszkodom az 1848-hoz bizonyára 
épen ugy, mint akár ki e teremben az 1848-ikhoz 
ragaszkodhatik; ragaszkodom azért, mert szent 
Öntudattal merem mondani, nincs ember az ország
ban, ki nálamnál hűségesebben és nagyobb kö
vetkezetességgel működött volna az 1848-iki tör

vények létrehozásában, és mert azt is merem állí
tani , hogy nekem még azért sem szükség a nem
zet nagy férfiai sorába tolakodni akarnom, miután 
nem csak egyik szerzője valék az 1848-iki törvé
nyeknek, miként ama legnagyobb férfiak, de 
ezentúl valék azok egyik védője és szerzője azon 
harczi dicsőségének is , mely nélkül se jobb se bal 
oldal nem legislálna mai nap e teremben. (Igaz !) 
Az 1848-iki törvények alkalmazásában mily téve-
lyek , mily meghasonlás . mily kételyek forogtak 
fen épen 1848-ban az országgyűlésen, semmi 
sem tünteti fel világosabban , mint magának azon 
egyénnek akkori szereplése, kiben esküszik a 
szélső bal oldal. Hisz midőn én ott és velem „a 
törpe minoritás" alig 30 néhányad magammal sür
gettük a magyar hadsereg felállítását, vagy midőn 
azt követeltük, hogy legalább derék magyar vité
zek ne adassanak idegen zsoldos osztrák táborno
kok kezébe, kik , miután a derék hadsereget 6 hó
napon át kitikkaszták és elpazarolták a drága 
időt, még is átszöktek az ellenség táborába: épen 
azon egyén állott velem legélesb vitába, és min
denféle diplomatikus argumentatiókkal iparkodék 
kiforgatni bennünket és meg akará győzni a nem
zetet, hogy az ő politikája j ó ; holott ezen politika 
csak pár nap múlva teljesen meghazudtoltatott az 
események által, és mely politikának hamisságát ő 
maga Kossuth Lajos legünnepélyesebbeu beval
lotta. Törvényjaslitot terjesztett 1848 augusztus
ban a kormány a hadügyre nézve a ház elé. De 
hogyan lőn és mily czimmel azon törvényjavaslat 
előterjesztve ? Talán bizony a magyar had
sereg nevét viselé ? Koránsem! Azon magyar 
hadsereg czimét igen diplomatice és igen kitűnően 
elfeledé, nem használá ama kormány. Nem akarom 
vádolni ezért — Isten mentsen — de kétségen tul 
bár meggyőződése szerint, de csakugyan elhallgatá 
a hadsereg czimét, és az igen rövid sovány tör
vényjavaslatban még a fönálló magyar ezredeket 
meghagyta régi állapotukban, csak is az uj had
ezredekben kívánta a magyar nyelvet és a magyar 
vezényletet behozni. Kemény,keserü harezokat vív
tam én ez országgyűlésen épen Kossuth Lajossal! 
Nyáry Pál barátom vala az, ki indítványt tőn a 
tanácskozások folytán , a végre, hogy az uj tör
vény czime „a magyar hadseregről" legyen, és 
hogy itt rendelkezés történjék ne csak az ujonan 
állítandó ezredek nemzeties alakítása iránt, de 
hogy mindezen átalakítás a régi, a fenálló sorez
redekre is kiterjesztessék. Artilleriáról a törvény
javaslatban szó sem volt. Sőt mi több, még a háború 
folytán is a huszárezredek és sorezredbeli gya
logság megtarták a német vezényszót és császári 
lobogót. Hadsereg pedig igazán véve csak az ál
talam szervezett és parancsolt volt magyar; a töb
biben német vezényszó használtaték a vezényletnél. 
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Midőn árulással vádolám 1848-ban a tábornoko
kat , a kik a mag}'ar hadsereget vezénylették, mi
dőn a kormányt, az akkori magyar kormányt, meg
gondolatlansággá], könnyelműséggel vádolám a 
miatt , mert elhagyta a védelem előkészítésére 
szükséges , és az isteni gondviselés által mintegy 
ajándékozóiÜ időt tékozolni, és a nemzet erejét föl 
engedé emésztetni az árulás által: ki volt az , a ki 
reám nézve roszalást monda ki, és inditványozá, 
hogy a ház ezt határozatilag mondja ki fejemre? 
Azon agyén volt, a ki csak 3 hét múlva — mert 
a roszalás augusztus 20-ika és 25-ike között tör
tént — szeptember 14-én egy hirlapban, a „Kossuth 
hírlapjában" igy nyilatkozék: „Mai naptól fogva 
nem vagyok többé miniszter; mai naptól kezdve 
nem szorítják kezeimet a miniszteri collegialitás 
békói; kiszabadultam nz udvari cselszövények foj
tó gőzköréből. Egy heti pihenést kérek; hadd 
szedjem össze roncsolt erőmet. E kis pihenés után 
ismét journalistának,hírlapírónak vallommagamat.'' 
A franczia kamarákban pár év előtt Thiers ezt 
monda: „Les gouvernements ont un juge iníail-
lible: c'est l'événement. II faut que lapolitique sóit 
confirmé par l'événement. Et il n' y a d'applau-
dissements qui puissent remplacer ce juge la." A 
mi magyarul annyit tesz: A kormányoknak is meg
van az ő birájok , az ő csalhatatlan birájok , ez a 
bekövetkezett esemény. Minden politika illő, hogy 
a bekövetkező események által iga/oltassék, és 
nincs azon taps, mely ezen bírót képes Tenne he
lyettesíteni. Alkalmazzák immár Thiers e mondatát 
Kossuth Lajos miniszternek politikai eljárására 
mind azok , kik neki tulajdonítják mindazon fel
ségest, mi 1848-—1849-ben történt. Hisz Kossuth 
Lajos fent idézett nyilatkozatával maga kimondá 
magára a kárhoztató Ítéletet: azon Ítéletet, melyet 
én ma épen azért, mert mindig ő reá történik hi
vatkozás , és mert szükséges, hogy valahára egész
ben ismerjük a multat, nem csak az ő fejére, de külö
nösen azokra is felemlíteni kötelességemben álló
nak tartom, kik nem szűnnek benne esküdni és hite
lével fegyverkezni. Ismét és ismét nyilvánítom, 
hogy bármily ritka szónok, bármily jeles törvényho
zó, bármily rendkívüli tehetségű újságíró volt légyen 
Kossuth Lajos , és közpályájának első szakában 
tagadhatlan mind magának halhatlan dicsős'get 
szerze, mind nemzetének roppant hasznot hajta: 
ép ugy más részről az is bizonyos, hogy már mint 
miniszter gyönge és ingatag politikája általa nem
zetet pár hó alatt azon veszedelembe döntötte, a 
melyből csakugyan nem ő mentette ki, mert nem 
ő volt a Jupiter stator. A nemzetet nem Szegeden, 
hanem Pákozdon mentették meg az örök gyalá
zattal járó örökös haláltól. E g y pár perez még 
1848. szeptemberében, és ha csakugyan nincs egy 
igazi Jupiter stator a sukorói hadi tanácsban, ha 

nincsenek Pákozdnál a magaslatokon azok a tol
naiak, a kik eldönték a nemzet dicsőségére a csa
tát : ugy hijába hirdeti az evangéliumot Szegeden 
Kossuth , a nemzet örökre és pedig gyalázatosan 
elveszett volna. {Igaz!) De nem csak a miniszter 
Kossuth Lajosnak politikája lőn megezáfolva, 
mondhatni, meghazudtolva nyomban az esemé
nyek által; de a kormányzó Kossuth Lzjosé is. 
Szabad-e tovább is tagadni azt, hogy akkor, mikor 
nemzetünk az első magyar táborozás folytán, az 
első magyar hadsereg által — mert addig, mig ki 
nem mentem a táborba, nem volt magyar hadsereg, 
mégkevésbbépedig diadalmas táborozás — apákoz-
di, ozorai, letenyei, fridaui diadalokkal nem csak az 
örök gyalázattól lőn megmentve, de egyúttal alapja 
fektetek le azon jövő dicső táborozásnak, mely be
töltette hírével egész Európát? szabad-e, mondom, 
tagadnunk azt, hogy Kossuth Lajos, a schwechati 
kudarczból viszszatérö,a sors urnájából kihúzott egy 
eg\ ént, kire nézve a történet elvitázhatlanul megerő
sítette ép azon ítéletet, melyet én akkor, mikor még 
a helyreigazításnak ideje le nem járt, nyíltan kimon-
dék,és a melyhez én ma is ragaszkodom? Mert hiszem 
és vallom, hogy ezen egyén lőn egyik fő oka Ma
gyarország elveszésének és a dicső táboiozás gya
lázatos bevégzésének. Kihúzta a sors urnájából 
előbb, azután lejött Pestre — olvassák ki mindezt a 
„Közlönyből" — és az országgyűlésen becsületével, 
fejével jót állt érette, kijelentvén, hogy ezen férfi 
meg fog felelni a benne helyezett várakozásnak és 
a hazát meg fogja menteni. (Közbesz lások a szélső 
balról: Ki az?) De jött is utána, mint annak igen 
természetesen és logice jőni kellé — mert tilos egy 
nemzetnek igazságtalannak és hálátlannak lenni 
tapasztalt kíí védnöke irányában, ki őt csak pár 
nap előtt vég veszélyből kimenté — jött, mondom, 
utána nyomban. Schwechathoz csatlakozva — mi 
szintén az ő müve — a párendorfi, nagyszombati, bá
bolnai vereség, jött a moóri és kápolnai árulás, jött a 
váczi proclamatio és fellázadás. Ezeknek daczára 
mégis akkor, midőn ismét beállott a közönséges fu
tás és ismét mindenki feladta az ügyet, én magam, 
méltatlanul sértett, nem csak nem állék útból s nem 
esem kétségbe, sőt inkább hadamat erősítem és 
újra diadalmas ütközetbe vezetem. Merek hivat
kozni Nyáry Pál barátomra, midőn én januárban 
Pestet az utolsó elhagyva, seregemmel Debreczen 
fedezése végett a Tiszához vonulék, vele találkozva, 
és általa kérdeztetve: „Hiszed-e, hogy ezen körül
mények közt meglehet menteni Magyarországot és 
némi sikerrel folytatni a harezot?" azt válaszolám 
neki : „Igenis hiszem és akarom is, mert lehetetlen, 
hogy e nemzet most, még a háború ezen stádiu
mában legyőzessék/' Mert , uraim , hittem és 
tudtam, hogy e nemzet igazolni fogja leg
nagyobb költője azon jóslatát, hogy azon esetre, ha 
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már buknia kell, egy világ fog~gyászt állani körű 
lőtte, milliók szeméből köny fog hullani. Lássuk 
immár ismét, mit tőn ugyanazon férfiú, kit a nemzet 
határtalan bizalmával megajándékozott, és kinek 
kezébe helyezte sorsát? mit tőn, kérdem, Kossuth 
Lajos ? ő, ki nekem is és másoknak is már akkor 
nem egyszer árulásról vádolta (Közbeszólás a szélső 
balról: Ki volt az? Zaj. Halljuk!) az általam sok
szor jelzett egyént ? Először őt a felső sereg pá
ra ncsnokává, később az összes magyar hadsereg 
fővezérévé nevezte, sőt még a hadügyi tárczát is 
birtokába adá, és igy minden hatalmat, az egész 
fegyveres erőt annak kezébe játszá át és abban 
központositotta,kit a bekövetkezett katastropha után 
e mai napig árulással vádol. Más oldalról pedig 
azt, a ki háromszor ezen táborozás alatt, feledve 
bántalmat, hálátlanságot, egész valóját a hazának 
feláldozva,a nemzetnek három hadsereget gyűjtött és 
szervezett, a ki háromszor diadalmasan küzdött a 
szövetséges árulás és kajánság teremtette veszélytől a 
hazát ótalmazandó: (Zaj. Közbes.elások a szélső 
balról) háromszor egymás után lefegyverezte és a 
vezérletről lelépésre kényszerkette.Lefegyvereztek, 
megrontottak, hogy a nemzet is lefegyvereztet-
hessék és megrontathassék. Választani kell itt 
e tekintetben a szélső bal oldaliaknak, mert a his
tória kérlelhetlen. Vagy csakugyan való, hogy 
azon egyén, kinek nevét szükségtelen itt kimonda
nom, mindazon bűnöket elkövette, melyekkel, én 
még ma is vádolom, és kinek nem szabad megbo
csátani mindaddig, mig ő meg nem bánja bűnös 
cselekvését, mindaddig, migőmég dicsekedni me
részkedik cselszövényeivel; vagy hogy hát a vád 
alaptalan és ő nem követett el hazaárulást. Ha csak
ugyan elkövette, ugy a felelősség a kormányfőt 
is nyomja, ki ez egyént a semmiből teremtette, 
fokonkint felemelte és utoljára a nemzet minden 
hatalmát benne központosította, sőt még dictator-
sággal is felruházta; ellenben pedig, ha ezen egyén 
nem bűnös, nem áruló, ugy nagy bűnt követ el 
mindenki, és különösen Kossuth Lajos és azok, kik 
nevében esküsznek, hogy őt még most is ezen 
iszonyú vádakkal illetik. Mindkét esetben nagy 
felelősség maradand Kossuth Lajoson , és ő sehogy 
sem leszen képes ezen alternatívából menekülni. 

Ezeket csak azért voltam bátor felhozni, hogy 
épen a múlt történelmi tanulságánál fogva iskibizo-
nyitsam azt — nem is szólva tényekről,a kérlelhetet
lenjelenről, melyet mindenkinek számba kell venni, 
a melyet lehetetlen eltagadnunk — minő igaztalan
ságot s méltatlanságot követnek el azok, a kik 
mindig ugyan egy névben esküvé, mindig árrá 
hivatkozva, a ki felelős az 1849-ben bekövetkezett 
calamitásért és a ki az 1848-iki törvényeket legin
kább compromittálta, nem csak e teremben, de a 
hírlapokban is, mást sem tesznek, mint hogy denun-

ciálják a majoritást és annak vezérét, ki mintegy 
az isteni gondviselés által rendeltetve és kiválasz
tatva, akkor, midőn az illő perez elérkezett, a nem
zetnek legalább visszaszerezte mindazt, a mit visz-
Bzaszerezni nem csak szükséges, de kötelesség is 

| volt. (Helyeslés jobbról.) 
| Azt mondotta az előttem szóló képviselő dr, 

hogy ő — s igen örülök e részbeli megtérésén, 
mert hiszen én is épen eat mondottam interpellati-
ómban — épen ugy a nemzet jövőjének biztosí
téka, a belbátorság fentartása, mint a külföld tá
madásai ellen való védelmi előkészület, de nem 
kevésbbé magának a fejedelemnek méltósága, az 
uralkodó háznak hatalma érdekében követeli azt, 
hogy magyar hadsereg állíttassák elő. Csak az 
a különös tőle, hogy ö vádoskodik, jajveszékel 

i akkor, mikor egy törvényjavaslat terjesztetik elő, 
melynek egy részében, a honvédségre vonatkozó 
részében, már is egy tetemes nemzeti hadsereg, 
testület állíttatik elő, mig e törvényjavaslat másik 
része, ugy a mint azt én magyarázom, oly dus 
tartalmú, hogy belőle, ha a nemzet életképességgel 

I bír, ha van hazafihűség és kitartás fiaiban, ugy 
hamar okvetlenül ki fogja magát nőni egy teljes 
magyar nemzeti hadsereggé. Mindezen okok és 
körülmények megfontolása és mérlegezése után, 
én azt gondolom, hogy mind a nemzet jövője 
épen ugy, mint az uralkodó háznak dicsősége, leg
inkább meg fog óvatni az által, ha a t. ház ezen 
törvényjavaslatot tanácskozmányai alapjául elfo
gadja. (Helyeslés jobbról.) 

Hivatkozás tétetett itt a külföldre is. Ott 
! van a nagy Németország : mert nem Poroszország 
I az többé, hanem Németország! A ki tudja, mi tör

tént Olaszországban, lehetetlen előre nem lát
nia, hogy a mit 18*5 6-ban megkezdett a porosz, 
folytatni fogja és nem "sokára bevégzendi épen 
ugy, a mint folytatta és bevégezte 1859 után 
Olaszország, unificatióját. Közel az idő, a hol az 
egé.-iz német nemzet egyesülni fog. Itt van más 
oldalról az éjszaki koloss, azon óriási hatalom, a 
melynek megszilárdítására, a mint már sokszor 
emiitettem, az osztrák politika oly kimondhatat
lan sokat, a legtöbbet contribuált, s a melyet 1849-
ben a magyar nemzet elnyomására, de mondhatni 
saját veszedelmére is, az országra hozott. 

Figyelemre méltó ezentúl még azon irány
zat és törekvés is, mely magában az osztrák biro
dalom német tartományaiban — nem értem itt, 
midőn az osztrák birodalomról szólok, Magyaror
szágot , hanem egyedül a lajtántuli országok 
complexumát — napról napra határozottabban üti 
fel magát a szinre. Nem fenyegetőznek-e Ausztria 
németjei avval, hogy az esetre, ha nem lehe'nek 
továbbá urai Magyarországnak, ha nem küldhetik 
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oda fiaikat tiszteknek és tisztviselőknek, ha nem 
zsákmányolhatják ki országunkat ugy mint ezt 
eddig tevék, ugy inkább átszakadnak a nagy né
met Vaterlandba. Mind ezeknek nem csak sympto-
máit, de tanúságát is volt ép e napokban sze
rencsénk a bécsi hírlapi tudósításokból kiolvashatni. 

De végre nem szabad ignorálni azon han
gulatot sem, mely e teremben nem egyszer szinte 
lázító köntösben nyilatkozott, a nemzetiségi kér
dés megoldatásának sirgetését véve ürügyül. 
(Halljuk!) En is kimondom, hogy adjunk meg 
mindent a nemzetiségeknek, a, mi összefér állami
ságunkkal és nemzeti létünkkel; de más oldalról 
azt is nyilvánítom, hogy e hazában csak egy po
litikai nemzet van, és ennek neve ép ugy, mint a 
hazáé is, magyar! És miután oly törekvéseket lá
tunk még ma is, minők ama szerencsétlen működést, 
mely 1848 —1849-ben mind őket magokat, e nem
zetiségeket, mind pedig az egész nemzetet leirhat-
lan szenvedések örvényébe sodrá,ujra megkezdenék, | 
noha épen ők azok, kik e miatt elég keservesen 
lakoltak, s e nemzetiségek képviselői közül még ma 
is néhányan nyíltan, határozottan merészlik e te
remben követelni a magyarhoni románok és szer
bek számára a nemzet czimét és oly autonómiát 
s független állást, sőt még területi elkulönözést is, 
mi csakis hazánk szétdarabolásával eszközölhető, s 
bizva, támaszkodva az éjszaki óriás pártfogolásában, 
nyíltan fenyegetnek bennünket a minapi harcz 
ismétlésével, egyaránt veszélyeztetve államterületi 
egységünket, mint nemzeti lételünket is : elkerül-
h étlen szükséges tehát, hogy a nemzet karddal is 
bírjon, hogyanépnek, ha netalán az igazság szava 
és erkölcsi súlya nem tudná elnémítani és meg
törni a veszedelmes törekvéseket, lépjen fegyveres 
hatalom is rendelkezésére, melylyel megvédhesse 
családját, megsértett becsületét, anyagi mint erköl
csi létét. (Hdyeslés.) Ki akar közülünk ártani, gá
tat vetni Oláhország, vagy helyesben ma már 
Románia és Szerbia kifejlődésének, consolidatiójá-
nak ? {Felkiáltások balról: A dologra! Jobbról: Hull
juk !) Talán a magyar kormány ? Hisz ez csak az 
utóbbi napokban tagadkatlan jelét adá meleg 
sympathiájának , melylyel viseltetik az aldunai 
tartományok irányában. Vagy tán a magyar nem
zet ? Melyik része, pártja parlamentünknek nem 
kívánná azt, hogy Szerbia és Románia mielőbb 
consolidálja magát, hogy erős és boldog legyen ? 
Ki az közülünk, ki undorral ne fogadta volna hi-
rét ama rettenetes merényletnek, mely nem rég 
Belgrádban történt? Ki az, ki nem sajnálkoznék 
azon, hogy Romániában egy-egy minisztérium 
alig birja magát egy hónapig fentartani, egy mi
niszterválság] a másikát követi és Romániában a he
lyett, hogy saját belügyeiket rendeznék, földjök 
gazdaságát kifejtenék és az őket is fenyegető' vész el

len felkészülnének, most is még Magyarország ellen 
torzsalkodnak és territoriális aequisitiók után sóvá
rognak ? {Felkiáltások a szélső balról: Nem igaz !) Én 
igen is szeretném Magyarország jövőjének táma
szát, biztositékát'egy részben Románia és Szerbia 
hatalmas kifejlődésében és a román és szerb nem
zetekkel testvéries szövetségben keresni. már 
csak azért is, mert azt hiszem, ha erős, állandó 
lesz Románia és Szerbia szomszédságunkban , a 
mi országunkban lakó román és szerb polgártár
saink is meg fognak valahára nyugodni, és igy 
fognak okoskodni: „Hisz van nekünk immár Ma
gyarországon kivül derék nemzeti életünk, boldog 
és dicső hazánk; mit bántsuk, zaklassuk továbbra is 
magyar testvéreinket? mit veszélyeztessük existen-
tiájokat? mit kényszeritsük, miért hivnók ki őket 
ismét élet-halálkarczra?" Mely harcz, hiszek Isten
ben, okvetetlenül csak az ő gyalázatukkal és la-
kolásukkal végződnék, kik még most is készek len
nének ismételni azon iszonyú munkát, melyet in
kább örök feledékenységbe kellene rejteni. Mert va
lamint se az orosznak, se a németnek csak egy 
arasznyi tért sem engedhetünk a birodalomból, ugy 
hazánkból csak egy talpalatnyi földet sem foglaland 
el, mig csak egy magyar élend, se román, se szerb. 

Tehát épen ugy mint ezer év előtt, mi
dőn elődeink beékelték magokat Európa ezen 
közös közepébe és meghóditák ez országot, 
sőt még inkább most, midőn eme két nagy nem
zeti elem consólidálta, kifejtette magát, midőn itt 
beékelve találjuk magunkat és két oldalról is fe
nyegetve, nem csupán hadi és fegyveres támadást 
követelő fenyegetések, de erkölcsi súlya által 
azon két nagy hatalomnak, a német és orosznak : 
kérdem, vajon ezen mostan de faeto fenálló rend
szerrel, ezen mostani hadsereggel, ugy a mint az 
áll, meri-e valaki azt állítani, hogy a legnagyobb 
veszély, a legnagyobb szerencsétlenség nélkül 
elébe merhetünk járulni azon európai rázkódtatás-
nak, melynek előestéjén állunk, és melyre nézve 
nem kell jós tehetség, hogy annak sebes közele
dését mindenki észrevehesse ? 

Az mondatik itt, hogy nyolezszázezer embert 
és ezen nyolezszázezer ember közöl 330 ezer ma
gyar embert adtunk a kormánynak, a fejedelem
nek korlátlan rendelkezése alá ; még apostrofálva 
is volt ezen mondás avval, hogy oda áldozzuk 
gyermekeinket. (Halljuk!) De, kérdem én, mi a lét
száma mai nap a közös hadseregnek ? Körülbelül 
nyolezszázezer emberből áll az osztrák hadsereg 
mai nap is, miként ezt hiteles kimutatásokból tu
dom. Még ez év januárjában is mintegy három
százezer magyar honpolgár állott az osztrák csá
szári hadi szolgálatban, és még a mai napon két
száz tizenkilenczezer ember szolgál csupán a ma
gyar ezredekben, és ezenkívül negyven egynehány 
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ezer van beosztva idegen csapatokba, az úgyneve
zett technikai testületekbe; noha csak a köze
lebbi hónapokban mintegy huszonnyolczezer bo
csáttatott el végkép. Tehát tagadom ünnepé
lyesen, hogy ezen nyolczszázezer szám által va
lami lényeges öregbítése történnék a véradónak és 
a hadi létszámnak. {Helyeslés.) 

Még csak egy pár szót kívánok mondani. 
{Halljuk ! Halljuk!) 

Ezen törvényjavaslat negyedik szakasza ske-
letonja és lényege az egész uj védrendszernek; ez 
szabályozza azt, mennyi ideig szolgál és tartozik 
szolgálni a védkötelezettséggel biró egyén active 
a zászló alat t , meddig tartalékban és meddig a 
honvédségben ? Három évre van szabva a zászló 
alatti szolgálat, 7 évre a tartalék, 2 évre a honvéd
ség. Összehasonlítottam én is ezt az Európában 
divatozó védrendszerekkel, és különösen azzal, a 
mely most mintául szolgál majdnem minden ily 
átalakulásnál, a porosz rendszerrel. A porosz rend
szer szerint, mely 1815 után jött létre, az állandó 
szolgálat a zászló alatt 5 évre volt szabályozva, és 
14 évre a honvédség, vagyis a „Landwehr" két-
két kiállításban, ,,1-tes und 2-tes Aufgebot." Ezen 
rendszer megváltozott 1848-ban. Ekkor három évre 
vétetett fel a zászló alatti szolgálat, 4 évre a tar
talék, és 8 évre két külön felosztásban a honvéd
ség. Végre az utolsó korszakban a rendszer ismét 
módosult, és három évig köteles minden porosz 
honpolgár a zászló alatt szolgálni, 4 évig a tarta
lékban és 5 évig a Landwehrben vagyis honvéd
ségben. E szerint vég számaira nézve a porosz 
rendszer ugyanaz, mint a mely ezen törvényjavas
latban számunkra előterjesztetik. 

Kétségen tul véghetetlenül eló'nyösebb lett 
volna, mind fmanczialis tekintetben, mind pedig 
saját nemzeti követelményeink folytán, ha mi is 
ugy szabályozhatnék ezen rendszert, mint Porosz
országban, ha t. i. az állandó hadseregbeli szolgá
lat idejét kisebbithetnők, a honvédség tartamát pe
dig gy arapithatnók. 

De itt nem csak azzal kell hasonlítást tenni, 
mi más teljesen függe len, önálló, nem csak múlt
tal, de nagy jelennel biró nemzetnél divatozik, ha
nem azzal i s , hogyan álltunk e tekintetben az 
utolsó iszonyú 18 év alatt? és mi volt azun teher, 
azon véradó, melylyel e nemzet járult az összes 
hadsereghez még 1848 előtt is ? 1848 előtt az utolsó 
időkben 8 évre volt szabva a katonakötelezettség, 
pár évvel ezelőtt pedig 12 évre, ugy hogy a meg
adott hol 40, hol 30 ezer emberből álló ujonczság 
8, illetőleg 12 évig volt elszakadva hazájától és el
vonva a polgári élettől. Ezzel kell összehasonlítani 
a mostani javaslatot. De e javaslat a hasonlatot ki
állja még azzal is, mit a tavalyi országgyűlés ha
tározott az ideiglenes ujonczállitásra nézve : mert 
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kétségenkivüli az, hogy a három esztendei zászló 
alatt állás véghetetlenül nagy könnyebbség, mert 
midőn a tartalékba bocsáttatik, a tartalékban tel
jesen élvezheti ismét polgári jogait és hivatását, 
megnősülhet minden korlátozás nélkül, és polgári 
hatalom és polgári törvények alá ju t : ugy hogy 
még e tekintetben is véghetetlenül előnyösnek 
mutatkozik előttem ezen törvényjavaslat, hasonlítva 
ahhoz, a mint a katonai kötelezettség a múltban 
állott. 

Hivatkozás történt az előttem szóló által más 
nemzetek történetére is. Visszament ő még a ró
mai történetre is, Tiberiust is felhozá és a Gracchu-
sokkal kezdé meg szónoklatát. De igen csalatko
zik az, ki azt gondolja, hogy a Caesarok rontották 
meg Rómát. A Caesarok, Tiberiusok és Nérók kö
vetkezményei, terményei voltak azon romlottság
nak, melyről Goldsmith, a jeles angol történész 
azt mondja, hogy annyira sülyedt a Gracchusok 
korszaka után a római nemzet és különösen a ró
mai szenátus, hogy ott minden becsületnek, min
den hazafiságnak fogalma száműzve volt, és egye
dül csak az egoismus, az egymás iránti agyarkodás 
és irigység, egymás iránti denunciálás uralko
dott, és ez idézte elő Róma pusztulását. {Helyeslés 
a középen, mozgás a halon.) Megmondja azt Mon
tesquieu is „La décadence des Romaíns" czimü 
munkájában. Szerinte : „Quancl Sylla a voulu 
rendre la liberté a Romé, elle ne sut plus la réce-
voir." (Midőn Sulla megkínálta Róma polgárait a 
szabadsággal, Rónia nem volt képes többé azt el
fogadni.) 

De hát kérdem, szabad-e, illő-e nekünk nem
zetünk jelen állapotát ugyanazonosnak festeni Ró
ma akkori romlottságával? Nemzetünk, mely 18 
évi iszonyatos sanyargattatás után a kinpadról 
alig leszállva, már is oly tevékenységet bírt a 
közélet minden ágazatában kifejteni, mint a minőt 
csak vak nem bir meglátni; azon nemzet, melynek 
már 1861-ben, midőn Deák Ferencz hazánkfia vi
lághírű jeles felirati javaslatát terjesztette elő, 
egész Európa örömmel üdvözölte feltámadását, és 
a melyről épen azon „Times", melyre Madarász 
József képviselőtársunk hivatkozott, azt irta ak-
korban : „A magyar nemzetnek nincs szüksége más 
népek utánzására, nincs szüksége sem a franczia 
forradalom követésére, sem a mi történelmű nk el
sajátítására , van ezen nemzetnek dicső történelme, 
van nagy jelleme és egy oly vezére, mint Deák 
Ferencz, kiben ő méltán bizhatik, s kitől méltán 
várhatja ügyének szerencsés fordulatát és szeren
csés bevégzését" ; tekintsük nemzetünk jelen le-
gislatióját, azon jeles szónoklatokat, melyeket it
ten csak egy év lefolyása alatt ismét hallottam, 
szép sorát azon derék statusférfiaknak, kik mind a 
jobb. mind a bal oldalon naponkint tanúságát ad-

39 
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ják nem csak hó' és tiszta hazafiságuknak, de egy
szersmind rendkívüli legislatori és kormányzási te
hetségűknek i s ; azon nemzet, mely csak nem rég 
egy uj , nehéz próbát állott k i : nem hagyta magát 
elcsábíttatni a babonát terjesztők mocsárjaiba; 
azon nemzet, mely észleli már ma és kezdi a mul
tat tanulmányozni, sőt a mely a multat már-már 
ismeri is és felfogja, és épen azért fogadott el egy 
oly politikát, a ház többségének politikáját, mert 
ismeri a multat, mert tudja, hogy nem csak az 
idegen hatalomnak, hanem saját legünnepeltebb-
jei mulasztásainak és hibáinak is kell tulajdoníta
nia a szerencsétlenséget : ezen nemzet, mondom, 
nem csak hogy nem fog elveszni, hanem egy sze
rencsés, egy dicső jövendő elé siet, és egy uj, egy 
második ezredéves lét küszöbén lépett át. (Tetszés) 
És midőn én azon talapzatra léptem, melyen állva 
ma is iparkodtam csekély tehetségeimmel a nem
zet uj életének megerősítésére közreműködni, midőn j 
e nemzetnek az uralkodó házzal kibékülését, mely az j 
1867. június 8-án történt koronázás által nyerte meg 
ünnepélyes szentesítését, magamévá tettem : erre 
azon komoly, de minden esetre elhatározott meg
győződés is bira, hogy nem csupán az ausztriai 
ház vagyis inkább annak oly rósz és veszedelmes 
tanácsadói, kik a fejedelmet környezték, okozták, 
de magunk is, és nemzetünk minden osztályai is. 

az átszenvedett szerencsétlenségeket. Mert ha én 
azon hitben volnék, hogy csak is Ausztria, csak is 
az uralkodó ház volt oka mind e rémítő bajoknak : 
vagy soha ez országba vissza nem jöttem volna, 
vagy soha a fejedelemmel ki nem tudtam volna 
békülni. De épen azért, mert tudom, hogy magunk 
is voltunk okozói a szerencsétlenségnek, mert kü
lönösen azon egyén, kinek nevére és dicsőítésére 
az előttem szóló zárbeszédében ismét hivatkozott, 
azon egyén még ma is felelősséggel tartozik mind 
azért, hogy 18 éven át kün a nemzet dicsőségé
vel, a nemzet drága életvérén szerzett hitellel mit 
cselekedett és miként gazdálkodott: (Helyeslés) 
épen ezért meghajlok inkább áhítattal az isteni 
gondviselés előtt, és nem hogy átkot szórnék arra, 
a mi 1867-ben történt : hálát adok az Istennek, 
áldást mondok nemzetemre, áldást ezen legisla-
tióra. és kivánom ezen utolsó szavamban, hogy 
épen ugy, mint hazafiság, jó akarat, és a politikai 
exigentiáknak számba vétele tervezé, készité el és 
tévé le a tárgyalás alatt levő törvényjavaslatot a 
ház asztalára : épen ugy ebből fejlődjék és virá
gozzék fel a nemzetnek hatalma, boldogsága és di
csősége !! (Éljen!) 

Elnök : Holnap 10 órakor az átalános tár
gyalás folytattatik. 

Az ülés végződik d. u. 1 ~*/i órakor. 
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Tárgyai: Kérvények bemutatása. Mileties Szvetozár az Újvidéken elfogottak iránt interpellálja a kormányt. A védelmi 
törvényjavaslatok átalános tárgyalása tovább foly. 

A kormány részéről jelen vannak: Andrásy 
Gyula grn Eötvös József &., Gorove István, Horvát 
Boldizsár, Lónyay Men :hért, Wenckheim Béla h. 

Az ülés kezdődik d. e. 10 l)^ órakor. 

E l n ö k : Az ülést megnyitom. A mai ülés J 
jegyzőkönyvét Horváth Lajos jegyző úr fogja ve- j 
zetni 5 a szólani kívánók neveit pedig Csengery 
Imre és Mihályi Péter jegyző urak jegyzik. 

A múlt ülés jegyzőkönyve fog hitelesitettni. | 

Horváth Lajos jegyző (olvassa a július 
30-án tartott ülés jegyzökönyvét.) 

E l n ö k : Küküllő megye képviselő bizottmá
nya az erdélyi részekben még fent levő úrbéri 
természetű viszonyokat törvényhozásilag megol
datni kéri. 

Topolya mezővárosa elöljárói s lakosai a 
pest-szeged-szabadka-kulai csatorna létesítését esz
közöltetni kérik. 

Bihar megyében kebelezett Bélfenyér közsé
gének lakosai a nagyváradi 1. sz. püspökségi ura-
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dalom által folytatott úrbéri perben keletkezett 
harmad bírósági ítéletet, az országgyűlés által 
ujonan hozandó törvény hozásáig, felfüggesztetni 
kérik. 

Mindezen kérvények a kérvényi bizottsághoz 
tétetnek át. 

Luzsénszky Pál báró kérvényt kíván a t. ház
nak bemutatni. 

LuZSenSZky P á l b . : T. ház! Van szeren
csém sz. k. Kassa városa több iparosa aláírásával 
ellátott kérvényt az ipar fejlesztése ügyében a t. 
ház asztalára letenni, s azt kegyes pártfogásába 
ajánlani azon kéréssel, hogy azt a kérvényi bízott
sághoz utasítani méltóztassék. 

E l n ö k : A kérvényi bizottsághoz fog átté
tetni. 

Miletics Szvetozár képviselő úr interpellatiót 
kivan az igazságügyiminiszter úrhoz intézni. 

Csengery Imre jegyző (olvassa Miletics 
Szvetozár interpellatióját): „Vajon az igazságügy-
miniszter rendeletéből és tudtával történt-e az, 
hogy Pétervárí.don Jovanovics Vladimírnak a 
Zastava munkatársának a szabályszerű kiséret 
mellett a szabad levegőre kimenni megtagadtatott, 
és hogy saját családjával az összejövetel felügye
let mellett sem engedtetik meg ? Ha ez tudtával 
és rendeletéből történik, mivel igazolja? ha pedig 
nem, szándékozik-e a t. miniszter úr valami intéz
kedést tenni, hogy az összejövetel legalább roko
nokkal és ugy szintén a kijárás szabad és tiszta 
levegőre megengedtessék ?" 

E l n ö k : Közöltetni fog igazságügyminiszter 
úrral. 

Napirenden van a védelmi törvényjavaslatok 
tárgyalásának folytatása. 

' Tisza K á l m á n : T. ház! Mielőtt magához 
az előttünk fekvő törvényjavaslathoz szólanék, el 
akarom röviden mondani — a nélkül azonban 
hogy beszédének és indokolásának czáfolatába bo
csátkoznám — hogy miért történik az, hogy habár 
a törvényjavaslat tartalmával magam is sok tekin
tetben elégedetlen vag}^ok, mégis a Madarász kép
viselő úr és társai által beadott határozati javas
latot nem pártolhatom'? Oka ennek igen egyszerű : 
mert miután én azon nézetben vagyok, a melyben 
lenni magát ő is vallotta, hogy Magyarország 
kellő véderejéről intézkedni szükséges, én ezen 
czélból rövidebb utat, azaz azt óhajtom választani, 
hogy az előttünk fekvő törvényjavaslatot,a meunyi-
az nézetem szerint hiányos vagy sérelmes, kijaví
tani megkísértsem a ház kebelében, nem pedig azon 
hosszabb utat, hogy visszautasítsam azt a minisz
tériumhoz, a mely visszautasítás annyival inkább 
nem lenne nézetem szerint igazolható, mert a mi
nisztérium bizonyosan azon meggyőződésben ter
jesztette e törvényjavaslatot most is elő, hogy az 

kielégítő, hogy az a helyzetnek, a viszonyoknak 
megfelel; alig volna tehát remélhető, hogy, ha 
vissza is utasitanók azt hozzá, azon, az övével el
lenkező szempontokból fogna kiigazittatni,a melyek 
például némely részeire nézve engem is vezérel
nek; tehát az elvesztett idő után ismét ott volnánk. 
a hol most, hogy t. i. a javaslatot minden tekintet
ben elfogadni képesek nem volnánk. 

Áttérve magára a törvényjavaslatra, két oly 
dolgot látok abban kimondva, a melyet, eltekintve 
most az alkalmazás módozataitól, részemről is he
lyeslek. Ezeknek egyike az átalános védkötele
zettség, a másik a honvédség felállítása. Az áta
lános védkötelezettséget illetőleg igen jól tudom 
én, hogy az nagy terheket ró az ország la
kóinak vállaira, s épen azért nem tekintem 
én ezt valami eszményi jónak sem, oly intéz
ménynek, a melyhez mind örökké ragaszkodni 
kellene , mert azt hiszem, hogy nem, az kell, hogy 
az európai művelt államoknak törekvése legyen, 
hogy mentül több fiaik álljanak fegyverben, ha
nem ellenkezőleg az, hogy mentül kisebbre szállít
tatván le a hadsereg, mentül kevesebb teher nyom
ja az államok lakóinak vállait, s hogy végre oda 
jussunk, hogy a katonai szolgálat épen olyan le
gyen, mint bármely más pálya, melyre lépnek azok, 
kik az iránt magokban hajlamot éreznek. 

Azonban, t. ház, igen jól tudom azt is, hogy 
ezen minden esetre szebb s boldogabb jövendő még 
igen messze van; igen jól tudom, hogy a felé tett
leg közeledni egyes államnak a többiektől elkü
lönítve — ha csak létét veszélyeztetni nem akarja — 
nem is lehet; tudom, hogy mig Európának, az eu
rópai szárazföldnek nagy államai átalában le nem 
tesznek a fegyver általi terjeszkedés vágyáról, 
mig meg nem értik a civilisatio és az emberi
ség szózatát, mely azt követeli, hogy a béke mü
veinek szentelhessék a nemzetek munkásságukat, 
mely csak a szellem s ipar általi hódítást tartja 
megengedhetőnek, mondom, hogy addig, mig ezt 
meg nem értik s ennek folytán egyetértőleg nem 
intézkednek azon roppant hadseregek számának 
leszállításáról, melyek az emberiség millióinak 
munkájától és az ezen hadseregek fentartására 
szükséges roppant tőkék gyümölcseitől fosztják 
meg az emberi társadalmat, addig, mig ez nem tör
ténik, lehetetlenség akár az állam és a trónnak biz
tosságáról gondoskodni tartozó hazafiság, akár 
szellemi és anyagi érdekeink szempontjából azt 
akarnunk, hogy saját hazánk kellő védelem nélkül 
maradjon. 

Ha már pedig egy nagy és terhes katona i 
erő fentartása a jelen viszonyok közt okvetlen 
szükséges, akkor lehetetlen az átalános védköte
lezettséget nem pártolni: lehetetlen, mert nem 
hogy aristokratikus intézmény volna, de épen egy 
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igen igazságos demokratikus intézmény az, mert 
ezen az utón mindenki arányosan vesz részt a ha
za védelmének terheiben és épen ez által minden
kire kisebb teher háramlik abból, mint háramlanék 
más rendszer mellett azokra, a kik e kötelezettsé
get mindnyája helyett magok teljesíteni lennének 
kénytelenek; (Helyeslés) lehetetlen, mert ezen az 
utón érhető el az, hogy a katonaság ne képezzen 
egy oly külön álló kasztot a nemzet kebelében, 
mely — miként a történelem tanúsítja — mig 
védelmül szolgált a külmegtámadások ellenében, 
addig számtalanszor a belszabadságnak legna
gyobb ellensége volt; lehetetlen, mert a honvéd
séggel czélszerü kapcsolatba hozott átalános véd
kötelezettség mellett érhető el az, hogy aránylag 
legnagyobb véderő álljon föl aránylag legkisebb 
költség mellett. Ezek szerint helyeslem én az áta
lános védkötelezettséget a jelen viszonyok között, 
helyeslem a honvédség felállítását. Helyeslem ezen 
utóbbit azon kívül, mit épen most elmondani sze
rencsém volt, nem csak azért, mert egy kegye
letes érzés rezgi át keblemet a honvéd név hal
latára ; de helyeslem azért is, mert meg vagyok 
arról győződve, hogy ha csak a kivitelnél a biza
lomra fölemelkedni nem tudó szűkkeblűség vagy 
épen ellenséges indulat — mit föl nem tehetek — ezt 
meg nem hiusítja, ha a nemzet, mint reménylem, 
ezen intézményt teljes erejével felkarolja: meg va
gyok arról, mondom, győződve, hogy mindenkit a 
legközelebbi idők tapasztalása meg fog győzni 
arról, miszerint az egyedül törvényes királyától 
és törvényes kormányától függő, a haza földjén 
levő és hazája szinei alatt sorakozott honvéd 
lesz mind az alkotmánynak, mind a trónnak, 
mind az ország épségének legbiztosabb támasza 
és legerélyesebb megvédó'je. (Átalános helyeslés.) 

Midőn azonban, t. ház, ezt kinyilatkoztatom, 
egyúttal nyilvánítanom kell azt is, hogy én a jelen 
törvényjavaslatot, midőn ezen általam is helyesnek 
tartott két elvet alkalmazza, sok tekintetben és sok 
pontjára nézve közjogi szempontból sérelmesnek 
és más irányban is czéliránytalannak tartom. S mi
dőn sérelmesnek tartom sok pontját közjogi tekintet
ben, nem azon nézpontból indulok ki, mit tartottam 
mindig és tartok ma is helyesnek a magyar hadsereg 
ügyeinek elintézése tárgyában, nem ebből: mert lát

va, hogy az elveim és nézetem szerinti elintézésnek 
útjában álló, azzal ellenkező 1867-iki Xll-ik t. ez. 
megváltoztatásának ideje nem érkezett el . részem
ről is ezen most idézett törvény szempontjából tekin
tem ezen javaslatot. Sérelmesnek, ama törvénytől 
hátralépésnek tartom ezen javaslatot annyiban, a 
mennyiben itt nem Magyarország véderejéró'lszán-
áékoltatik törvény alkottatni, hanem igen is egy 
dözös törvény alkotásáról van szó: már pedig az 
kltalam idézett lb'67-iki XII . t. cz.l3-ik szakasza ki-

| mondja ugyan, hogy a védrendszer egyenlő elvek 
j alapján állapítandó meg; de arról, hogy még ma-
j gára ezen tárgyra nézve is közös törvényt kelljen 

alkotni, egy szót sem szól. A 12-dik szakasz
ban pedig még az egyértelmüleg elintézendő'k kö
zöl is határozottan kiveszi az ujonczkiállitás fel
tételeinek, a szolgálatidőnek meghatározását. 
Ezen törvényjavaslat által pedig mindezekre nézve 
10 évre kötelezó'leg egy közös törvény szándé
koltatik alkottatni nem csak, de mindezek még a 

| 10 év elteltével is közös, egyetértő törvényhozás 
j tárgyaiul jelöltetnek ki. 

Sérelmes ez és hátralépés az emiitettem tör-
I vénytől annyiban is, amennyiben a közös had-

ügymininisztert, ezen ama törvényben nem is em
iitett közeget törvényesíteni szándékozik nem csak, 
de annak hatáskörét azon körön tul, mely őfelsége 
alkotmányosan gyakorlandó jogai számára jelöl
tetett ki ama törvényben, még messze tul terjeszti 
ki. Messze tul terjeszti ugyan is a közös hadügymi
niszter hatáskörét azon jogkörön, midőn a 21 . sza
kaszban arra, hogy hazánknak minő intézetei legye
nek a főgymnasiumok és főreláltanodákkal egyen
rangúaknak tekintendők , midőn a r ra , hogy mily 
hazánkbeli szegény tanulóklegyenek az egy évi szol
gálat jótéteményében részesitendők, ezen közös 
hadügyminiszternek határozó befolyást enged. De 
sérelmes és visszalépés szerintem annyiban i s , a 
mennyiben ezen törvényjavaslat a magyar hadsere
get, melyet még ama XH-ik törvény is, habár korlá
toltan, említ, szóval sem emliti. 

Igaz, t. ház, hogy hivatkozásvan a Xll-ik tör
vény azon szakaszaira, melyek közül egyikben e 
kitétel: „magyar hadsereg" ki van mondva; de ha 
meggondoljuk, hogy azon ido óta, midőn ama tör
vény alkottatott, a közösügyi törvénynek az ő 
felsége többi országai számára a reichsrathban 
elfogadott példányában a magyar hadsereg meg-
emlitése mellőztetett, és ha meggondoljuk, hogy 
most már a mi saját törvényünkben is mellőzte
tik." valóban bajos ebben egyebet látni hátralépés
nél , bajos ebben egyebet látni, mint annyit emle
getett önállóságunk igen keserves illustratióját. 
(Elénk helyeslés a bal oldalon.) 

De sérelmes végre — mert ez alkalommal töb
bet fölemlíteni nem akarok — abban is, hogy egy 
összes birodalomról szól. 

Én, t. ház , ismerem a kötelezettségeket, me
lyeket az 1867. évi Xll-ik törvényezikk ő felsége 
többi országai és tartományai irányában is reánk 
ruházott, nincs is szándékom e kötelezettségek el
len szólani; de kénytelen vagyok kifejezni azon 
meggyó'zedésemet, hogy magyar törvénybe azon 
kifejezést: összes birodalom, beigtatni saját hazánk 
állami léte ellen véghetlen hibának, hogy ne mond
jam, bűnnek tartom. (Elérik helyedé a bal oldalon) 
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Más tekintetben is, mint mondám, hibásak e 
törvényjavaslatnak némely szakaszai. 

Erre nézve csak egyet említek meg: hibás
nak tartom részemről a 12 évi szolgálatidőnek 
felosztását a közös hadsereg és a honvédség közt, 
a mennyiben az elsőben tiz, a másodikban csak 
két évig lesznek azok, kik besoroztattak, kötelesek 
szolgálni. Nem akarom most e kérdésnek politikai 
oldalát fejtegetni, hanem egyszerűen államgazda
sági és pénzügyi oldalához szólok pár szót. 

Ezen törvény szerint a besorozott 10 álló 
esztendeig részint mint valódi szolgálatban levő, 
részint mint hátralékos a közös hadsereg tagja; 
azon törvény szerint ezen tartalékosok behívására 
nem hogy az országgyűlésnek, de magának a fele
lős magyar kormánynak semmi befolyása nincs. 

Tiz álló évig maradnak tehát e hazának fiai 
oly helyzetben , hogy, saját kormányuknak tudta 
nélkül is, családi tűzhelyeiktől, foglalkozásaiktól 
bármely perczben elzavartathatnak. 

Nem akarok én itt sem rósz, sem boszan-
tási szándékot feltenni, de magát a helyzetet aka
rom szemügyre venni, a helyzetet, ugy a mint az 
ma van. 

Tudjuk, hogy a magyar hadsereg legna
gyobb része ma is külföldön van , és arra nézve, 
hogy az ezentúl máskép lesz, a törvényben sem
minemű biztosítékot nem látok. 

Mi lesz ennek következménye ? 
A legkisebb háborús eshetőség felmerülésekor, 

hosszas idő levén szükséges a távolság miatt a 
tartalékosok behívására, a tartalékosokat be fogják 
rendelni, és be fogják rendelni sokszor olyankor 
is, midőn, ha az egész rendezés máskép lenne, ha 
ők közel volnának ezredeik fő helyeihez, meglehet, 
a behivásra sem volna szükség, mert azon idő 
alatt , a mennyivel későbbre lehetett volna a be
hívást halasztani, már a háború esélyei el is mul
tak. Azt gondolom, nem szükséges pedig fejtegetni, 
hogy egyetlen egy ily behívása a tartalékosoknak 
mily roppant kárt okoz nem csak az egyes csalá
doknak , hanem az egyes családok utján a rendes 
foglalkozás, az üzlettől elzavarás folytán az állam
nak is. 

De hasonlólag káros ez pénzügyi tekintet
ben is. 

Erre nézve nem szükséges egyébre utalnom, 
mint egyedül a r ra , hogy mennyibe fog ily mó
don az ujonczok kiszállítása, a szabadságosok ha-
azszállitása, a tartalékosok behívása és visszaszállí
tása az államnak kerülni : ugy hogy ezen mó
don meg vagyok róla győződve, nem hogy kis-
sebbiteni lehetne a hadügy által ránk rótt terhe
ket , de igen félő, hogy azok még magasabbá fog
nak neveltetni. 

Azonban, t. ház, nem óhajtok most több meg

jegyzést tenni; lesz erre mind az általam érintett pon
tokat , mind a nem érintetteket illetőleg alkalom a 
részletes tárgyalásnál , ho l , ha és a mennyiben 
szükségesnek találandom, módositványomat is 
megteendem. 

Most egyszerűen csak azt nyilvánítom, hogy 
tekintve az általam is helyeselt két fő dolgot: az 
átalános védkötelezettséget és a honvédség fölál
lítását : ezekre való, és csak is ezekre való tekin
tetnél fogva, nem ellenzem azt, hogy a törvény
javaslat részletes vita alapjául elfogadtassák. Ter
mészetesen az, hogy azontúl, midőn majd a ház 
tárgyalásán keresztül ment, rá fog jk-e szavazhatni 
vagy nem? attól fog függni, hogy az általam 
teendő, vagy általam helyeselt módositványok 
el fognak-e fogadtatni vagy nem ? (Elénk helyeslés 
a bal oldalon.) 

Tóth VilmOS : T. képviselőház ! Fehér me
gye sárkereszturi kerülete képviselője, kinek in
dítványa ellen szólni akarok, tegnapi beszédében 
a magyar állami létre nézve e perczet fontosnak 
jelzé, és miután országgyűlési együttmaradásunk 
alatt ez egyetlen pont, melyben vele találkoztam,, 
szívesen constatálom ezen egyetértést. 

Valóban senki sem tagadhatja e perez fontos
ságát, (Ugy van!) ki a tények impressiója alatt 
érzi, hogy egy állam nemzetközi önállásának 
biztositéka napjainkban főleg a szabad institutiók-
ban és egy a status anyagi erőösszegét egybe 
foglaló, a hadászati kifejlődöttségének megfelelő, 
de egyszersmind a nemzeti jellemmel összehangzó 
hadszervezetben keresendő. 

Igen fontos tehát Magyarországra nézve e 
törvényjavaslatok tárgyalásának kimenetele akkor 
is , ha nem képeznék azok egy úttal az 1867. évi 
örökké nevezetes , s belső meggyőződésem szerint 
a felekre nézve áldást hozó kibékülés alapján emelt 
műnek zárkövét. 

í g y azonban még változhatlan hitem az, 
hogy nem csak a magyar államot, hanem ő felsége 
mindkét államterületét illetőleg a lét vagy nem 
lét kérdése e törvényjavaslat sorsával fog eldőlni. 

És e hitemben megerősit az 1848-iki hadjá
rat egyik ősz bajnokának tegnap tartott lelkes be
széde , megerősit azon komoly hang , mely a bal
közép igen tisztelt vezérszónokának szónoklatán 
átvonult, és megvallom, nem ingatott meg e hi
temben azon önelégült mosoly sem, melylyel Ma
darász képviselő úr tegnapi beszédét kiséré, s 
mely bennem azon meggyőződést szülte, hogy az 
ő aggodalma nem oly komoly, a milyennek ő azt 
feltüntetni akarta. 

E törvényjavaslatok pontos átvizsgálása ben
nem azon hitet és meggyőződést érlelé meg, hogy 
azok megfelelnek politikai és geographiai helyzetünk 
követelményeinek; megfelelnek a nemzet jelenének 
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és múltjának, és épen mint Tisza Kálmán t. képvise
lő társunk előttem monda, nem aristokratikus intéz
ményt alkotnak; hanem igenis megfelelnek az örök 
igazság, a demokratia, a közös jog és közös kötele
zettség nagy elvéből folyó természetszerű átalános 
hadkötelezettségnek, megfelelnek az alkotmánynak 
és a törvénynek,és nézetem szerint legfőkép azért bír
nak nagy becscsel, mert alkotóik államférfiúi körül
tekintéssel tudták megkülönböztetni a jót és lehetsé
gest a talán kápráztató, de kivihetetlentől, mert nem 
tévesztek szem elől azon örök igazságot, hogy csak ; 
azon törvény nem támaszt reactiót, s ennél fogva 
csak azon törvény számolhat tartósságra, mely a 
körülmények gondos számba vétele mellett alkot- I 
tátik. {Helyeslés.) 

Hogy a törvényjavaslatok életképes magvát , 
fognak ezen intézménynek adni, épen előttem szó- j 
ló Tisza Kálmán képviselőtársam tanusitá akkor, 
a midőn daczára annak, hogy e törvényjavaslatok 
részletei ellen éles támadást intézett, azokat mégis j 
átalánosságban a részletes vitatkozás és tárgyalás 
alapjául elfogadta; s épen azért azt hiszem, azok j 
lesznek hivatva ezen támadások megczáíolására, 
kik e törvényjavaslatokat a részletes vita alkalma-
val védeni kötelelességöknek ismerendik. 

Szabad legyen átalánosságban előttem szóló i 
beszédére csak annyit megjegyeznem, hogy azon 
törvény , mely helyes alapelveken nyugszik , le
gyenek bár annak némely részletei hiányosak, 
főleg ha e hiányok egy pillanatnyi és múlékony 
szükségességnek kifolyásai és épen azért nem 
hiányok, hogy, mondom, ily törvény mindenkor 
jó, mert időnkinti módosítása és változtatása az 
alap megsértése s igy erőszakos rázkódtatás nélkül 
eszközölhető. 

Egészen máskép állok azon inditványnyal 
szemben, melyet Fehérmegye sárkereszturi kerüle- j 
te képviselője s társai a ház asztalára letettek. és 
mely a törvényjavaslatok egyszerű elvetését indít- ! 
ványozza. 

Hogy mi legyen czélja ezen indítvány- j 
nak akkor. midőn egy egész nemzet belátta azt, 
hogy lételének biztosítására a mielőbbi hadszerve- | 
vezés szüksége fenáll, mondom , hogy mi legyen 
ezen indítványnak czélja ? azt a tisztelt indítvá
nyozó urak országgyűlési működéséből gyanít
hatom, de tudnom nem lehet. Ez indítványnak indo
kolása azonban meggyőzött engem arról, s meg
győzte, azt hiszem, annak minden elfogulatlan 
olvasóját, hogy a t. indítványozó úr és társai e 
törvényjavaslatokat vagy nem olvasták, vagy ha 
olvasták, nem értették . (Ellenmondás a szélső ba
lon) vagy ha olvasták és értették is . ismét nem 
tudom mi czélból, de szándékosan félremagyaráz
ták. (Helyeslés.) 

Patay I s t v á n : Hogy jobbat csináljunk! 

Arról nem tehetünk, hogy ő nem érti, mit aka
runk mi. 

Tóth VilmOS: Hogy állításaimat bebizo
nyíthassam , tisztelettel kérem a házat, hogy 
előadásomat néhány perczig figyelemmel kisérni 
méltóztassék. (Halljuk!) 

Meg fogják engedni,hogy én épen azon taktikát 
fogom követni, melyet t. képviselő úr Madarász 
követett: ennélfogva kénytelen vagyok felolvasni 
az indítványnak azon pontjait, a melyekben fog
lalt állításoknak valótlansága nézetem szerint kéz
zelfogható. 

Az indokolás második pontja ezt mondja: 
„Tekintve azt, hogy minden állam országgyűlé
sének legfenségesebb joga az, hogy a katonaadást 
meg is tagadhassa, e törvényjavaslat pedig mind 
Magyarország, mind Ausztria parlamentjét e leg
fenségesebb jog gyakorolhatásától kívánja nagy 
időre megfosztani." 

Azt hiszem, t. ház, ez igen világosan van 
szerkesztve; meg fogják azonban engedni, hogy 
ennek ellenében felolvassam a törvényjavaslat 13-
dik szakaszát, mely igy szól: „A magyar korona 
országai, valamint a birodalmi tanácsban képviselt 
országok közt fölosztandó azon ujonczilleték, mely 
a hadsereg és hadi tengerészeinek az életbe lép
tetett törzs és oktató rendszer kívánalmai szerint 
fentebb megállapított számerőben leendő föntartá-
sához szükséges, a 10 év lefolyása előtt kérdésbe 
csak ugy lesz vehető, ha ő felsége, az illető felelős 
kormányok utján annak emelését vagy leszállítá
sát kívánja; a jutalék kiállítása azonban csak ak
kor történhetik meg, ha a törvényhozás azt azon 
évre már meg is szavazta." Hogy ez által a katona
megtagadási jog világosan fön van tartva, azt hi
szem, ezt magyarázni nem szükséges; de miután 
mind az indokolás, mind a törvényjavaslat ily tisz
tán van szerkesztve; miután azt is tudom, hogy 
Madarász képviselőtársam és társai magyarul jól 
tudnak: akkor tisztának és világosnak kell lenni 
előttem annak is, hogy a t. indítványozó úr bizonyo
san belátta, hogy a törvényjavaslat épen ezen, 

le gszigorubb alkotmányos vizsgát is kiállja. 
Miután továbbá tudjak,hogy a,, Magyar Újság" 

t. olvasói csak is az ő indítványukat fogják figye
lemmel kisérni, nem találván meg a törvényjavas
lat achillesi sarkát, hová magas röptű frázisaik 
nyilait irányozzák: bocsásanak meg, de egy kis 
egyszerű félremagyarázási cselfogáshoz folyamod
tak, épen ugy, mintáz indokolás4-dikszakaszában, 
mely azt mondja: „tekintve azt, hogy az állam 
polgárai akkor teljesíthetik a haza és alkotmány 
védelme iránti kötelességöket, önrendeltetésöknek 
is megfelelve, ha a hon védelmére ugy képeztet
nek ki, hogy földmivelési, ipar-, kereskedelmi, tanu
lási vagy bármily foglalkozásaiktól el ne vonassa-
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nak, a mi fiatalabbaknál czélszerüen eszközölhető, 
ha már gyönge koruktól kezdve a tanodákban e 
részben is korukhoz mért oktatást nyernek; a 
törvényjavaslat pedig a kor szabad szellemű hala
dásának ez eltagadhatatlan követelményeit tá
madja meg." 

Súlyos vád, nagyon súlyos; csak egy hiánya 
van: hogy nem jelölte ki a t. indítványozó úr a 
törvényjavaslatnak azon szakaszát, melynél fogva 
a reál és felső iskolákban ezentúl a mértant, 
vegytant, physikát, számtant, melyek mind meg
annyi kellékei a katonának, többé tanítani nem 
szabad; vagy nem jelölte ki a törvényjavaslat azon 
pontját, mely megtiltja, hogy ezentúl a tanodák
ban az ifjúságot hadi tanulmányokra tanítani nem 
lehet; továbbá nem mondta meg azt, hogy a sza
bad szellemű haladást a törvényjavaslat melyik 
pontja gátolja. 

Azt mondhatnám neki erre, hogy a törvényja
vaslat szerint csak 20 éves ifjak fognak a zászló alá 
hivatni; ő pedig jól tudja, hogy Magyarországon a 
20 éves ifjak már rendesen iskolai tanulmányai
kat befejezték. (Felkiáltások bal felöl: NemjáÜ!) 

Azt mondhatnám, hogy 21-dik szakasza sze
rint a reál és főgymnasium tanulói, kik kitűnő 
osztályozást nyertek, s kik ennélfogva a szellemi 
haladásnak factoraivá lesznek, nagy kedvezmény
ben részesülnek az által, hogy ők csak egy évre 
hivatnak be, rendes szolgálatra, míg mások 3 évre. 

Ezekből láthatná, ha látni akarná, hogy a tör
vényjavaslat a szabad szellemi haladásnak nem 
csak nem vét. sőt ellenkezőleg azt elömozditja. 
(Helyeslés jobb felöl.) 

Helyesen állítják, igen helyesen, a képviselő 
urak azt, hogy Magyarország jól felfogott érdeké
ben nem a háború, hanem a béke áll. Higye meg 
a képviselő úr, hogy minekünk is minden törek
vésünk oda irányul, és épen az választja el a szélső 
baltól a ház legnagyobb részét, hogy az önök poli
tikáját a belbéke fentartására alkalmasnak nem 
tartja. 

A l m á s y Sándor: Ez Rágalom ! (Élénk föl-
kiáltások jobbról: Igaz! Igazság!) 

T ó t h V i l m o s : De önök az általam helyes
nek jelölt tételekből helytelen következtetést von
nak akkor, mikor a béke fentartására, a rendes 
hadsereget minimumra, még pedig egy meg nem 
nevezett minimumra akarják reducálni. Hiszik-e 
önök komolyan, hogy a midőn éjszaki Németor
szágnak 800,000 rendes és kétszáz főnyi honvéd
serege van, midőn Oroszországnak 800,000 főnyi 
rendes és 400,000 főnyi helyi katonasága, tehát 
egy millió kétszázezer főnyi rendes hada és csak 
kétszázezernyi nem rendes hadserege van, mi
dőn Francziaország 800,000, Olaszország 400,000 
főnyi rendes hadsereggel rendelkezik, hiszik-e önök, 

hogy a mi geographiai helyzetünkben a béke 
fentartására lenne alkalmas az, ha mi a hadse
reget akkép reducálnók? 

U g y hiszem, önök is ugy tudják, mint én, 
hogy addig, mig az átalános lefegyverezés be 
nem következik, hogy mig a világbéke magasz
tos eszméje meg nem valósul, mindaddig állandó 
hadsereg fentartása szükséges; szükséges pedig 
oly hadsereg fentartása, mely a szomszéd állam 
hadseregének számához arányban áll, s mely egy
szersmind oly hadképes s hadedzett legyen; s mi
után azt hiszem, hogy a képviselő urak ezt ugy 
tudják mint én, indítványukat csak az által ment
hetem, mert tudom, hogy ők ezeken kivül még vala
mit tudnak: és ez az, hogy indítványukat pártjo-
kon kivül senki sein fogja pártolni.(Helyeslés jobbról.) 

Az indítvány indokolása utolsó pontja ezt 
mondja: „tekintve végre azt, hogy Magyarország 
területi épségének és alkotmányának, ugy állami 
létének is biztosítása azt követelik, hogy rendes 
hadserege és honvédsége mint Magyarország ren
des hadserege és Magyarország honvédsége ren
deztessenek és létezzenek.'" 

Már, tisztelt ház, hogy a törvényjavaslat sze
rintrendezendő honvédsereg nem lenne Magyaror
szág honvédserege, azt a képviselő ár ismét komo
lyan nem állithatja: mert hogy egy, a magyar honvé
delmi miniszter kormányzata, egy magyar had
parancsnok s magyar zászló alatt álló, magyar 
vezényszó mellett vezényelt, magyarországi lako
sokból álló oly honvédsereg, melyet a határokon 
tul csak is a nemzet gyűlésének beleegyezésével 
lehet alkalmazni, hogy ez nem lenne Magyaror
szág honvédserege : ezt épen ugy lehet állítni, mint 
pl. elhitetni egy ép szemű emberrel, hogy a fekete 
tárgy fehér, vagy elhitetni akarni velem azt, hogy 
Magyarország a szélső bal politikája mellett Ma
gyarország maradhatna. (Élénk helyeslés a jobb, 
ellenmondás a szélső bal oldalon.) 

Áttérek azon fontos kérdésre, vajon a tör
vényjavaslat szerint alkotandó hadsereg Magyar
ország hadserege lesz-e vagy nem ? Ha igy állítta
tik fel egyszerűen a kérdés, azt felelem rá, hogy 
nem. De határozottan merem állítani, hogy egy, 
az 1867. évi KII. törvényezikkely alapján rende
zendő, ugy mint a törvényjavaslatban elénk ter
jesztetik, és a birodalom közös védelmére alakítan
dó hadsereg egyszersmind Magyarország hadsere
ge is lesz, és határozottan merem állítani azt is, hogy 
az ekként szervezendő hadsereg egy lelkes honvéd 
ség támogatása mellett képes lesz megvédeni a ha
tárokat, képes lesz megtorolni egy netáni sérelmet, 
mely ő felsége ellen vagy ellenünk intéztetnék. 

Hogy mi volt oka annak, hogy ő felsége 
hadserege az utóbbi időben szerencsétlen csatákat 
vívott, azt előszámitani igen nehéz lenne. E n tu-
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dok annyit és azt szívesen kimondom, és hiszem, 
hogy tudja azt eddigelé az egész világ, hogy a 
hadsereg tisztjei vitézek, a legénység zászlójához 
híí volt : máshol keresendő tehát e szerencsétlen
ség oka. Azt hiszem, hiányzott mindenek előtt a 
hadseregben egy közös eszme, melyért a hadse
reg lelkesülhetett volna, és mely őt nagy tettekre 
buzditotta volna; mert továbbá a hadseregben ma
gában a rokon elemek mesterségesen elválasztva 
levén, e hadseregben sem nemzeti typus, sem egy 
nemzeti ambitio ki nem fejlődhetett; mert e had
sereg nem volt a nép egyetemességének kifolyása, 
miután attól magát egy nagy ország intelligenti-
ája csekély kivétellel távol tartotta; mert a nép és 
hadsereg közt hiányzott a kapocs, miután a had
sereg statust képezvén a statusban, igen gyakran 
e két factora az államnak, t. i. hadsereg és nép 
majdnem ellenségnek tekintették egymást. Hogy 
ily körülmények között megtámadtatva egy túl
nyomó ellenség által, a hadsereg csodákat nem 
tudott művelni, egy oly hadsereg, mely évenkint 
50—60 ezer rósz kedvű, erővel bevitt ujoncz ál
tal pótoltatott: ez nézetem szerint igen természetes. 

Mi más alkatrészekből fog állni a törvényjavas
lat szerint rendezendő hadsereg, mi más szellem fog
ja azt átlengeni, és ennélfogva mi más eredményeket 
lesz az képes kivívni: az tiszta és világos, hogy ha 
mindazon okok, melyek eddigi gyengeségét ké
pezték, meg fognak szűnni: mert én meg vagyok 
győződve, hogy az átalános védkötelezettség foly
tán, azon válaszfal, mely a hadsereg és nép közt 
fenállott, önként le fog hullani, nem levén a had
sereg más, mint a népnek egyetemességének föl
fegyverzett része; mert az által, hogy a magyar 
ezredekbe csak magyarok soroztainak be, és igen 
természetes,hogy a többi ezredek is rokon elemekből 
fognak összealkottatni, meglesz a nemzeti typus és 
nemzeti ambitio, és meglesz azon cohaesio, mely 
okvetlenül szükséges, mert a lajtántuli és lajtán-
ínneni népek többé nem rabszolgák, hanem sza
bad alkotmánynyal biró népek, s ennélfogva 
meglesz a hadseregben azon közös eszme, mely 
lelkesitendi, és ez eszme a szabadság eszméje; mert 
mindennap erősebb gyökeret ver azon hit, hogy 
valamint a lajtántuliakra nézve életkérdés Ma
gyarország támogatása, ugy Magyarországra is 
elkerülhetlenül szükséges a lajtántuliak védelme ; 
mert a hadsereg élén mint fó'hadur egyforma sze
retettel, egyforma érdekkel fog állani az ausztriai 
császár és a magyar király. 

Mindezeknél fogva meggyőződésem az, hogy 
először ezen hadsereg képes lesz feladatát teljesí
teni; másodszor az, hogy ezen hadsereg egyszers
mind Magyarország hadserege is lesz. (Igaz !) 

Ezek azon okok, a melyeknél fogva a bea- I 
dott indítványt nem pártolhatom. \ 

Rómára hivatkozva, magát a Gracchusokhoz 
hasonlitván, lépett föl a szószékre tegnap Fehér 
megye sárkereszturi kerületének képviselője. (Hall
juk f) Mély aggodalommal kérdé önmagától, mit 
válhat ő ezen törvényhozástól azok után, a mik 
itt történtek ? Erős filippikát mondott a mi politi
kánk ellen, rosznak, kárhozatosnak nevezte azt, 
a maga politikáját pedig feldicsérte, boldogságot 
jövendölt ezen politika mellett nem csak Magyar
országnak, hanem Romániának, Dácziának, Szer
biának, Montenegrónak és minden aldunai tarto
mánynak; hogy pedig szavainak nagyobb súlyt köl
csönözzön, mesterének egy levelére hivatkozott, a 
mely mindezen kárhoztatásoknak, mindezen nagy
szerű ígéreteknek sanctióját képezi. Ha a t. kép
viselő úr magát Gracchushoz akarja hasonlítani, 
én őt ezen örömében nem akarom zavarni; legyen 
azonban szabad megmondanom azt, hogy a Grac-
chusok működése és az Ő működése közt igen nagy 
különbség van, hogy a lex agraria és azon petitiók 
közt, melyeket ő a házhoz benyújtott, szintén 
igen nagy különbség van, (Zajos tetszés) hogy míg 
Rómában az aristokratia ellenében erőszakkal kel
lett kivivni a lex agrariát, addig a magyar aris
tokratia 1848-ban a világ tapsai közt önjószán-
tából osztotta meg a néppel a földet, és nem ta
lálkozott egy Marcus Octavius, a ki fölszólalt vol
na az ellen. (Tetszés.) 

Különbség van továbbá abban is, mert tud
juk, hogy midőn Cajus Gracchust a tanács depo-
pularisálni akarta, felállított ellenében egy nagy 
népszónokot, Livius Drusust, hogy ő depopularí-
sálja Gracchust az által, hogy ő a népnek még 
többet ígérjen. Már, t. ház, szeretném én azon em
bert látni Magyarországon, a ki a népnek még 
többet tudna Ígérni, de csak is igérni, mint Mada
rász képviselő úr. [(Hosszas derültség. Nagy tetszés.) 

De miután Róma történetére hivatkozott a 
képviselő úr, legyen szabad nekem is Róma tör
ténetéből egy episodot előadnom, melyből néze
tem szerint hazám közel múltjára lehet analógiát 
vonnom. (Halljuk! Halljuk!) Fabius Maximus óva 
inté a rómaiakat, ne ütközzenek meg Hannibállal, 
ki akarta őt folytonos vissza és ide s tova vonulás 
által fárasztani, és ez által hazáját megmenteni. 
Róma népe Cunctatornak kezdé őt csúfolni. Fel
állott ellenében Varró, nagyszerű ígéreteket tett 
a fórumon és több közhelyen, és a nép megvá
lasztotta őt konzulnak. Ezen választásnak a can-
naei ütközet lett következése, és Rómát a vég pusz
tulástól csak az istenek kegyelme és Hannibál 
tartózkodása tartotta vissza. E szerencsétlenség 
folytán Róma már kétségbe esett, s ime ismét 
azon Fabius Maximus lépett elő és megmenté a 
hazát. 
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E történetre visszagondolva, megvallom, okom 
lenne nekem is aggodalommal nézni a jövő elé, ha j 
nem emlékezném egyszersmind arra, hogy Varrót j 
többé Róma konzulává meg nem választotta. {Nagy j 
tetszés jobb felöl.) 

Régi fény, régi dicsőségrő beszélt Madarász 
képviselő iír. Higye meg, én is szeretek elzarán
dokolni az ősök sirjához, én is áhitattal borulok 
le azon régi fény előtt, melyet hosszú évek sötét
sége nem volt képes elhomályosítani; de éne fény
nél egy uj szövétneket akarok meggyújtani, és 
azt kívánom, hogy mindazok, a kik az ország- 1 
ban a sors által összetartásra vaunak utalva , ra- : 
gadják meg azon szövétneket erős kézzel, és ha 
annak világa nem lesz is eleinte oly fényes, mint j 
a régi. tápláljuk azt egyetértve keblünk melegé
vel, hazaszeretetünk lángjával, és meg vagyok j 
győződve, hogy nem sokára világosságot és me
leget fog terjeszteni e szövétnek, világosságot, | 
melynél a haza barátja és ellensége egyaránt látni j 
fogják, hogy beteljesül azon övökké nevezetes jós
lat, miszerint: ..Magyarország lesz."'1 fZajos éljen
zés jobb felöl.) 

I v á n k a Imre : T. ház ! Megengedik, hogy mi- ' 
előtt magához a tárgyhoz szólanék, a tegnap itt 
mondottakra vessek egy rövid pillantást. (Hall
juk!) 

Nagy események és az azokban szereplő fér
fiak kortársaik által a küljelenségek és a kültünerné-
nyek szerint szoktak megitéltetni, s azok, a kik í 
velők együtt működtek, rendesen nem igen rész- | 
rehajlatlanul szokták megítélni eljárásukat. Bár | 
mi nézetben legyen valaki, bár mennyire kárhoz- ; 
ta,-sa vagy dicsőítse Kossuth Lajost,azt semmi eset- 1 
re sem lehet elmagyarázni, hogy az 1848 — 49-iki I 
eseményekkel az ő személye szoros kapcsolatban j 
áll. (ügy van!) Bár milyen nézete legyen, bár mi
ként Ítéljen valaki Görgei Arthur eljárása s kato
nai tehetségei felett, azt nem fogja eltagadhatni 
senki, hogy Magyarország legfényesebb had tettei
vel neve szoros kapcsolatban áll. (Igaz! Ugy \ 
van!) 

En azt vélem, e két férfiú fölött ítéletet mon
dani a történelem kritikájának feladata lesz. (Ugy 
tan!) s mi, a kiket rokonszenv s ellenszenv vezérel. ! 
a kiket barátság vagy sértett önérzet ösztönöz, mi 
arra képesítve nem vagyunk. (Helyeslés.) 

Ezek után, t. ház, átmegyek az előttünk fek- 1 
vő tárgyra. ' 

A törvényjavaslatok, melyek itt előttünk van
nak , egyenkint nem ítélhetők meg. Egy concret 
egészet képeznek, és bár megvallom, hogy engem j 
nem elégítenek ki oly mértékben, mint az előttem j 
szólott Tóth Vilmos tisztelt barátomat; bár meg- j 
vallom, hogy egy kis szavacskát, melyet ő a ma- ; 

gyár hadsereg említése mellett közbeszúrt, azon J 
KÉPV. H. NAPLÓ. sx. 1865/g. 

csekély ..is" szócskát sokkal nagyobb mérv
ben sértőnek tartom , mintsem ö azt oly szépen 
el tudta magyarázni: mindamellett , hogy e 
törvényjavaslatok nem tartalmazzák mind azt, a 
mit én Magyarország közjoga szerint követelhető
nek s az országot megilletőnek, s katonai szempont-
ból tökéletesnek s jónak vallok, mégis— egészben 
— mint nagy haladást a kitűzött czél fcdé, kell hogy 
jelezzem. 

Előttem bizonyos, t. képviselőház, hogy rövid 
idő múlva be fog következni azon ido, midőn a 
hatalmasságok kölcsönös erőködése következtében 
kénytelenek lesznek a nemzetek az átalános fel
fegyverkezéshez folyamodni. (Lefegyverkezéshez!) 
Felfegyverkezéshez. Annyira fokozzák egyes ál
lamok haderejöket, miként lehetetlen, hogy a szom
széd államok e tekintetben elmaradjanak. De az 
igy keletkező állandó hadseregek költségei megint 
oly nagyok, hogy másrészt lehetetlen, miként az 
államok jövedelmei az állandó nagy hadseregek 
fentartását megbírják. Ebből mi következik'? Ter
mészetes következése az, hogy át kell menni oda, 
amit én a legtökéletesebbnek tartok, t. i. be kell kö
vetkezni az átalános népfelfegyverzésnek, és ezt, 
összekötve erős állandó hadkeretekkel, tartom én 
a nemzeti szabadság legfőbb biztositékának. Ide 
ugyan még jelenleg el nem jutot tunk: de haladunk 
ez irányban. 

Azt is meg fogja engedni a tisztelt képvi
selőház, hogy oly viszonyok között, a milye
nek között mi vagyunk, s a mint épen í. előttem 
szóló a szomszéd államok haderejét felemlité, ami
hez még szükségesnek látom hozzátenni azt. hogy 
a szomszéd Szerbia mintegy 120,000 embert, Ro
mánia 140,000 embert kivan fegyverbe állítani. 
ha ily viszonyok között Magyarországra nézve, 
hogy ha állami létét és függetlenségét fen tartani ki-
várija, igenis szükségesnek látom, h o g y a ma
gyar kormány legalább is 500,00 fegyveressel ren 
delkezhessék.s hogy ezt, a jelen törvények nyomán, 
képes is lesz Magyarország kiállítani. 

A jelen törvényjavaslatok nyomán az állandó 
hadsereg mintegy 100,000 ember, a tartalék mint
egy 170,000 ember, a honvédség eleinte mintegy 
70, később 120—130 ezer emberre fogna fel
emelkedni ; ha ehhez hozzá számítom az 53 ezerre 
menő határőrvidéki ezredeket : oda jutok azon 
számhoz, a melyet legkevesebbnek tartok arra 
nézve, hogy Magyarország államiságát fentart-
hassa. En, t. ház, megjöttnek látom azon időt, mi
dőn nem hogy ellenezzük, hanem szükségesnek 
tartsuk, hogy a magyar felelős kormány egy oly 
haderő felett rendelkezhessék, a mely haderővel 
Magyarország tekintélyét minden irányban fen-
tarthassa. (Helyeslés.) 

Tisztelt képviselőház ! A jelen törvényjavas-
40 
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latban különböző oly hiányokat tapasztalok, a me
lyeket megemlítés nélkül nem hagyhatok. 

A legelső, a mi feltűnik, és különösen a véd-
t örvénynél, ez magának a törvénynek külalakja. 

Mi itt törvényt hozunk nem csak Magyaror
szágnak, hanem hozunk törvényt Ausztriának is, 
s ez törvényhozásunkban e tekintetben az első és 
szerintem veszélyes eset. 

Ily szellemben és ily modorban még az 1867. 
úgynevezett kibékülési törvények sem voltak al
kotva; és habár is az 18G7. XII. t. ez. 13-dik 
szakasza azt, rendeli, hogy a honvédelem egyenlő 
alapelvekre fektettessék, az koránsem jelenti azt, 
hogy e törvények egyenlő szavakkal, tökéletes és 
teljes egyenlőséggel alkottassanak. Én igenis ve
szélyesnek tartom az ilyes előzményt, és nem kíván
nám azt, hogy a kivitel átalános részleteibe, az 
ujonezállitáshoz, a szolgálat idejének megszabásá
hoz, és más efféle rendelkezéseihez az egyik vagy 
másik államnak törvényhozásai kölcsönösen bele
szólhassanak. En igen helytelennek tartanám 
azt, hogy mi itt előzményt nyújtsunk, a melynek 
folytán egy más állam törvényhozó testületének 
hozzájárulásával sanctionáltassanak azon törvé
nyek, a melyeket Magyarország királyával köt. 

Egyenlő elvek letétele nem feltételez egyenlő 
törvényeket. 

Másodszor figyelmeztetnem kell a t, házat, 
hogy ha a jelen törvényt el méltóztatnak fogad
ni , ez által a közös hadügyminisztert törvé
nyeinkbe igtatják. 

Már. t. ház, bár mennyire méltóztatnak is az 
1867. XII . t. ezikket forgatni, ott a közös had
ügyminiszterről szó sincs, és hogy ha a közös had
ügyminisztert oda fogják hozni, ennek következ
ményeit is szem előtt kell tartam. Az 1867. XII . 
t. ez. 8-dik szakasza a külügyekre nézve, mint a 
kölcsönös védelem egyik részére, határozottan ki
emeli a közös külügyminiszternek szükségessé
gét. De ott. hol a kölcsönös védelemnek másik 
eszközéről beszél, t, i. a hadseregről és ennek fő
parancsnokáról, a 11, szakaszban, ott a közös 
hadügyminiszter megemlítését szorgosan kerüli, 
és határozottan kimondja, hogy az ő felségének 
személyes teendője, vagy pedig az azzal megbí
zandó fő hadvezéré; azt pedig, hogy mily jogokat 
tart fen magának az ország, azt a törvénynek 12. 
szakasza irja körül. S ezen szakasz érteiméhen az 
ebbeli teendőket nem gyakarolhatni más utón Ma
gyarországon, mint saját felelős kormányának ut
ján, nem pedig egy rajta kívül álló, csak a dele-
gatio által feleletre vonható közös hadügyminisz
ter utján. Igen sajátságos helyzetbe jutottunk a had
seregre nézve, t. ház. épen ezen közös hadügymi
niszter felállítása által. Míglen itt e házban a had
sereg szervezéséről szólhatunk, az nincs előttünk, 

a kihez fordulhatnánk, a kitől e tekintetben felvi
lágosítást nyerhetnénk, a kit utasíthatnánk és fe
leletre vonhatnánk. (Igaz! bal felöl) Ellenben a 
delegatióban szólhatunk a hadsereg költségeiről, 
de hogy ha nem akarjuk kiterjeszteni a delegatio 
hatalmát, a hadsereg szervezéséről nem nyilatkoz
hatunk. 

En,ki magamat a törvényesség emberének val
lom, s ha e változtatás egyszer törvény lesz, annak 
bizonyosan az engedelmességet megtagadni nem is 
fogom, kötelességemnek ismerem figyelmeztetni a t. 
házat, hogy most oly térre lép, a melynek elha
tározása igen fontos : mert vajon tanácsos-e, hogy 
a mi viszonyaink közt egy ember, a ki a képvise
lőháznak nem felelős, hanem egy küldöttségnek, 
hogy ily ember kezébe tétessék le ily nagy ha
talom, a hadsereg és fegyveres erőnek három 
negyede feletti rendelkezés ? 

Ezt én igen, igen meggondolandónak tartom. 
Megemlítvén e két fő hiányát e törvényja

vaslatnak, még egyre vagyok b á t o r a t. házat 
figyelmeztetni. Megemlítette ezt ugyan előttem 
tisztelt barátom Tisza Kálmán: és ez az, hogy 
abban a magyar hadsereg megemlítve nincs. Xem 
fogok hosszasan e tárgyról szólani, mert nem 
szólhatnék máskép csak keserűséggel; ugy is tu
dom . hogy fel fogják azt említeni utánam mások 
is , mert nem lehet e^t elhallgatni , mert e seb fáj. 
De egyet el kell mondanom mégis, t. ház. A ma
gyar hadsereg eszméjéről nem mondhatunk le 
semmi esetre; retrográd lépéseket nem tehetünk. 
nem tehet különösen azon képviselőház, ame ly az 
1867. évi Xll-ik törvényt alkotta; nem tehet retro
grád lépéseket azon többség , a mely ezen törvé
nyeket sarkalatos és uj aerát hirdető törvények
nek ismeri és vallja. (Zaj a jobb oldalon.) 

Miután így elmondtam volt ezen fő kifogá
saimat ezen törvények ellenében, megengedi a t. 
ház, hogy hasonló nyíltsággal és őszinteséggel 
megemlítsem azon előnyöket is , a melyeket abban 
Jetéve látok. 

Az első és legfőbb az, hogy az átalános véd-
kötelezettség elismertetik. E g y nagy elv, « 
jog és kötelesség egyenlőségének elve, tettleg 
inauguráltatik. Ezen elv alkalmazásából természe
tesen foly az , hogy a magyar hadseregnek legna
gyobb része béke idejében itthon a hazában lesz el
helyezve ; a tartalékok,mint a melyek a hadseregnek 
több mint felét képezik, a honvédség egészen, a 
sorezredek nagy része a hazában lesz elhelyezve. 
Ez által meg- fog szűnni azon idegenkedés, a 
mely eddig a hadsereg és a polgári osztály kö
zött létezett, és a mely nélkül szerintem nem le
het számítani a r ra , hogy a hadjáratok esetében 
sympathiára találjon a hadsereg; és ha a hadsereg 
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ilyetén elszállásolásától a hadseregnek fővezérsé
ge idegenkednék, akkor ne feledje el nzt, és ne 
csodálkozzék rajta, h t m a j d mikor harczra szó
lítja az ország fiait, azok, legcsekélyebb kifejezés
sel élve, vonakodni fognak belépni a sorokba. 

Előnynek tartom azt, hogy 24 éves korában 
a katona nősülhet, és magán háztartását beren
dezve a többi szolgálati idő alatt, háború kivéte
lével , nem kényszeríttethetik rendes foglalkozá
sait elhagyni. Abból, hogy a reservák csak kor
osztályok szerint és korosztályok sorában hivat
hatnak be a szolgálatba , abból is , hogy az illető 
katonák a mint sorezredbeli szolgálatukat, vagy 
tartalékszolgálatukat elvégezték , nem kénytele
nek külön elbocsátó leveleket várni be, hanem mint 
magában átlépettek tekintetnek a honvédségbe, 
illetőleg a tartalékba: ebből igen nagy előnyt lá
tok származni, és nagy biztosítékot a nemzetre 
nézve és arra , hogy fiai nem fognak minden al
kalommal és ok nélkül bevonatni az ezredekhez. 
Ebből nagy megtakarítást várok az országra néz
ve, mert azon sok ides tova vitele a katonaságnak, 
mely most lényeges költségbe került, meg fog 
szűnni; egyszersmind hon maradván és kevesebb 
időt töltvén fegyver alatt, foglalkozását folytat
hatja a katona, a mi nemzetgazdaságilag- minden 
esetre nagy előnyt nyújt , és másrészt a katonák
nak is megadja a lehetőséget, hogy még szolgála
tuk ideje alatt is , közel levén kazájokhoz , roko
naik és családjaik által sok javadalomban része
sülhetnek. 

Előnyösnek találom , és a jelen törvény leg
főbb előnyének tartom a honvédség felállítását. A 
honvédség felállításának további kifejlődésétől, és 
at tól , hogy a legközelebbi háború alkalmával Ma
gyarország képesitve lesz saját zászlója és saját 
neve alatt fellépni, és bebizonyítani azt, miként a 
trón és hazának melegebb és jobb védője nincs és 
nem is lehet, mint a honvéd; azt várom, hoffv 
ez által el fognak enyészni mind azon kételyek, 
el fog enyészni azon féltékenység,mely most léte
zik ; és ezen utón várom bekövetkezését az időnek, 
hogy maga a hadsereg is magyar alapra fog állít
tatni. 

Madarász József képviselő úr inditványának 
indokolásában meg vannak említve az egy évi ön
kéntesek. Egészen más szempontból fogta fel 
ez intézményt, mint én. 

Én a törvény egyik legszebb részének tartom 
a 21. szakaszt, és abból, hogy ott részint ajyagyo-
nosabb polgárok , ruszint pedig azok, kik tanul
mányaikat jó sikerrel végezték , a hadseregbe rö
vid időre léphetnek be r én ebből azt várom, 
hogy azon szellem , mely a magyar fiatalságban 
van, nem fog elenyészni egy esztendei szolgálat 
alatt , hanem terjeszkedni fog magában a hadse

regben. Én nem látok abban semmi veszélyt, neg-
látom, hogy az által a fiatalság tanulmányai mem 
szakasztatnának, mert benne van ezen törvényben 
egy czikk, mely azt határozza, hogy az egyéves 
önkéntes maga vá.'aszthatja azon osztályt, mely
be belépni kíván ; tehát választhatja azon osztályt, 
a mely ott állomásoz, a hol tanulmányait foly
tatja ; választhatja azon osztályt, hol eddig végzett 
tanulmánya és választolt életpályája szerint, 
ugyan azon tudományt, csak más irányban, kö
vetheti, s egy évi szolgálat után visszatérhet rendes 
hivatásához. 

Ez tehát semmi esetre kárára vagy hátrányá
ra nem lehet. 

T. képviselőház! nem akarom a t. ház türel
mét hosszas előadással untatni, mert a részletes 
tárgyalás alkalmával leszek oly bátor az egyes 
pontoknál felszólalni. 

De kénytelen vagyok még fölemlíteni, hogy 
a hadsereg fölépítése körül igen sajátságos hely
zetben vagyunk. Találkoznak a hadseregben ma
gában , de nem csak ott, hanem itt közöttünk is, 
sokan. kik azt ugy szeretnék föntartani, a mint 
eddig fönállutt, kik legfölebb a külszinre nézve 
kívánnak némi változtatást, és kik azt vélik, hogy 
ha a régi gerendát uj olajfestékkel festik be, már 
akkor megtettek mindent. Találkoznak, kik azt 
vélik, hogy ha ezen hadseregnek egy részét fog
ják nemzetivé tenni, már eleget tettek az egésznek. 
Vannak ismét, kik a régi épületnek fő kereteit 
megakarván tartani, azt egész belsejében kívánják 
átalakitar i. Es olyanok is találkoznak , a kik le
rombolnák az egészet és annak csak egyes marad
ványaiból kívánnának valami ujat teremteni, a nél
kül , hogy tudnák , hogy ha majdan bekövetkezik 
hirtelenében a vész idej'e. hová meneküljenek V 

En azok közé sorozom magamat, a kik ezen 
épületnek fő falait meg kivánják tartani, és 
a belső szervezetet kivánják gyökeresen átalakít
tatni , még pedig a nélkül , hogy ütközési ké
pessége a hadseregnek csak egy napig is szenved
jen. I ly módon kívánnám azt magyar hadsereggé 
átalakítani. 

Mindezek, után. figj-eiernbe véve azt, hogy 
mennyi ellenszenvet és ellenvetést kellett a kor
mánynak leküzdeni mindaddig, mig csak ezen 
mostani alakban terjeszthette a ház elé ezen tör
vényjavaslatokat ; (Helyeslés) figyelembe véve azt, 
hogy múlhatatlan, miként a trón oly ekmek-
nek előítéleteit vagy fölfogását is kímélje , 
a melyek századokon át ragaszkodtak hozzá ; (He
lyeslés) figyelembe véve , hogy találkoznak ő felsé
ge mindkét birodalmában oly elemek, melyek 
mind az ellen, a mi magyar, nyílt ellenségeskedés
sel lépnek fel; figyelembe véve, hogy a magyar
ság erősítése, az én fölfogásom szerint, azonos 
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a szabadság és alkotmányosság megerüsitésével, 
és ez ismét más irányban kelt ellenségeket: ha 
mindezeket, figyelembe veszem, nem tagadha
tom meg a kormánytól az elismerést, habár nem 
helyeslem is egészen a törvényjavaslatot. 

Én bár az ellenzék tagjai közé tartozom, min
den esetre különbséget kell tennem a mostani 
kormány közt és a között, mely idegen hatalomra 
támaszkodott és idegen parancsszóra hallgatva 
17 évig uralgott felettünk. Ama kormány ellen 
még akkor is minden tekintetben oppositiót kellett 
képeznem , a, midőn látszólag jót lett , mert azt 
sem akartam , hogy ez utón fészkelje be magát. A 
mostani kormánynyal ellentétben állok pedig 
azért, mert nézetem szerint oly elvek keresztül 
vitelére vállalkozott, a melyek felfogásom szerint 
Magyarország államiságával és teljes függetlensé
gével öszhangzásba nem hozhatók; ellentétben 
vagyok azért, mert felfogásom szerint nem elég 
erélyt fejt k i ; nem fejt ki annyi erélyt, a mennyit 
én a magyar felelős parlamentalis kormány kezé
ben öszpontositva kívánnék látni. (Helyeslés, a 
hal oldalon. Ellenmondások a jobb oldalon.) 

A mostani hadseregi törvényeket olyanoknak 
tekiutem, melyek a kormánynak legalább ezen 
erő egy részét kezébe fogják adni; és azért óva
kodni fogok e tekintetben gáncsot vetni útjába. 

Összefoglalva a mondottakat: bár az előttünk 
fekvő törvényjavaslatokat olyanoknak nem tartom, 
a melyek Magyarország követeléseit egészen ki
elégítenék , de haladásnak veszem a kitűzött ezél 
felé; azon bizalomban, hogy ezentúl a magyar 
hadseregnek legnagyobb része Magyarország
ban lesz elhelyezve; azon bizalomban, hogy 
a magyar ezredekben és magyar hadsereg 
ben ezentúl csak magyar állampolgárok fog
nak tisztekül kineveztetni ; azon bizalomban , 
hogy a magyar ujonezokból magyar tüzér és 
tudományos szakosztályok fognak alkottatni; 
azon feltevésben, hogy a kormány mielébb elő 
fogja terjeszteni azon intézkedéseit. melyeket az 
iránt tett , hogy a magyar hadsereg magyar kül-
jelleggel és magyar elnevezéssel, és nem anonym 
működjék a csatatéren; azon feltevésben, hogy 
a kormány elénk fogja terjeszteni nem sokára a 
védtörvény egyik fő részét, t. i. az erőditési tör
vényjavaslatot, és a módot, hogy mikép fogja e 
tekintetben fedezni a költségeket; mindezek elő-
bocsátásával , és mindezek hitében. különösen pe
dig azért, mert két fó elvet, t. i. az átalános véd-
kötelezettséget és a honvédséget látom megállapít
v a : a jelen törvényjavaslatokat a részletes tárgya-
lás alapjául elfogadom. [Éljenzés a bal oldalon.) 

Eötvös József b. vallásügyi miniszter: 
T. ház ! Előttem szóló képviselő tisztelt barátom 
kijelenté, hogy ő a jelen kormány eljárását azért 

nem helyesli, mert azon irányban, melyet magá
nak kijelölt, nem halad kellő erélylyel. Ezen tör
vényre alkalmazva ez átalános tételt, valószínűleg 
e törvényre nézve is az nézete tisztelt barátomnak, 
hogy a kormánynak iránya helyes, de hogy ezen 
irányát nem helyesen, azaz nem eléggé követke
zetesen követi. Épen azért szükségesnek tartom 
előadni azon indokokat, azon okokat, melvek a 
kormányt e törvényjavaslatnak épen ily formában 
való előterjesztésére birták. (Halljuk !) 

Az előttünk fekvő törvényjavaslat egyike a 
legfontosabbaknak. Miután fájdalom a világon 
csak azon nemzet biztos szabadsága felől, mely 
azt meg bírja védeni, a védtörvény az, mely az 
egész alkotmányosságnak alapját képezi; s ezen 
kívül kétségtelen még az is, hogy e törvényjavas
lat elfogadása a nernzet vállaira nagy terheket ró : 
ily esetben kötelessége a törvényhozásnak világo
san kifejteni és megmutatni, hogy ezen terhek el
kerülhetetlenek, s hogy azoknak elvállása a nem
éét érdekében fekszik: mert bármi korlátlan lé
gyen is a törvényhozás hatalma, a törvénybe 2ás-
nak morális hatáskörén kivül fekszik oly terheket 
róni a nemzetre, a melyek nem elkerülhetetlenül 
szükségesek. 

Az előttünk fekvő törvényjavaslatnak fo mo-
tivatioja, sőt meggyőződésem szerint egyedüli mo-
tivatiója tehát az, vajon elfogadása szükséges-e 
arra, hogy a nemzetnek oly érdekeit biztosítsuk, 
melyeket veszélyeztetni semmi áron nem szabad? 

Felfogásom szerint legjobb, ha ezen fontos 
kérdésről lehetőleg egyszerűen szólunk. {Halljuk!) 

Az egész törvényjavaslat elfogadása felfogá
som szerint négy kérdés megfejtésétől függ. Első 
kérdés: fekszik-e érdekünkben, hogy azon biro
dalom, melylyel elválhatlan kapcsolatban állunk, 
a magyai-osztrák birodalom, védelemképes le
gyen, és mint nagyhatalom állhasson meg"? mer;, 
bár mennyi mondatik is a nagyhatalmi állás kifeje
zés ellen, oly állam, mely a magyar-osztrák biroda
lom kiterjedésével és népességével bír, máskép 
mint nagyhatalom, nem állhat fen. (ügy van!) A 
második kérdés: vajon avon eszközök, melyek 
e törvényjavaslat által inditványoztatnak, szüksé
gesek-e ezen czél elérésére ? A harmadik : vajon e 
törvényjavaslat elfogadása által nem rovunk-e oly 
terheket a nemzetre, melyek más intézkedések 
mellett ki lennének kerülhetők ? A negyedik kér
dés végre az : mennyiben áll azon áliitás, melyet 
t. barátom Debreezen városa érdemes képviselője 
felhozott, hogy a jelen törvényjavaslat az 1867. 
KII. t. ez. elveinek nem felel meg s igy visszalé
pést foglal magában? mennyiben áll azon vád, 
melyet Sárkeresztur képviselője tegnap előadott, 
hogy a törvényjavaslat elfogadása veszélyezteti 
Magyarország függetlenségét? 
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Csak ha ezen kérdésekre , habár röviden, ön
magunknak felelünk, akkor lehetünk tisztában az 
iránt, el kell-e fogadnunk azon törvényjavaslatot 
vagy nem? (Halljuk!) 

A mi az első kérdést illeti, t. i. fekszik-e ér
dekünkben , hogy azon birodalom , melylyeí el-
válhatlan kapcsolatban állunk, e rősésvédképes 
legyen? teljes meggyőződésem szerint nézeteink 
nem igen térhetnek el egymástól: (Helyeslés) mert 
miután a pragmatica sanctiót államéletünk egyik 
alapjául elfogadjuk, miután a védelem küzösköteles
ségét elismerjük, miután nem tagadhatja senki, hogy 
ő felségének lajtántuli tartományai és Magyarország 
a külföld előtt ugyanazon egy diplomatia által 
képviseltetnek, miután ennélfogva háború esetében 
saját biztosságunk, béke ideiében az állás, melyet az 
egész állam elfoglal, és melylyeí minden anyagi ér
dekeink a legszorosb összeköttetésben állanak, kö
zös: teljes meggyőződésem szerint nem lehet senki. 
ki azt állítaná, hogy a birodalom hatalmi állása, 
azaz azon birodalom védképessége , mely Magyar
országból és ő felsége többi tartományaiból ala
kult , reá nézve közönyös, hogy a birodalom véd-
képességének fentartását, saját magyar hazánk 
érdekében, szükségesnek nem tartja. (Helyeslés.) 

S ezért a második kérdéshez térek át. ahhoz, va
jon azon eszközök, melyeket a tövvénj^javaslat indit-
ványba hoz, szükségesek-e arra , hogy a biroda
lom oly állapotba helyeztessék, hogy magát 
minden lehető megtámadás ellen védeni képes 
legyen ? 

A törvényjavaslat az öszbirodalom haderejét 
800,000 harczosban határozza meg: és ez kétség
kívül igen nagy szám, melynek fentartása nagy 
teherrel jár : mert a ki ezen terheknél csak azon 
költségeket veszi tekintetbe , melyek a hadsereg
nek fentartására közvetlenül igényeltetnek, még 
az összes tehernek csak kis részét vette fel. A te
her legsúlyosabb része az , hogy annjd munkaké
pes polgár élete legszebb éveiben a hasznos mun
kától visszatartatik. Teljes meggyőződésem szerint 
roppant felelősség terheli az emberiség előtt azo
kat , kik az állandó hadsereg rendszerét behozták, 
és még nagyobb azokat, kik ezen rendszert száza
dunkban annyira kifejtették, hogy a művelődés és 
tudomány jelen korszakában Európa különböző 
államaiban milliókra megy azok száma, kik éle-
tök legszebb éveit fegyverforgatással töltik. s 
hogy a népek szorgalmának gyümölcsei arra for
díttatnak, hogy a pusztítás eszközeit tökéletesítsék 
és tartsák fen (Ugy van!) 

De,kérdem, vajon ezen állapot megszüntetése tő
lünk függ-e? És miután nem; miután a békének apos
tola maga, ha itt köztünk megjelenne, kétségkívül 
nem fogná azt tanácsolni, hogy az állandó hadsereg
gel egészen hagyjunk fel: be kell látnunk , hogy 
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i állandó hadseregünk számát nem óhajtásunk, nem 
akaratunk határozza meg . hanem a várható meg
támad atásnak természete. Ezen kérdés felett nem 
mi, hanem azon államok határoznak, melvektől 
megtámadtatásunkat várhatjuk. (Hdyeüéi.) 

Egygyel , t. ház,, a haza tartozik hadseregé
nek, tartozik azoknak, kik a hazáért verőket ont
ják : és ez az , hogy midőn megkívánja, hogy töb
bi polgártársaik jólléteért és a nemzet becsületéért 
verőket ontsák: győzelmüket legalább lehető
vé tegye. (Helyedét) Mai időben pedig, midőn 
a hadtudomány tökélesbülése által — bár nem 
is tudom, lehet-e ezt tökélesbülésnek nevezni — de 
a hadtudomány mai állapotában azon előny, a 
melyet bizonyos seregnek, és hála Istennek a ma
gyar hadseregnek is vitézsége adott, a technikai 
tökély által ellensulyoztatik. azon sereg, mely 
számra nézve nagyon alárendelt helyzetben jele
nik meg a harcztéren, a győzelem lehetőségét 
nem bírja. (Igaz!) 

Ekképen tehát . miután körültekintve más , a 
mienkhez hasonló birodalmakban, oly hadserege
ket látunk, melyeknek száma meghaladja a mil
liót, vagy legalább megközelíti: seregünk számát 
kisebbre nem határozhatjuk meg,és igy kénytelenek 
vagyunk a terhet elvállalni; és én részemről igen 
elhibázott, igen szerencsétlen takarékosságnak tar
tanám . ha hadseregünket — mint a tegnapi 
discussio alatt mondatott — például 50 — 60 ezer
re határozván meg. ez által mogtámadtatásunkat 
mintegy kihívnék és egyszersmind önmagunkat 
a megtámadó visszautasítására képtelenné ten
nők. (Helyeslés) 

Szükségesnek tartom tehát és czélszeiünek 
azon 800,000 harezos meghatározását, melvet a 
törvényjavaslat magába foglal. 

A harmadik kérdés az , vajon a törvényjavas
lat elfogadása által nem rakunk-e oly terheket a 
nemzet vállaira , melyek más czélszerübb intézke
dések által el lennének kerülhetők? 

A törvényjavaslat mint alapot az átalános 
védkötelezettséget állította 'fel. Miután az előttem 
szólottak erre nézve nézeteiket előterjesztették és 
azok saját nézeteimmel megegyeznek, rövid lehe
tek; de még is szólok a tárgyhoz, mert meggyő
ződésem szerint épen az átalános védkötelezettség 
az, mi azoknál, a kik nem elég részletesen foglal
koztak e kérdésekkel, talán legtöbb ellenszenvvel 
találkozik, és kétségtelenül vannak sokan . a kik 
az átalános védkötelezettségben egy uj és felette 
súlyos terhet látnak , mely reájok nehezül. 

Nézetem szerint átalános jog elvként fogad
hatjuk el , hogy az ország védelmének kötelezett
sége mindig azt illeti, a ki az ország hatalmában 
részt vesz. A történelem pedig azt bizonyítja, hogy 
az államhatalomban részt állandóan valósággal 
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esak az vehet, a ki az állam védelmének kötele
zettségét viseli. Azon elv . hogy minden jog any-
nyival biztosabb, a mennyivel terhesebbek és 
nagyobbak azon kötelezettségek . a melyek e jog
gal járnak , sehol sem igazolja magát inkább, mint 
a védelmi kötelezettségnél. És ha az egész törté
nelmen végig tekintünk, azon szoros összekötte
tést fogjuk találni. melyben a védkötelezettség a 
politikai jogokkal áll. A mely mérvben az állandó 
hadseregek fölállítása által a nemességnek hadvi
selési kötelezettsége kevesbedett, ugyan azon mérv
ben kevesbedtek mindennemű jogai is. Az állandó 
hadseregekkel, melyek egykor csak a fejedelem 
sajátjának tekintettek , állapíttatott meg az absolu-
tismusis; mely ismét csak azon arányban enyhült, 
melyben a fejedelmek, a hadak tartásának terhét 
magok nem birván , állandó hadseregeik fentar-
tására a népek segedelmét igénybe vevék. 

Én tehát nagyon téves felfogásnak tartom 
azt, ha a védkötelezettséget esak mint terhet 
tekintik. A védkötelezettség meggyőződésem sze
rint nem csak kötelesség, de jogunk is . legszebb, 
legbecsesebb és legszentebb joga az egész nemzet
nek , mely, midőn az alkotmány által a jogegyen
lőség kimondatott, ezen joggal együtt a kötelezett
séget is magára vállalta ; és épen ezen kötelezett
ség teljesítése által biztosítja alkotmányát, s 
mindazon jogukat, melyeket alkotmánya által él-
vez. (Elénk tetszés.) 

Hogy az átalános védelmi kötelezettség egyes 
osztályokra, melyek magokat, eddig legalább, gya
korlatilag kivonhatták, nagy terheket ró, nem szen
ved semmi kétséget: de kétségtelen az is , hogy a 
teher , mely ezen osztályokra az átalános „.védelmi 
kötelezettség által háru l , sokkal kisebb. mint 
azon előny , mely azoknak biztosíttatik , a kikre 
nézve az átalános védelmi kötelezettség már eddig 
is létezett, {ügy van!) és kik, miután a mostani rend
szer mellett, ha rósz sorsot húztak, családjaikból a 
hadseregbe átlépve, 6 —- 8 évig minden rendes 
munkálkodástól távol tartat tak, és ezen idő 
alatt egy család megállapításától visszatartóztat
tak , hogy azok most 24 éves korukban, köteles
ségüknek eleget téve, családot alapithatnak és 
ismét rendes dolgaikat folytathatják. Ez oly előny, 
mely azon hátránynyal , mely egyes osztályokat 
é r , semmi arányban sem ál l ; és e tekintetben a 
törvényjavaslat csak azon átalános irányt követi, 
mely egész politikákat vezérlé, s mely abban 
ál l , hogy a kiváltságokat megszüntetvén , az erőt, 
melylyel a haza rendelkezik, nagyobbá tegyük, 
egyszersmind pedig a teher, mely minden egyes
re nehezül, kisebb legyen. {Helyeslés.) 

E tekintetben tehát ezen törvényjavaslat nem 
más , mint következetes alkalmazása azon elvek

nek , melyeket 1848 óta mindenben követünk. 
{Helyeslés jobbról.) 

Átmegyek a negyedik kérdésre. {Halljuk!) 
T. barátom Debreczen város képviselője 

monda, hogy a jelen törvényjavaslat az 1 fe. 6 7-iki 
XII . törvénytől eltér és részben visszalépés; Sár-
keresztur képviselője pedig a tegnapi napon épen 
azt monda, hogy e törvényjavaslat veszélyezteti a 
nemzetnek függetlenségét. Igen fontos ellenvetés 
az , melyet t. barátom Debreczen város képvi
selője e törvény ellen felhozott; igen súlyos vád 
az . melyet Sár keresztúr képviselője felvetett. 
Teljes meggyőződésem szerint sem azon ellen
vetés, sem ezen vád nem áll. {Halljuk!) 

A mi először Debreczen városa képviselője 
állítását illeti: ő a törvényjavaslattal nem elégedhe
tik meg először azért, mert abból valami kiha
gyatott, mi az 186 7-iki XII ik törvényczikkben 
benfoglaltatik,; másodszor azért, mert valami 
bele jö t t , mi az 1867-iki XH-ik törvényczikk-
ben nem volt-

Nézetem szerint igen tisztelt képviselőtársam 
mindkettőben csalódott. {Helyeslés jobbról. Ellen
mondás balról.) 

Az 1867-iki XII-ik törvényezikk 11-ik sza
kaszra szól a magyar hadseregről, mint az összes 
hadsereg kiegészítő részéről. És e szavakat nélkü
lözi fájdalmasan t. barátom ujabb törvényjavasla
tunkban. Felfogásom szerint erre nincs oka : mert én 
a hermeneutika szabályainak mindenféle nemeiről 
hallottam már ; de nem hallottam azon szabályról; 
hogy ha valamely törvényben egyes szavak nemfog
laltatnak, de az egész törvényre hivatkozás történik, 
s pedig minden kivétel, minden magyarázat nélkül, 
ez általa kihagyott szavak fogalma elmellőzöttnek 
tekintendő.Az én felfogásom szerint — a nézetek kü
lönbözők lehetnek — de az én felfogásom szerint, ha 
valaki nekem azt ajánlaná, hogy itt az uj tör
vényjavaslat 11. szakaszában e szavakat: „egy 
magyar hadsereg mint a közös hadsereg kiegé
szítő része" felveszi, ellenben az ott idézett törvé
nyeket ki akarja hagyni : akkor én abban nem 
haladást, hanem valóságos visszalépést találnék, 

] melybe soha bele nem fognék egyezni: [Elénk he
lyeslés) mert miután a törvényjavaslat nem vala
mi más tárgyról, hanem épen a védrendszerről 
szól. azon idézett szakaszoknak kihagyása oda ma
gyaráztathatnék, hogy a szakaszoknak azon kötele
ző ereje az ujabb törvény által megszüntetett; holott 
é n , miután az 1867-íki XII-ik törvényczikben 
a hadseregre nézve Magyarország részére reservált 
jogokhoz szigorúan ragaszkodni akarok, ezen 
értelmezést soha nem fogadhatom el. {Helyeslés.) 
Én tehát teljesen meg vagyok győződve arról, 
hogy Debreczen város igen t. képviselőjének azon 
nézete, hogy ujabb törvényjavaslatunkban va-
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lami nem foglaltatik , a mi ama törvényczikkben 
foglaltatik, nem helyes. Appellálok egész eorpus 
jürisunkra — ugy is ritkán citáljuk e tisztelet
re méltó köteteket — méltóztassanak a eorpus 
jurison végig lapozni, s méltóztassanak visszagon
dolni egész törvényhozási praxisunkra : vajon ha 
valamely törvény minden interpretatio nélkül 
egyszerűen idéztetett, nem tekintette-e azt min
denki a törvény ujabb megerősítésének, nem 
pedig abrogatiónak ? {Helyeslés.) Miután tehát a 
törvényjavaslatban az 1867-iki Xll-ik törvény-
ezikk 1 3 ; 1 4 , 15-ik szakaszai idéztetnek: az én 
teljes meggyőződésem szerint ezen uj törvényja
vaslatunk magában foglalja az utolsó betűig mind 
azt, a mi azon Xll-ik törvényezikk idézett szaka
szaiban foglaltatik. 

Második aggodalma t. barátomnak az, hogy az 
előttünk fekvő törvényjavaslatban oly valami fog-
laltatatik, a mi az 1867-iki Xll- ik törvényczikkben 
nem található: s ez a hadügyminiszternek, a közös 
hadügyminiszternek megemlítése. 

Itt sem akarok felállítani hermeneutikai sza
bályokat : appellálok egyszerűen azokra , melye
ket valamennyien követünk. 

Az 1867. XII. t. ez. 8-ik szakasza közös, 
együttes ügynek állítja a külügyeket; a 9-ik 
szakasz, mint a közös védelemnek másik eszközét, 
a hadsereget hozza fel; a 10-ik azon költségekről 
szól, melyek a diplomatiára és a hadseregre szük
ségesek , s a melyek e szerint szintén közösek. A 
XXVII. így szól: „Egy közös minisztériumot kell 
felállítani azon tárgyakra nézve, melyek mint 
valósággal közösek sem a magyar korona orszá
gainak, sem ő felsége többi országainak külön 
kormányzata alá nem tartoznak." 

Már, kérem, ha egy részről az mondatik, 
hogy a közös ügyekre nézve közös minisztérium 
fog felállittatani; más részről pedig ugyan ezen 
törvény más szakaszaiban kimondatik, hogy közö
sek csak a külügy, a hadügy, és a mennyiben 
azzal összeköttetésben áll, vagy ennek követke
zése . a pénzügy: akkor kérdem, vajon az 1867-
iki törvény értelmében, a közös minisztérium alatt 
nem épen ugy értetik-e a hadügyminiszter, mint 
a pénzügy- vagy a külügyminiszter, ámbár külön 
megnevezve nincs? 

(Nyá'vjhoz fordulva.) Az igen t. képviselő lír a 
közös hadügyminisztei", czélszerütlennek tarthatja. 
s a mennyire emlékszem, nem is pártolta; de most 
nem az akérdés, hanem az , vajon a hadügyminiszter 
létezése nem szükséges következése-e az 1867. XIT. 
I. ez. rendeleteinek ? és nekem az idézettek után e 
részben kételyem nem lehet. 

A mi pedig a hadügyminiszter felállításának 
czélszerüségét illeti, arra nézve sem osztozhatom t. 
barátomnak nézetében: mert azt hiszem, hogy 

ámbár törvényeink a hadseregnek vezérletét, ve
zényletét és belrendezését ő felsége jogai közé szá
mították, vannak a hadügynek igen nagy és fon
tos ágai. melyekre nézve a felelősség igen kívá
natos, sőt alkotmányos országban elkerülhetetlenül 
szükséges. Én tehát azon aggályokat, melyek a 
közös hadügyminiszternek felállításából támadhat
nának, csak akkor tarthatnám helyeseknek, ha az 
1867. XII . t. ez. általa felelősségről gondoskodva 
nem volna. A felelősségről pedig ezen törvény-
czikknek 50 — 51. szakaszában annyira gondoskod
va van, hogy ott nem csak a felelősségnek elve, 
hanem még a felelősség elvéből következő eljá
rásnak módja is meg van határozva. 

Végre nem hagyhatom szó nélkül azon vá
dakat sem — habár igen rövid leszek — melyeket 
Sárkeresztur tiszt, képviselője a jelen törvényja
vaslat ellen intézett, {Halljuk!) de a melyek tulaj
donképen nem e törvényjavaslat ellen, hanem tör
vényhozásunk egész eljárása ellen voltak intézve, 
azon eljárás ellen, mely meggyőződése szerint 
az országnak függetlenségét semmisiti meg. 

T. ház! Súlyos vád ez, súlyos annyira, 
hogy alig volna elviselhető, ha okokkal lenne tá
mogatva. {Tetszés.) í g y azonban legyen szabad 
csak azt megjegyeznem, hogy e házban nincs 
senki, ki a nemzet függetlenségének és önállásá-
nak fentartását nem tartaná első kötelességének, 
hogv e házban nincs és nem lehet senki, ki a 
nemzet függetlenségén csorbát akarna ejteni, bár
mily nagyok lennének az anyagi előnyök, melyek 
a nemzetnek feláldozott függetlenségéért ajául-
tatnának. {Helyeslés.) A függetlenség nemzetre 
nézve ugyan az. a mi az egyesre nézve szabadsága. 
A ki szabadságát bármiért áruba bocsátja, nem 
csak aljas tettet követ el. de roszul számi', mert 
mindazon anyagi előnyök, melyeket magának 
szabadsága feláldozása által biztosítani vélt, a sza
badság elvesztése után elvesztik beesőket. És 
ugyan ez áll a nemzet függetlenségére nézve, 
melynél nagyobb kincs nem lehet, mert hisz ez 
képezi minden egyébnek egyedüli biztositékát. 
De késdeni Sárkeresztur t. képviselőjétől, vajon 
az egyes, ha azon meggyőződéshez jut. hogy bi-

| zonyos czélok elérésére saját ereje elégtelen, hogy 
bizonyos czélokat csak ugy érhet el. ha azoknak 
elérésére másokkai kezet fog, vajon az egyes, mi
dőn ezt teszi, feláldozza-e szabadságát'? [Elénk 

í helyeslés) feláldozza-e az által, hogy oly tárgyak-
i ra nézve, melyekben elébb maga határozott, mi

dőn azokra nézve másokkal közösségre lépett, ké-
j sőbb velők együtt tanácskozik és intézkedik *? és 
i vajon a nemzet, mely hasonló állásban lehet, a 
I nemzet, mely veszélyeztetve látván épen függet-
í lenségét, enntk védelmére más nemzetekkel kezet 
: fog. a nemzet, mely pontosan meghatározván a 
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módot, mely szerint ily közösekké vált ügyek 
ezentúl elhatározandók, és biztosítván magát az 
iránt, hogy a közös elhatározásnál, a teljes pari
tás elve szerint, szava ép annyiba fog vétetni, mint 
a másik társnemzeté: vajon, kérdem, az ily nemzet 
függetlenségét áldozza-e fel? vagy nem-e inkább 
függetlenségét biztositja ? (ügy van! Elénk he
lyeslés.) Miután az isteni gondviselés ugy akarta, 
hogy számra nézve különböző nemzetek legye
nek, miután Európában több, nagy nemzetiségekre 
alapított roppant államokat látunk, melyek 30— 
40 millióból állanak : az, ki a nemzetek független
ségét abban keresi,shogy mindegyik isolálva álljon, 
ki az önállás fogalmát, a külön állás fogalmával össze
zavarja, [Elénk éljenzés) az én teljes meggyőző
désem szerint nem saját nemzetének függetlensé
gét biztosította, de saját népének függetlenségét 
lehetetlenné tette; [Zajos helyedé*) az mindazon 
népeket, melyek számra nézve a nagy nemzetek 
sorába nem tartoznak, oda vetette a számra nézve 
nagyobb nemzeteknek martaiékid,[Zajos tetszés) oda 
vetette, elkészítette arra, hogy egyes nagy állam 
nemzetiségük és államaik romja felett terjeszsze 
hatalmát — mint annak példáját látjuk. 

És midőn mi ő felsége többi országai és tar
tományaival, épen e veszélyeket tartva szemünk 
előtt, közös védelemre egyesültünk, és az 1867. 
XII. t. ez. által ott, hol a közvédelem eszközei 
meghatároztatnak, és az összes birodalom politi
kája felett Ítélet mondatik, a deiegati ókban, a tö
kéletes paritás elvét állapítottuk meg: akkor 
nem mondhatja senki, hogy az ország független
ségét áldoztuk fel! 

Mutasson nekem Sárkeresztur t. képviselője 
az 1867. XII . törvényezikkben, vagy ezen tör
vényjavaslatban, mely a ház asztalán most fek
szik, csak egy czikket, melyben Magyarország 
jogai nem a paritás elvei szerint állapíttattak meg ; 
mutasson és jelöljön ki egy pontot, melyben va
laki határozna Magyarország felett, s nem Ma
gyarország képviselői, egyedül állva ott, hol csak 
Magyarország érdeke forog szóban, együtt s a 
paritás elvei s: érint egyesülten tanácskozva ott, 
hol nem csak Magyarországnak, hanem az összes 
birodalomnak érdekei döntetnek el. [Helyeslés.) 

Miután pedig a t. képviselőnek tetszett a his
tóriára hivatkozni : a históriára mutatok én is, és 
állítom, hogy a mit az 1867. XII . t. ez. végre 
szentesített, nem más, mint Magyarország három 
százados törekvéseinek resultatuma. (Igaz!) 

Azon perez tői, melyben a magyar nemzet a 
dicsőséges ausztriai házat uralkodójának válasz
totta : nem az Ulászlóval kötött szerződés követ
keztében, nem a családi összeköttetés miatt, hanem 
azért, mert a roppant török veszedelem által fenye
getve, érdekét látta abban, hogy koronáját annak 

adja, kinek többi birtokaiban megtámadtatás ese
tében védelmet és támaszt reménylett: azonpercz-
től fogva mostanáig hosszú küzdelmen mentünk át. 

Én is ismerem a históriát, mint Sárkeresztur 
t. követe; (Meghiszsmk azt!) én is tanulmányoztam 
azoknak történetét, kik verőkkel védelmezték e 
hazának függetlenségét századokon át, és kiknek 
dicső működésének köszönhetjük, hogy fenállunk. 
De mit, akartak azok? elválni? elszakadni a dy-
nastiától? Nem. Biztosítani akarták az ország ön-
állását és függetlenségét bensejében; biztosítani 
befolyását azon dolgokban, melyek nem csak a 
birodalmat, de Magyarországot is illetik. 

Ezen küzdelem resultatuma az, mit mi most 
elértünk. 

Ez, és nem más , teljes meggyőződésem sze
rint, az, a mi az 1867. XII . t. ez. által biztosítva 
van ; és itt ismét a sárkereszturi képviselő úr állí
tására jövök vissza, ki czélszerünek látta az álta
lam 1865-ben választóim körében elmondott be
szédre hivatkozni. [Halljuk!) 

Az akkor elmondott beszédben — midőn 
még az egyezkedés csak a jövő reménye volt — 
kimondottam, hogy minden egyezkedés tartós és 
üdvös csak ugy lehet, ha abban három elvet tar
tunk szemünk előtt : először Magyarországnak 
függetlenségét, mint azt az 1791-diki X. törvén y-
czikk megállapította ; másodszor fejedelmünk egy
sége által feltételezett összeköttetésünket a biroda
lommal; és harmadszor azt, hogy minden, a mit 
teszünk, az alkotmányosság elveire legyen ala
pítva. Es azt hiszem, midőn e házban a többséggel 
az 1867-dik évi XII . törvényezikkre szavaztam, 
választóim irányában tett ígéretemet tökéletesen 
teljesítettem. [Ugy van !) Épen, mert teljes meggyő
ződésem szerint az 1867-dik évi XII. törvényczikk 
e három kelléknek tökéletesen megfelel, azért 
ülök én e helven. 

Es mert a ház asztalára tett törvényjavaslat 
nem más, mint az 1867-diki XII. törvéuyczikk el
veinek részletes alkalmazása : azért hiszem, hogy 
ragaszkodva a törvényhez, melyet hoztunk a vé
delmi ügyben, más törvényjavaslatot, mint az fc, mely 
előttünk fekszik, nem is fogadhatunk el a tárgya
lás alapjául. {Elénk hosszas helyeslés.) 

P a t a y I s t v á n : Azon érvek, melyeket én 
elmondandó voltam, előttem szólók által felhasz
náltatván, azokat ismételni nem óhajtom, s igy na
gyon rövid leszek. [Jobb felöl: Igen helyes!) A kik 
azért gondolják, hogy helyes, mert nem igen szere
tik hallani az igazságot, nagyon tévednek : mert 
röviden is el lehet azt mondani. [Nevetés.) 

Elnök : Kérem a szónokot félbe nem sza
kítani. 

P a t a y I s t v á n : Ezt nem is tűröm. 
Az a nemzet, mely napjainkban önálló had-
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sereggel nem rendelkezik , szerintem megszűnt 
élni; a mely nemzetnek katonája nincs, az többé 
nem nemzet, az csak nemzetiség, ha hogy az is el 
nem osztrákosittatik. 

Az asztalon levő törvényjavaslatban szervez-
tetik valami némelyek által, a honvéd név elho-
mályositására. (Nagy nevetés.) 

Nem kell nevetni, mert azokkal, a kik nevet
nek, kívül fogok beszélni. (Jobb felöl: Bizony nehéz 
megállani.') 

Mint tudjuk, az 1848-diki törvény a honvéde
ket az összes nemzet becsülete védpaizsa alá hely ezé, 
még anyagilag is. Itt volna ideje beváltani a szót. 
Ezt követeli a nemzet és különösen e ház becsülete. 

Az e törvényjavaslatban levő tervezett sere
get — engtdjék meg — részemről nem tudom 
másnak nevezni, mint az osztrák sereg Recruti-
rungs-, vagy ha ugy tetszik, Completirungs-Depot-
jának. (Helyeslés a szélső bal. nevetés a jobb oldalon.) 
Mert közösügyes hadügyminiszter által kinevezett 
főparancsnok alatt, törzstisztek és főtisztekből álló 
seregben ráismerek igenis a német-osztrák kato
nára, de a honvédre nem; és az ilyen honvédet 
nekem elismernem nem szabad. (Tetszés a szélső 
bal oldalon.) 

En hát honpolgári és képviselői kötelessége
met teszem akkor, mikor a most asztalunkon fekvő 
törvényjavaslat ellen ünnepélyesen tiltakozom. 
(Nagy nevetés.) Tiltakozom pedig oly törvényja
vaslat ellen, mely a nemzeti sereget egy idegen 
hatalom által kinevezett főparancsnoktól teszi füg
gővé. Mert már a szerkezet meggyőzött arról, hogy 
az ilyen sereg csak eszköz lesz idegen hatalom 
kezében nemzetem letiprására. Nekem ilyen sereg, 
uraim, nem kell; nekem magyar hadsereg kell, 
közvetlen a megesküdött, megkoronázott magyar 
király vezérlete alatt. Tehát magyar főparancsnok 
alatt, magyar főtisztek és magj^ar honvédekből 
álljon az, mely megvédje a világ ellen a hazát és 
a királyt, nem pedig mindig az osztrákot. 

Hátazért teremtette a mindenható úr Isten a ma
gyar vérét. . . (Nagy nevetés a jobb oldalon.) Bizony 
kár nevetni! Olyan ember nevet, a ki nem védte 
a hazát. No hát ezután tessék nevetni: még egy
szer elmondom. Hát azért teremtette az úr Isten 
a magyarok vérét, (Nevetés) hogy az az ide
gen hatalom által kinevezett parancsnokok által 
idegen czélokra elpazarolta ssék? Nem, uraim! Én 
a törvényekre támaszkodva, önálló, független ma- j 
gyár honvédsereget kívánok. (Tetszés a szélső bal j 
oldalon.) Erre én szívesen adok ujonczot, költséget, | 
mindent, a mi kell ; de az osztrák Recrutirungs-
Tepot ellen tiltakozom. Tiltakozom pedig azért, 
hogy igazolva legyek a nemzet, választóim és több 
mint 70,000 honvédbajtársam előtt, mert ezek 
csak egyetlen egy átoktól rettegnek, attól, hogy , 

KÉPV. H. NAPLÓ. l865/g. IX. 

az 1-48—49-ki szabadságharczban megdicsőült 
vértanuk híjába vérzettének légyen el. 

Én a törvényjavaslatot el nem fogadom. (He
lyeslés a szélső bal oldalon.) 

E l n ö k : Kérem, méltóztassanak helyeiket el
foglalni. 

Bánó M i k l ó s : Előttem szólott tisztelt kép
viselőtársam , ugy mint tegnap Madarász, na
gyon kényelmes térre szeretné átterelni az or
szággyűlés többségét. Ok, a midőn a statusadóssá-

] gokról volt szó, nem akarták a quótát elfogadni, 
mert az terhes, súlyos; most, midőn a honvédelem
ről van szó, újra nem akarják azt elfogadni, mert 
hiszen ez a nemzet erejének egy részét elvonja a 
polgári foglalatosságoktól, és ez ismét pénzbe ke
rü l : mintha bizony aquóta elvállalását nem nagy 
fontosságú politikai szükségesség követelte volna, 
s mintha a haza védelme nem volna a legnemesebb 
polgári foglalkozás. 

Ezen politika nagyon kényelmes, sőt vannak 
körök, a melyekben ez nagyon népszerű, és ezért 
nem kellett volna a Gracchusokhoz felmenni, a 
római földosztó Gracchusokhoz, mert hiszen ily 
Gracchusokat, hanem ily modorban, de más kiadás
ban, a modern időben is találunk, olyanokat, kik 
ezen tért, melyet mi hazának nevezünk, a terjesz
kedő szomszéd hatalmak prédájának fognák át-
szolgáltatni. Miért is nem fogadtuk el mi ezen poli
tikát ? Hiszen Madarász képviselő úr egész stoikus 
önmegadással bizonyította nekünk, hogy ime mi
nek azon sok katonaság, hiszen akár mennyi kato
naságot állítunk, e nagy birodalmak nemzetiségek 
szerint fognak kikerekittetni, ezek ellenében feles
leges nagy serget állítani; de mindjárt hazafi buz
góságában azt tévé utána: „ha a haza meg lesz 
támadva, akkor a legutolsó csepp vért is feláldoz
zuk a haza védelmére." Szeretném tudni, hogyan*!' 
s rendszere nyomán mivel, miként fogjuk maid 
védni a hazát ? midőn ő épen a védrendszert támadja 
meg s nem akar katonát állítani. 

A gondviselés sok látnoki tehetséggel áldotta 
meg képviselőtársunkat. Ama híres látnók Swe-
denborg, midőn a jövő titkaiba avatá be tanítvá
nyait , azok mysteríurnáitól elragadtatva, szent 
áhítattal azt kérdezték tanitójoktól: „Mester, mit 
látsz te még ?" A mester felszólalt és azt monda: 
„Látok fekete foltokat, vérfoltokat, nemzeteket lá
tok egymás irányában vérben és harczban." 

A mi látnokunk is megszólalt, ő is lát vér
foltokat és fekete pontokat minden felé; látja a 
nemzet nemzetiségeitegymás irányában harcsban és 
vérben: miért? Azért, mert a honvédelem meg
szavazása által mi nem fogjuk a nemzetiségeket 
kibékitni, hanem irtóháborura fogjuk azokat egymás 
ellen uszitni. Már, tisztelt, ház, mi, kik semmi látnoki 
tehetséggel nem bírunk, sem szellemeket idézni nem 
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tudunk, mint a mi tisztelt képviselőtársunk, ki 
agitatori erejénél fogva ezen petitionalis aláírások
ban oly embereket is szerepeltet és feltámaszt, kik 
rég meghaltak vagy még meg sem születtek, 
mondom, mi ezen tulajdonnal nem bírván, csak is 
gyakorlati, csak is practice arra vagyunk kény
telenek szorítkozni és azt elintézni, a mit szemünk
kel látunk, t. i. az anyagi erő ellenében akarjuk j 
magunkat megóvatni. Mikor az egész világ szer
vezkedik körülöttünk s milliókra megy a hadser-
gek száma, lehetetlen tétlen maradnunk. Polgári 
és hazafiúi kötelességünk a nemzeti életünk ellen i 
minden pillanatban felhasználható erők ellen ugy , 
intézkednünk, hogy ha tán megtámadtatnánk, 
egész erővel vissza tudjuk a támadást torolni. Es 
igy, t. ház, egyátalában nem áll az ő aggodalma, 
nem áll akkor, midőn azt látja, hogy mi a millió j 
számú sereget talán a szomszéd kisebb statusok ! 
ellenében vagy épen talán a mi nemzetségeink ! 
ellen akarnók felhasználni. Legyen meggyőződ
ve t. képviselő úr. hogy azon nemzetiségeknek, 
melyeket oly íélelmesekül állit a ház elé, azon nem
zetiségeknekszintén van józanság uk, és azon felföldi j 
orosz vagy tót lakosai e hazának, kiknek én is j 
egyik képviselője vagyok, szintén soha sem fogják j 
engedni azt. hogy e nemzetiségek a józanság kor
látain tul menjenek. Es azért t. képviselőtársam j 
ne ijesztgessen minket rémekkel és kopogó szelle- j 
inckkel : ezek éjféli órája ütött már ; mi ezek j 
ellenében az alkotmányosság világánál mindig i 
meg fogunk küzdeni és sikeresen fogunk megküz- ' 
deni. I 

Most engedje meg a t. ház, hogy az_ előttünk 
fekvő törvényjavaslatra térjek át. i 

A haderő kérdése azon legfontosabb kérdések j 
egyike, mely hazánk és a birodalom jövőjére legelön- j 
több befolyást fog gyakorolhatni. Egy egészséges ] 
védrendszer ép oly hamar fogja a birodalomnak S 
nagyhatalmi állását éspolitikai súlyát visszaszerezni, j 
mint a mily könnyen, mily gyorsan elejtették azt j 
azért, mert oly rendszer alkalmaztatott eddig, a j 
melynek csak lombjai látszottak zöldnek, de mely- | 
nek gyökerei rég nem leltek már táplálékot a né- I 
pek érzületében. Mert e rendszer nem mondliatá I 
el többé magáról, nem mondhatta el, hogy kor- j 
szerű és népszerű. Mindenki belátja, az uralkodó j 
ugy mint a nemzetek, katona ugy mint polgár, j 
miként a haderőt, hogy magas czélját teljesítse. \ 
gyökeresen át kell idomítani. A mi geograpbiai j 
fekvésünk felette terhes, felette nehéz : őseink azon 
helyeket foglalták el állandó lakásokul, ezen tért j 
nevezték hazájoknak, mely a nagy népvándor- S 
lásoknak útját képezé. Ok voltak arra hivatva, 
hogy midőn a népvándorlások áramlatai Európa 
felé voltak irányozva, e nagy szakban az utolsó 
török hadjáratokig őrizték meg Európa kapuját 

azért, hogy hatok megett a keresztyénség és civi-
lisatió érlelhesse jótékony gyümölcsét. Ne Iri
gyük, t. ház, hogy a népvándorlások megszűnté
vel a mi szerepünk nagyon megkönnyült volna. Az 
olasz-német kérdésnél épen a birodalom volt leg
inkább érdekelve, és a keleti kérdés, melyet a mo
hamedán uralkodó fajnak Európában tarthatlan 
ázsiai jelleme, és a lengyel kérdés, melyeta boszuló 
Nemezis napról napra, perczről perezre inkább elő
térbe tol, oly fontos kérdések, melyeknél, ha nem 
akarjuk magunkat megsemmisíttetni, lehetetlen, 
hogy tevékeny szerepet ne játszunk. Es e tevékeny 
szerepet nem fogja maga a diplomatia fegyvere ki
vívni, ezen fegyvereket támomogatni kell egy győ
zelemre kilátást nyújtó, tekintélyes hadsereg ha
talmának. 

Másrészt állami életünk és politikai gépezetünk 
oly szövevényes,hogy külföldi mintára sem volna ta
nácsos hadseregünket szervezni. A centralisatióra 
fektetett intézmény már is mind a politikában, mind 
a hadseregnél is megboszulta magát. Centralisatio 
csak egyöntetű népeknél honosítható meg: de a hol 
a históriai fejlődés ily különnemű, a hol az. ele
mek ily ellentétesek, ott az erőszakolt centralisatio 
vagy lassú szétmállásra vagy gyors szétrobbanás-
r<i. vezet. Epén ennek nyomán mi a dualismus és 
paritás alapján békültünk. 

Ezen elvek vannak a 67-es munkálatban ki
fejezve, ezen elvek azok. a melyek minket köte
leznek. 

Az 1867-ki törvény világosan szól egy magyar 
hadseregről, hanem mondja azt is. hogy ezen ma
gyar hadsereg kiegészítő része az összes hadsereg
nek. Ezen törvényben egy nemzetközi jog-és nem
zetközi kötelezettség van kifejezve. Magyarország
nak igénye van egy kiegészített magyar hadse
regre, oly hadseregre, a mely a modern fogalmak 
szerint mindazon elemekből áll. melyek jelenleg egy 
hadsereg fogalmát képezik; hanem viszont Ma
gyarország kötelezve van. ezen hadsereget U2-y 
beilleszteni a közös hadseregbe, hogy ez a szük
séges egységet ne háborítsa, hogy szükség idején 
mindazon kellékeknek megfeleljen, a melyek egy 
tekintélyes hadseregtől követelhetök. Most csak az a 
kérdés : a törvényjavaslat megfelel e mindazon 
kellékeknek, melyek a törvényben ki vannak fe
jezve '? 

A mi a szövetségi kötelezettséget és áldozati 
készséget illeti; e tekintetben senki sem fogja a 
törvényjavaslatot illoyalitással vagy szükkeblü-
séggel vádolni, mert a törvényjavaslat minden, 
de minden pontjában megóvja a szükséges egysé
get, annyira megóvja azt, hogy sehol sem érinti 
a királynak reservált jogokat, annyira megóvja 
azt, hogy még a német nyelvet is fentartja, mint 
összetartó kapcsot a hadsereg számára. 
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A mi a másodikat, t. i. a loyalitást illeti, bizo
nyítja az, hogy oly tekintélyes létszámot hoz in
dítványba, minőt az absolut kormány legfénye
sebb korszakában sem volt képes kivívni; and az 
áldozati készséget illeti, itt oly tekintélyes létszám 
van tervezetbe hozva, minőre ezt az absolut rend
szer legnagyobb eró'megfeszitéssel sem emelheti: 
egyelőre több mint egy millió harczost ajánl fel. 

Más tekintetben, a mi a nemzet jogait illeti: 
lehet, hogy vannak, sőt vannak is aggodalmak 
vagy kívánalmak, melyek a honfi keblét még egé
szen ki nem elégítik; hanem ki van minden esetre 
víva annyi, a mennyi szemben a sok gyakorlati 
és technikus nehézségekkel, szemben pénztelen
ségünk viszonyaival, és szembeu a sok előítélettel, 
a mennyit, mondom, ezekkel szemben a józanság 
kivívhatott. Már is tudomásunkra esett, hogy még 
azon kívánalmak is, melyek eddig nehézségök-
nél fogva nem teljesülhettek, az uralkodó bölcs és 
mély belátása nyomán mielőbb teljesülni fognak. 
és e téren is meg fog tétetni mind az, mit a nem
zet jogilag igényel, mert a fejedelem maga is 
belátja, hogy ezen nemzetnek, mely annyi öntu
dattal bir, olyan jellemű hadsereget kell adni, 
mely ezen nemzet öntudatát kielégíti. 

Itt azonban még egyszer kénytelen vagyok 
kiemelni, hogy a magyar hadsereget nem lehet 
másként beilleszteni az összes hadseregbe, csak 
ugy, hogy ez a szükséges egységnek megfeleljen. 
és ezért megkívántatik, hogy az mindazon kellé
kekkel bírjon, melyeket a törvény a király jogai
nak reservált. t. i. szükséges a közös vezénylet és 
vezérlet, szükséges az egyforma belszervezet. 
szükséges az egy zászlónak, egy eskünek, katonai 
codexnek fentartása; mi azonban még nem zárja 
ki azt, sőt szükséges, hogy miután ezek jelenleg a 
közös hadsereg postulatumai, ezen pontok közös 
revisió alá kerüljenek. 

Es most engedje még meg a t. ház, hogy 
mielőtt szavaimat végezném, a törvényjavaslat vég 
pontjaira térjek át, és különösen bebizonyíthassam, 
hogy miért fogadhatók azok el Magyarország 
szempontjából, és mik azok, mik ezen törvényja
vaslatot népszerűvé teszik? [Halljuk!) E téren rö
videbb leszek, a mennyiben e kérdésekre már épen 
a t. túlsó padokon ülő képviselők megfeleltek, és 
röviden csak azt mondom, hogy e törvényjavas
latot első részben az teszi elfogadhatóvá és nép
szerűvé, hogy abban egy nagy elv, az átalános 
hadkötelezettség elve van kimondva. (Helyeslés 
jobb Jelöl) Nálunk az alkotmányos élet nem illuso-
rius többé. A hol azt minden részben, itt és ott, fen-
tartani óhajtjuk, az alkotmányt semmiféle rendszer 
által sem fogjuk annyira biztosítani, mint ha azon 
testületet, mely centralistikus szervezeténél fogva 
másként is uralomra hajlandó, ugy fogjuk beillesz

teni H status gépezetébe, hogy abban az egész 
nemzetneklegjobbereje egymást örökösen felváltsa. 
Hasonlit ezen szervezet némileg az angol aristo-
kratikus institutióhoz, mely azért tartja fen magát 
oly soká, mivel mindig a nép eleméből meg
újulván, egyformán képesítve van fentartási és ja
vítási tulajdonokra, azaz czélhoz és időhöz korsze
rűen alkalmazott reformatiónak is alávetheti magát. 

A hadsereg csak addig veszélyes, mig kasz
tot képez, mig más szellem lengi át a katonai s 
polgári köröket; mihelyt azonban a katona pol
gár is egyszersmind s megfordítva a polgár kato
na egyszersmind: már nem lehet az alkotmányos 
életet fé.teni. Ez csak akkor volna sírba vihető, ha 
az egész népből a szabadság érzetét kiirtani képesek 
volnánk; de midőn ezen eset áll be valahol, akkor 
nem kell többé politikai intézkedésekről gondos
kodnunk, mert ott magától is beáll már a nem
zetnek halála. 

Az átalános honvédkőtelezettség megóvja 
továbbá a birodalmat a statuscsinyektől; de meg
óvja egyszersmind a kabineti s a hiu dicsvágyból 
eredhető háborútól, mert fejedelem és nemzet na
gyon j'ól meg fogják gondolni a háborúnak szeren
csétlenségét s esélyeit, mielőtt az egész nemzetnek 
lángját, az egész ifjúságot, lehet mondani az or
szág gyöngyét egy annyira öldöklő háborúnak, 
minő a mostani, kitegyék. 

De van még, t. ház, egy nagy baj mostani 
monarchiái életünkben , s ez épen az . a mit 
már előttem szólott tisztelt Ivánka képviselő úr 
is felemiitett : azon ellenszenv . mely jelenleg 
katona és polgár között létezik. Ezen ellenszenv, 
igaz, már némileg enyhitve van az által, hogy az 
alkotmányos élet mindenütt be van véve, hanem 
nincs még azon ellenszenv kiirtva; pedig azon tisztes
séges katonai osztály, a mely legnemesebb tulajdo
nával, t. i. vérével áldoz a hazának, minden eset
re igényelheti azt, hogy ne csak ellenszenvvel ne 
viseltessék irányában a haza. hanem egész rokon
szenvével felkarolja ; pedig ez csak akkor történ
hető, midőn az átalános hadkötelezettségi elv ke
resztül fog vitetni. 

En ugy hiszem, ennek keresztül vitele talán 
nagyon hamar fogja azon időszakot meghozni, a 
midőn már egész őszinteséggel s tisztelettel lehe
tünk a katonai körök irányában. 

Másik kielégítő oldala, mit csak nagyon rö
viden érintek, a törvényjavaslatnak az, hogy olyan 
intézkedés van ott fentartva, melynek következté-
i >en a magyar illetékek minden körülmények kö
zött a magyar ezredekbe fognak besoroztatni. 
Ezen intézkedés egy régen fájó sebét fogja az 
országnak gyógyítani: mert nem sokára el fogjuk 
érni azt, hogy a magyar hadsereg magyar tisztek 
alatt fo^ harczolni, s ez által vissza lesz szerezve 

4 1 * 
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azon egyöntetűség, mely nagyon erős tényezője 
fizokott lenni a sikernek. 

ü e legfényesebb oldala e törvényjavaslatnak 
az, hogy a honvédrendszert beillesztette az áta-
lános haderőbe. Jól rendezett hadseregnek a mai 
időben két kelléket nem lehet figyelem nélkül 
hagyni : egyik kellék az, hogy a hadsereg béke 
idején a lehető legolcsóbb legyen ; a másik kellék 
az, hogy a harcztéren vagy a veszély idején le
hető legnagyobb harezképességet fejthessen ki. Ezen 
két tulajdonságnak egyik rendszer sem felelhet 
meg ép annyira, mint a honvédelmi rendszer ; és 
épen azért, t. ház, nagyon rósz szolgálatot tennének 
a dynastiának és birodalomnak azok. kik a honvéd
rendszert népszerűtlenné akarnák tenni, s különösen 
a magyar honvédet mint veszélyest tüntetnék fel. 

Minket ezentúl nem erőszak , de közös 
érdek tarthat csak össze. Nekünk a kölcsönös 
bizalomra kell ezentúl alapitanunk közös intézke
déseinket. A ki ezen nemzetnek őszinteségében és 
becsületességében bizott, az még soha, de soha nem 
csalatkozott. A dualismus szerintem nem elválasztó 
fal, hanem összeforrasztó anyag. A magyar ember
nek régi szentsége a haza és az alkotmányos király. 

A magyar honvéd eddig zászlójának csak 
felét lobogtatta és már is mily dicső eredmé
nyeket vivott ki ; bonthassa csak ki a magyar 
honvéd egészen zászlóját és Írhassa fel a ma
gyar honvéd mindkét jelszavát zászlójára : az bi
zonyára nem fog dicsőségben engedni az 1849-iki 
honvédseregnek. A honvédségre büszke lehet az 
ország; de büszke egyszersmind a birodalom is. 
E névnek varázsa van. A honvéd hős tettei for-
raszták össze az egymás ellen dühöngő nemzeti
ségeket. A szepesi germán és az árvái tót, a mára-
marosi orosz, valamint a bihari oláh ép oly büszke 
a honvéd névre, mint büszkék arra a Jászságnak 
és Székelységnek magyar fiai, mert egy zászló 
alatt nem egy hős csatát vivtak ki. A honvéd 
névre büszke a ragroiíó nevű főúr. és büszke arra 
a kunyhónak szegény lakója. E név varázsa alatt 
nyújtjuk mi lajtántuli testvéreinknek is jobbjainkat. 
Hiszen e birodalom túlsó felének hány vitéz baj
nokát takarja a honvédsir. A tirol, a lengyel, a 
bécsi légiók hősei, nemde honvéd fiaink, testvé
reink, apáink között aluszszák örök, de egyszers
mind örök emlékű álmaikat? E névnek, mondom, 
varázsa van és e sziklán kell felemelni az egfész , 

I 
védrendszert. Fájdalmaink és szenvedéseink el- j 
mosódnak, viszályaink és szenvedélyeink elham-
vadnak, a politikai és katonai nevezetességek las- \ 
sankint letűnnek a cselekvés szinpadáról; de a 
honvédségnek, az önfeláldozásnak eszménye élni 
fog örökké, mig e hazában ember él , a ki nemes 
és magasztosra képes lelkesedni. 

És épen, t. ház, minthogy a törvényjavaslat 

egy részről a nemzet igényeit már a lehető leg
nagyobb mértékben kielégíti; más részről a közös 
érdekeket megóvja és fen tartja: én azt egész ki
terjedésében pártolom. 

T ó t h K á l m á n : Tisztelt képviselőház! Ha 
van valamely kérdés, melyet nem fél eszközökkel, 
nem félénk habozással, hanem teljes erélytyel és 
lelkesedéssel kellene megoldani, ugy ez a honvé
delmi kérdés. 

Az előttünk fekvő törvényjavaslatot elolvas
tam ; de bővebb vizsgálódásom tárgyául csak ak
kor tehettem volna, ha a tervben levő segédcsapa
tok a magyar hadsereg kiegészítő részeiül tervez
tettek volna; mig igy, midőn azok a közös, más
kép osztrák hadsereg tartalékjául terveztetnek, 
részemr.Sl a törvényjavaslatot a részletes tárgyalás 
alapjául is alig fogadhatom el. 

Készakarva kerültem ki elébb a tervben levő 
tartalékcsapatok elnevezésére nézve a honvéd ne
vet ; a honvédek a magyar állam katonái voltak 
s a fegyvernemek összességét magokba ölelve, a 
magyar hadügyminiszter alatt képezték Magyar
ország hadseregét. Ezek a tervben levő tüzértelen, 
utásztalan, vezérkar nélküli s a közös miniszte-
rium számvevősége alá tartozó segéíycsapatok le
hetnek mindenek, csak azok nem, a kik nálunk 
— s mert hála Isten e név hazánk határain is túl
terjedt — az egész világon a magyar honvéd fo
galmát képezik: nevezzék tehát őket a pénzügyő
rök mintájára „belügyőrök"£-nek. nevezzék őket 
a közös osztrák-magyar hadsereg segélycsapatai-
nak. vagy bárminek: de a honvéd nevet hagyják 
fön illetetlenül azon időre, midőn a fél eszközöket 
rendesen kisérni szokott csapások után, majd ez a 
név. a honvéd név, a maga egész valódiságában 
érvényesülni fog. T. képviselőház ! Azok közé tar
tozom, kik minden háttéri gondolat nélkül hiszik 
és vallják, hogy hazánk ugy politikai helyzete, 
mint geográfiai fekvése által az Ausztriával való 
komoly szövetségre van utalva; de e szövetség 
mindkettőnkre nézve csak ugy lehet hasznos, ha 
Magyarország ugy erkölcsi, mint anyagi erejének 
kifejtésében semmi által nem akadályoztatik. 

íme azt mondják, hogy Ausztria és Magyar
ország csak a dualismus által boldogulhatnak ; azt 
mondják, hogy ezen elv. a dualismus elve érvényre 
is emelkedett; s épen a legfontosabb dologban, 
mely egy nemzet erejét íulajdonképen megpró
bálja, hangsúlyozzák az „Armee Einheit"-ját: lehet 
ennél a dualismus elvének nagyobb értékteleni-
tése és kigunyolása? 

Az „Armee" tehát megint egy lenne, szent 
és oszthatatlan s közös elnevezés alatt a régi, 
ugyanazon osztrák sereg, melynek zászlóitól ide
genkedik a magyar ifjúság, s melyhez szükség, 
kényszerűség, vagy bármi fogja csatolni, csak pá-
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lyaszeretet és lelkesedés nem; és nemzeti hadsereg 
hiányában az ifjú nemzedék megint el lesz zárva 
azon pályától, melyre a magyar leginkább volna 
hivatva, és lesznek a mi fiainkból megint próká
torok, poéták és miniszteri fogalmazók. 

Minden nemzet, midőn törvényeit alkotja, 
tekintettel van a nemzet jellemére; e jellemvoná
sok képezik alapját azon eltéréseknek is, melye
ket a különféle jogi eodexek lapjain találunk ; 
s ime egy nemzetnek, mely ösztönénél, hagyomá
nyainál, vérénél, leikénél fogva katonának szüle
tett , melynek Isten talán képességeinél is nagyobb 
dicsvágyat adott, azt mondják: Neked nem lehet 
nemzeti hadsereged, a te hivatásod az, hogy 

• fiaid mint a „gemeinsame Armee" tagjai szülessenek 
és ugy is haljanak meg. 

Csak azt ne hozza föl nekem senki, hogy hi
szen 1848 előtt sem volt nemzeti hadseregünk; de 
hát voltak-e minisztereink, parlamenti kormá
nyunk,szabad sajtónk ? . .S azok,kik ilyen kérdések
kel szoktak előtérbe lépni, mért nem kérdik ezt ak
kor is,midőn a dohánymonopolium,bélyegadók más 
effélékről van szó. . . hát ezek voltak-e 1848 előtt? 

Uraim! Belgium igazságügyminisztere nem 
rég igen röviden és igen szépen határozta meg, 
hogy mi tulajdonképen a törvény ? A törvény 
nem egyéb, mint egy nemzet anyagi és szellemi 
erejének és szükségeinek kifejezése. Hogy van-e 
nekünk anyagi erőnk, ezt megmutattuk akkor, 
midőn Ausztria és Oroszország hadserege ellené
ben néhány hónap alatt 200 zászlóalj honvédet 
voltunk képesek kiállítani; s hogy e téren szellemi 
képességeink sem hiányoztak, mutatják nemzeti 
hadvezéreink hadjáratai, melyeket a porosz kato
nai iskolákban máig is mestermüvek gyanánt 
tanulmányoznak. 

Lenne csak legalább 20 — 30 ezer főnyi ál
landó nemzeti hadseregünk, hogy fejlődhetnék 
hadi tudományunk, hogy katonai képességeink 
foglalkozást, tért nyernénk, hogy e sereg hátteré
ben gyorsan és lelkesedéssel fejlődhetnék ki a 
honvédelem, s hogy végre megmenekednék hazánk 
az idegen fegyveres erők azon megszállásától^mely 
a nemzeti érzelmet és loyalitásunkat egyaránt a leg
érzékenyebb oldalán'találja. 

Beszélnek nekünk magyar ezredekről, melyek 
majd egyszer haza jőnek s melyek az osztrák 
hadseregben külön csapatokat képeznek; de ezek 
csak magyar nemzetiségű osztrák ezredek, osztrák 
vezénylettel, osztrák parancsnokok alatt ; ezredek, 
melyek egykor nagy hirüek voltak, de ma már, 
midőn nemzeti jogosultságunk tudata kifejlődött, 
természetellenes szervezésűk folytán az osztrák 
hadsereg leggyengébb oldalát képezik; ezredek, 
melyekre a sadovai ütközet után keservesen pa
naszkodnak az osztrák katonai lapok, hogy nem 

követték a nyugati tartományok ezredeinek felál
dozó példáját, melyek előbb egyenkint semmi
sültek meg, mielőtt az átalános visszavonulási vo
nalhoz csatlakoztak volna. Nem is látják ezeknek 
lelkesülését soha többé, mindaddig, mig nemzeti 
becsületök egy magyar hadsereg fölállítása által 
közvetlenül eugagirozva nem lesz, mig dicsőségö-
ket mások vindicálhatják magoknak, megvereté-
söket pedig az osztrák hadsereg szerencsétlensé
gei közé fogják sorozni. 

Jól tudom, hogy honvédelmi kérdésünk nem
zeti szellemű megoldását nagyban gátolja egy 
bizonyos bécsi szoldatikus cotteria, mely nemze
tünk loyalifásáról, megbízhatóságáról még most 
sem győződött meg; a kik a franczia államférfi 
azon kormányzási elvét: „mindig vigyázni, de 
soha sem félni" megfordítva alkalmazzák és soha 
nem vigyáznak, hanem mindig félnek ; a kik min
den honvédben egy-egy eleven Isaszeget és Nagy-
Sarlót látnak; pedig ezen urak épen ezen félelmetes 
eseményekből, melyek most már a történetéi, 
tanulhatták volna meg, hogy a magyar a világnak 
íegkevésbbé foradalmi nemzete : könnyen lelke
sedik, de nehezen koczkáztat; s elhatározásának szi
lárdságát a legpessimistikusabb esélyek megfon
tolásából szokta meríteni. Hány égbekiáltó sérelem 
kellett önvédelmi harczunk megkezdéséhes is, 
hányszor nyújtottuk a haza szivéig közeledett el
lenségeknek a békülékeny kezet; csak midőn már 
minden nemzeti és emberi türelem kimerült, nyúl
tunk az önvédelem fegyveréhez ; s ekkor, uraim, 
megízleltük a dicsőséget, a legédesebbet, a mit 
egy nemzet élvezhet; s ha ezen dicsőség föltételei
től, hadseregétől meg lesz fosztva a nemzet: lehet 
nyugodt, munkás, tán még virágzó is ; de boldog 
soha! 

Ezen emiitett körökből származik az az ismert 
apodiktikus „nem lehet", mely más hangsúlyozás
sal a mi óvatosabb politikai szereplőinknél is kife
jezést talál. De hát nem lehetne-e azon „nem lehető
re egyszer nekünk is nem lehet-tel felelni ? . . 
örökké a kényszerűség politikáját kell-e űznünk 
s nem a szabad elhatározásét ? . . Jól tudom én 
azt, uraim, hogy az óvatosság politikája is gyak
ran a legmélyebb hazaszeretetben és aggódásban 
leli forrását , s elismerem azon nézet jogosultságát, 
mely egyes törvényjavaslatok problematikussága 
folytán az életre, a gyakorlatra u ta l ; de bocsássa
nak meg, ha a jelen kérdésben nagyon félek a 
gyakorlattól és tapasztalástól, mert egy szeren
csétlen tapasztalás könnyen Ausztriának és Ma
gyarországnak életébe kerülhet. 

Még csak néhány szóm van: kérem a t. ház
nak türelmét, melyet ugy is ritkán szoktam igény
be venni. 

Alkotmányunk felől különböző fogalmakat 
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táplálhatunk; tökéletesnek tán azok sem tartják, , 
kiknek annak létrehozásában legnagyobb részök j 
volt ; de lenne alkotmányunk bármily tökéletlen, j 
lennének bár súlyos terheink még egyszer akkorák, 
xaint a minők : a honvédelmi kérdés nemzeti szel
lemű megoldása által mindent jóvá lehetne tenni; 
g viszont megfordítva, lenne bár alkotmányunk 
bármily tökéletes: azt egy ilyen amphibiális tör
vényjavaslat elrontaná. 

Most készülünk, uraim, fiatal alkotmányunkat 
betetőzni: ám tegyenek rá, a kiknek tetszik — tán 
mert az épületet gyengének találják — tegyenek 
rá, mondom, zsupfödelet; de ne feledjék el, hogy a 
zsupfödeleknek az a tulajdonságok van, hogy a 
legelső nagyobb vihar által elsepertetnek. 

Ám szavazzák meg —akiknek tetszik— ezen 
törvényjavaslatot is ; csak azt ne feledjék el, hogy j 
^ok mindent, a mire állítólag szükség van, meg 
lehet szavazni; csak a mire majd egyezer valóban 
szükség lesz, azt nem lehet csak ugy egyszerűen 
megszavazni: a lelkesedést. 

En részemről a honvédelmi kérdés minden 
olynemü megoldását, mely nem egy fenálló ma-
g}-ar hadseregre van bazirozva, mely a nemzet 
becsületét közvetlenül nem engagirozza, politikát-
lannak és szerencsétlenségnek tartva, annak létre
hozásához szavazatommal nem járulhatok. (He-
lyeslés bal felöl J 

Klapka G y ö r g y : T . képviselőház ! (Halljuk! 
Melyre!) Az előttünk fekve törvényjavaslat oly 
fontos és oly döntó' hazánk álladalmi és társadalmi 
létére nézve, hogy mint honpolgár és képviselő kö
telességemet vélném elmulasztani, ha e tárgyban 
szerény nézeteimet egész nyíltsággal el nem'mon-
d anám. (Ha Ujuk !) 

Bennem is, minfc minden hazafias magyar keb- ] 
lében, azon meggyőződés él , hogy egy önálló 
magyar hadsereg lett volna legbiztosabb eszköz 
Magyarország védelmére, Magyarország tekinté
lyének fentartására és neve dicsőségére. Bizonyít
ja ezt Magyarország történelme, bizonyítják a 
1848—49-iki hadjárataink és győzelmeink. Egy, az 
átalános védkötelezettség alapján alakított magyar 
hadsereg, mint az osztrák seregnek hű szövetségese, 
bizonyosan sokkal több biztosítékot nyújtott volna 
a birodalom két felének közös védelmére, mint oly 
közös sereg, melyben a haza és a nemzetiségi szel
lem öntudata még nagyon sokáig aligha ^fog gyöke
ret verhetni. Egy önálló magyar hadsereg szerve
zetét azon kívül lehetett volna oly alapokra fek
tetni , hogy ez által a szervezet egyszerűsége és 
ezélszerüsége által enyhíthettünk volna nagyban 
elszegényedett hazánk súlyos terhein. 

Ezekre nézve tehát egyet értek a szélső bal t. 
szónokaival ép ugy, mint előttem szólott Tóth Kál
mán képviselőtársammal. De híjába ! lajtántuli szö

vetségeseink más szempontból indulnak ki. Ők jo
gos követeléseinket elszakadási vágyaknak tekin
tik, és miután ők mindeddig az összes biroda
lom teljes erejével birnak, nem nagyon hajlandók 
annak magyar részét nekünk átengedni. Épen ezen 
perczben ülik meg Bécsben a német nemzetiség 
ügyének ünnepét és ezer pohárköszöntés közt 
hangsúlyozzák ők a testvériségnek, szabadságnak 
szent eszméjét; de Magyarország irányában ők 
nem igazságosak, s elfelejtik, hogy ha két szom
széd egymás mellett barátságos lábon akar élni 
egymással, legelső kötelessége mindegyiknek az, 
hogy azt ne tartsa magának vissza, a mi nem az 
övé, hanem a másiké. (Elénk helyeslés.) 

Kívánalmunk, mióta a birodalomnak két ré
sze közt a béke helyreállott, mióta felséges kirá
lyunk Isten és világ előtt alkotmányunkra letette 
esküjét, nem lehetett többé oda törekedni, hogy az 
osztrák birodalom hadseregét felbomlaszszuk. Be
vallom, azon perczig mindig oda törekedtem, egész 
erőmet arra szántam volt, hogy mentül több kárt 
tehessek neki; de bevallom azt is, hogy azon percz-
től kezdve, mikor a béke megköttetett, egész loyali-
tással és minden hátgondolat nélkül üdvözlém a 
béke helyreállítását, és a helyzetet elismervén, tá
vol attól, mintha az osztrák sereg gyöngítésére 
közreműködtem volna, ellenkezőleg egész kíván
ságom abban központosult, hogy azon sereg, mely
nek kiegészítő része a magyar hadsereg, mentül 
erősebb, mentül hatalmasabb legyen és mentül 
biztosabban védhesse a birodalom két felének ter
ritoriális integritását és tekintélyét. (Helyeslés.) 

Kívánalmaink a békekötés perczétől nem oda 
czéloztak, hogy azonnal adják ide nekünk az eddigi 
osztrák sereg magyar részét; ellenkezőleg; nagyon 
tévednek azok, a kik hiszik, hogy hazánknak nagy 
szolgálatot tesznek, ha ezt követelnék: mert hi
szen senkisem tudhatja, meddig fog Európa békéje 
fenállani, mikor fog a conflagratio fejünk felett ki
törni ; és ha akkor Magyarországnak és az osztrák 
birodalomnak erős , tökéletesen organisált serege 
nincs: természetes dolog, hogy mind mi, mind a 
birodalom másik része veszve van. 

Azért én és azok, kik velem egy véleményen 
vannak, csak azt kívántuk volna, hogy legalább 
oly alapokra fektettetett volna a rendes hadsereg, 
a melyeken biztosabban nézhettünk volna oly jövő 
elé, melyben a hadsereg magyar része a magyar 
szellemet, öntudatot és a magyar jelleget vissza
nyerhette volna. 

Constatáljuk a helyzetet. Bécsben, mint mon
dám, a hadsereg egységét semmi áron a dualismus 
próbakövének kitenni nem akarják ; mi meg oly 
helyzetben vagyunk, hogy őket arra nem kénysze-
rithetjük. A kérdés tehát az: ne bocsátkozzunk-e 
az előttünk fekvő törvényjavaslat tárgyalásába és 
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azt elvessük egészen? vagy pedig azt elfogadva, 
vessük meg alapját, a két nagy eszme által, mely 
benne foglaltatik, egy jövőbeli magyar hadsereg 
alapításának ? 

Én részemről meg vagyok győződve, h o g y h a 
a mostani alapot elfogadjuk kiindulási pontul és 
a béke fentartható lesz, sőt háború esetén is, a hon
védség a rendes sereggel, vitézségben versenyez
het a csatatéren, ezen alapon is fejlődhetik, nem 
ugyan mind, mit mi kívánunk, de legalább a se
reg magyar része magyar jellegét és szellemét 
megnyeri. 

Ha a jelen törvényjavaslat határozatlan időre 
szólana, akkor, megvallom, részemről elleneztem 
volua; hanem a törvényjavaslat csak tíz évre szól, 
és épen abban látom legnagyobb biztositékát, 
hogy fen van hagyva, hogy ezen idő alatt a két 
törvényhozás mindazon változtatásokat megte
heti, melyeket a közös érdek kivan. 

Ezen tiz év alatt remélhető, hogy a két'fél 
közt most uralkodó bizalmatlanság helyébe lépni 
fog egy barátságosabb viszony, mely meg fogja 
engedni, hogy a másik fél is a rendes hadseregre 
nézve az eddigieknél igazságosabb concessiókra 
hajlandó legyen. 

Csupán csak egy megjegyzést teszek az előt
tünk fekvő törvényjavaslatra. Egy rész hiányzik 
belőle: azon rész t. L. mely a rendes állandó had
seregre vonatkozik, a négy törvényjavaslat sze
rintem egy ötödik törvényjavaslattal meg lenne 
toldandó ; és remélem, hogy tisztelt kormányunk 
hazafiúi működésének sikerülni fog, hogy e tör
vényjavaslatot előbb-utóbb a ház elé fogja hozhat
ni, a mely által mindazon félreértések és súrlódá
sok el fognak hántatni, melyek abból fölmerülhet
nek, hogy e kérdés egészen tisztába nem ho
zatott. 

T. ház! Vannak köztünk, kik semmi áron a 
jelen törvényjavaslatot elfogadni nem akarják: azt 
mondják, hogy inkább semmit, mint oly két élű, fél 
rendszabályt. Engedjenek meg, de én ezt nem csak 
téves politikának, de majdnem kislelküségnek is 
tekintem. Ha nemzetünk elég erős volt azon idő
szakot szerencsésen túlélni, a melyben mindenféle 
idegen hivatalnokok és rendőrök által kínoztatott, 
a melyben miaden szabadelvű szó felségsértő bűn
nek bélyegeztetett; ha, mondom, nemzetünk elég 
erős volt ezt az időszakot túlélni: akkor most csak
ugyan vétkeznénk az isteni gondviselés ellen, ha 
mindazok után. a miket elértünk, és a fejlődés 
mostani stádiumában, kétségbeesnénk sorsa felett. 
Én részemről nem esem sorsa felett kétségbe, én bi-
zom nemzetem erejében és politikai jövőjében, most 
inkább mint valaha. Szerenesés vagyok oly fejlődést 
látni, mely nem csak létét, de még nagyságát is biz
tosítja, főleg akkor, ha föl tudja használni mindazon 

eszközöket, melyek kezében vannak ; de én ezen 
erőket, ezen tényezőket e törvényjavaslat el nem fo
gadása által uj próbának kitenni sem nem merem, 
sem nem akarom. {Elénk helyeslés,.) 

Várady Gábor : T . képviselőház! ü g y te
kintem én, t. képviselőház, az előttünk fekvő tör
vényjavaslatot, mint betetőzését azon épületnek, 
a melynek alapja a múlt esztendőben letétetett, 
és pedig méltán. Mondhatom, t. képviselőház, 
hogy e tető nem eléggé biztos; mondhatnám, pe
dig ezt is alappal, hogy^ nem elég szilárd, hogy 
nem teljesen tűzmentes. És mégis, t. képviselőház, 
én e tetőzetet je len , ki nem elégítő állapotában 
is őszintén üdvözlöm, mert egy részről azt a kija
vításra alkalmasnak és érdemesnek is tartom ; más 
részről némi vigasztalást szerez lelkemnek, hogy a 
letett alapot és a reá fektetett falakat legalább 
némileg biztosítva látom ; habár ezen alap és a 
reá fektetett falak nem is azon, nézetem szerint 
sokkal jobb, sokkal helyesebb terv szerint készül
tek is, a melyet a múlt esztendőben a t. ház elé 
terjeszteni szerencsések voltunk. 

Elvégre, t. képviselőház, az épület áll, áll 
azon feladattal, hogy alkotmányunkat, szabadsá
gunkat falai közé vegye ; s ezért szükségesnek lá
tom, hogy a betetőzés megtörténjék addig is, inig 
az alap és falak egy része ujakkal és jobbakkal 
cseréltethetnék fel. Mert ma ugyan tiszta a látha
tár, legalább látszólag az, és Európában szélcsend 
ura lg ; de ki mondhatja meg, hogy nem jönnek-e 
már holnap pusztító viharok, dúló fergetegek. a 
melyek a meglevőt is veszélyeztethetik ? És azért 
látom szükségesnek, hogy a betetőzés, habár a 
jelenlegi ki nem elégítő minőségben is, megtör
ténjék. 

Ezen szempontból, t. képviselőház, az előt
tünk fekvő és a véderőre vonatkozó törvényja
vaslatot részletes vita alapjául átalánosságban el
fogadni kész vagyok, mert azon reményem van — 
lehet hogy hiu remény —miszerint a t. képviselő
ház mindazon hiányokat, melyek ugy alkotmá
nyos, mint katonai és nemzeti szempontból kiegé-
szitendők, kiegészitendi, valamint azon változta
tásokat, melyek ugyanezen szempontokból szük
ségesek, megteendi. 

Itt csak röviden és csakis a legfőbbeket eme
lem ki azon hiányokból, a melyek kiegészitendők ; 
és azon változtatásokból, a melyeket szükségesek
nek látok. A többit a részletes tárgyalás idejére 
tartom fen. 

Alkotmányos szempontból, t. képviselőház, 
követnünk kell és követni is fogják, hogy a közös 
hadügyéri institutio, mint a melynek ősi alkotmá
nyunkban semmi nyoma, mely a múlt évben ho
zott törvénynyel egyátalában nem indokolható és 
nem igazolható , de a mely ezen kivül még feles-
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leges is, mellőztessék, és hogy a magyar hadsereg, | 
mint az összes hadsereg kiegészítő része, nem csak 
megneveztessék, hanem annak szervezése is ezen 
elnevezésnek megfelelően mielőbb létesíttessék. 
Katonai szempontból, t. képviselőház, elégségesnek 
tartom, hogy a szárazföldi hadsereg és tengeri 
haderő megállapítandó létszáma ne tiz, hanem 
csak öt évig maradjon érvényben. U g y katonai, 
mint nemzeti .szempontból szükségesnek tartom, 
hogy a magyar hadsereg a Sz. István koronája 
alatt levő országok honpolgáraiból alakittassék és 
a magyar hadsereg tüzérséggel, utászokkal, árká-
ezokkal, szóval műszaki csapatokkal láttassák el. 

Ha Lotharingi Károly már 1827-ben szük
ségesnek látta, hogy a magyar hadsereg műszaki 
csapatokkal birjon, mennyivel égetőbb szükség az 
napjainkban, midőn a régi merev katonai gépezet 
helyébe fokonkint nemzeti haderő kell, hogy 
lépjen. 

Alig van tárgy, t. ház, napjainkban, mely 
több oldalról vitattatnék, mint azon kérdés, hogy 
melyik a legjobb hadsereg? Es az eszmék tarka
sága és öszhangzásba hozataluknak csaknem lehe
tetlensége, vagy legalább szerfelett nehéz volta 
onnan származik, mert midőn idegen nemzetek és 
hadseregek példájára akár mintaképen , akár 
kárhoztató]ag történik hivatkozás, a saját nemzeti 
viszonyok és helyi körülmények többnyire figyel
men kivül hagyatnak. {Helyeslés bal felöl.) 

Minden hadseregnek mértéke, t. ház! azon 
siker, melyet az a csatatéren kivívott; de, mert 
ezen siker szerfelett sok körülménytől függ, szer
felett nehéz elméletileg biztosan meghatározni, 
hogy melyik azon rendszer, mely mellett egy jó 
hadsereg szervezése legbiztosabban elérhető ? 
Annyi azonban kétségtelenül bizonyos, hogy a mi 
körülményeinknek, a mi viszonyainknak legmeg
felelőbb az úgynevezett „keretrendszer,' : mely 
egy részről az állandó hadsereg, más részről az 
átalános felfegyverzés közt mintegy középúton 
ál l ; és én csak sajnálatomat fejezhetem ki a fölött, 
hogy ezen rendszer az előttünk fekvő törvényja
vaslatban nincs keresztülvive ; jiedig csak a „ke
retrendszer" az, mely a soldateskának terjesztését 
meg fogja szüntetni, mely a katona és polgár 
közti válaszfalat lerombolja, mely katonából pol
gárt, a polgárból katonát csinál. {Elénk helyeslés 
bal felöl.) A „keretrendszer" fogja lehetetlenné 
tenni azt, hogy az állandó hadseregből államin
tézmény váljék, ezen „keretrendszer" fogja meg
akadályozni az állandó hadseregnek kikerülhetlen 
és oly demoralisatióját, minő volt a demoralisatio 
például a római hadseregben Tiberius alatt, midőn 
a fellázadt katonák kiabálták, hogy : „10 garas egy 
római katonáért testestül lelkestül, ki/reszen római 
katonát?" Ezen „keretrendszer" az, mely egy 

részről az átalános védkötelezettségre, más részről 
a honvédségre fektetve, lehetővé teszi azt, hogy a 
sorhadban szolgáló katona sorsa némileg enyhit-
tessék, hogy a hadi anyagok minőségök szerint 
czélszerüen felosztassanak, és a mi legfőbb, t. ház, 
az átalános területi csatarend, a hadsereg újjászer
vezésének ezen legbiztosabb kulcsa, elvégre léte
síttessék. 

Ismételten fejezem ki sajnálatomat a fölött, 
hogy bár ezen törvényjavaslatban egy ily rend
szernek előjeleit látom, de annak keresztülvitele 
nem biztosíttatik. 

Ez azonban, tisztelt képviselőház, ezen nagy
fontosságú ügynek csak elméleti oldala; a_sikert 
a gyakorlat, a kivitel fogja biztositani. En oly 
kivitelt, oly gyakorlatot értek, t. ház, mint a me
lyet e században pl. Poroszország tanúsított, a 
mely országot épen ugy nem csüggesztettek el 
az 1806-ik évben szenvedett veszteségek, mint 
nem tettek elbizottá az 1813-iki diadalok. Veszte
ségei erejének fejlesztésére, diadalai erejének kí
mélésére tanították ezen államot. Visszavonult, 
tűrte a mellőzést, tűrte diadalai daczára is; tanult, 
csak önmagával, csak saját nemzeti culturájának 
fejlesztésével foglalkozott, s az eredmény az volt, 
t. ház, hogy az 1806-ban szenvedett megalázta
tást hat évtized múlva a diadal legszebb habárai
val takarta be. 

í g y kell nekünk is,tisztelt ház! tűrnünk, vissza
vonulnunk, tanulnunk, fejlesztenünk népünk er
kölcsi s anyagi erejét: nevelni kell népünket; be 
kell vinni bizonyos mérvben a spártai nevelési 
rendszert iskoláinkba is ; me^ kell testesitnünk 
azon elvet, melynek köszönheti főleg erejét töb
bek között a svéd hadsereg is ; és ezen elv: minél 
több katonát nevelni az államnak, s más részről 
minél szűkebb körre szorítni a kaszárnyaszolgá
latot, a soldateskát. Oda kell törekednünk, tiszt, 
képviselőház, hegy ne mondhassa el e képviselő
házban senki, miszerint azért nem lehet pl. egy 
nemzeti tornaegjdet segélyezésére pénzt megszavaz
ni, mert — ugy mond' — Muzeumunk szekrényeinek 
megkészittetésére sincs pénze. E szavakban, tiszt, 
képviselőház, komoly figyelmeztetés is van : mert 
egy részről szomorúan juttatják csak eszünkbe, 
hogy annyira kimerítették erőnket az átvállalt ál
lamadósságok és a közös költségek, miszerint leg-
szükségesb kiadásaink fedezésére sincs elegendő 
pénzünk. 

Más részről arra figyelmeztetnek az ilyen 
szavak, hogy ne a háború eszközeiről, a harczi 
előjátékokról gondoskodjunk, hanem gondoskod
junk inkább a tudomány s béke műveiről. 

Vajha így lehetne, tiszt, képviselőház ! Vajha 
valódi béke váltaná fel a fegyveres békét, a mely 
Európát előbb-utóbb chaoszi zavarba dönti, s a 
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válságos rázkodások beláthatlan sorát fogja elő
idézni ! Vajha bekövetkeznék az átalános lefegy-i 
verkezés, a valódi népszabadságnak ezen egyedül 
kriteriona! Azonban, tisztelt képviselőház, mind ez 
most lehetlen, és ha lehetséges volna is, fájdalom
mal kell eonstat álnunk, hogy mi a kezdeményezők 
bizonynyal nem lehetünk. A fegyvérzés, a harczi 
terrorismus napj ainkban divatczikké, némely ál
lamban pedig mondhatni, kenyérkeresetté vált. 
Ezen túlterjeszkedést, a hadseregnek szerfölött 
nagy mérvben való szaporítását, az államok nagy 
része, nem saját erejéhez, nem is a szükséghez méri, 
hanem ahhoz, hogy mit csinál a szomszéd; folyvást 
licitálnak egymásra, folyvást feszitik a húrt, és 
midőn az az elpatíanáshoz közel áll, akkor casus 
bellit csinálnak, és kész a háború. A háború alatt 
pedig, mint evés közben az étvágy, csak növek
szik a harczi szomj : mert a győztes fél, mint a 
vért szagolt oroszlán, írj áldozat után eseng, a vesz
tes fél pedig elégtétel után sóvárog. 

És ezen közös állapot, t. ház, a continensről már 
Amerikába is elhatolt, a hol az éjszak és dél között 
folytatott háború előtt alig volt 12 ezernyi szá
raz földi rendes hadsereg, és most 120 ezernyire 
emelkedett az. 120 ezer főnyi hadsereg! T. ház, 
minő egészséges, boldog állapot ez szemben a con-
tinensen folyvást tartó paroxismussal! 

Itt nálunk már csak milliókról beszélünk, és 
azon államnak, a mely nem képes az első harczi 
riadóra legalább is millió katonát fegy vérbe álli 
tani, annak csak ugy dictálják a békefeltételeket, 
és pedig már a háború előtt, 

Ha, t. ház, mindez máskép állana, akkor az 
előttem fekvő törvényjavaslatot még csak részletes 
vita alapjául sem fogadnám el, hanem kérném, kö
vetelném, hogy a keretrendszernek teljesen meg
felelő, a magyar hadsereget minden tekintetben 
létesítő, s a valódi reform igényeivel teljes 
öszhangzásban álló törvényjavaslat terjesztessék 
a képviselőház elé. 

Mielőtt beszédemet berekeszteném, kényte
len vagyok egynehány itt hallott észrevételre 
megjegyzést tenni. 

Tóth Vilmos képviselő úr azt mondta, hogy 
azon hiányok, melyek részünkről felemiittettek, 
csak pillanatnyi szükség hiányai; ha jól fogtam 
fel, ez volt szavainak értelme. T. ház ! ha nem ál
landó, nem folyvást égető szükség egy magyar 
hadsereg létesítése és annak már ezen törvényja-
vaslat által is leendő megtestesitése.ugy, megvallom, 
nekem az állandó, sz égető szükségről valódi fo
galmam nincs. 

Egy eszményt is állított fel a t. képviselő úr, 
hogy mikép lesz a nép és hadsereg között az ed
dig hiányzott kapocs előállítva, miként fognak 
az eddig elválasztva volt rokon elemek egyesülni, 

KÉPV. H. NAPLÓ, 186 b / 6 - IX. 

elmondotta, mikép lesz e magyar hadsereg a sza
badság védelmére leginkább képes. Én ezen esz
ményt magamévá is teszem ; csak azt jegy
zem meg, hogy a mint az állandó hadsereg jelenleg 
tervezve van, főleg ha a részünkről előterjesztett 
módosításokat a t. ház el nem fogadná, a külön
böző elemek egyesítésére és a szükséges kapcsolat 
helyreállítására képes alig lesz. 

Az igen t. cultusminiszter úr azon állítás tá
mogatására, hogy a magyar hadsereg az előttünk 
fekvő törvényjavaslatban benne van, azt hozza 
fel, hogy az 1867. XII . t. ez. 11. 12. 13. szakaszai
ra ezen javaslatban hivatkozás történik. A herme
neutika szabályai szerint neki teljesen igaza van. 
De egy nagy baj és fontos körülmény van, me
lyet a t. cultusminiszter úr, Tisza Kálmán bará
tom előadását taglalva, gondosan mellőzött: azon 
körülmény, hogy az ő felsége többi országai ré
szére a múlt évben alkotott törvényben a magyar 
hadsereg, mint az összes hadsereg kiegészítő része, 
igen szépen mellőztetett. És már most elégséges-e 
csupán ezen idézett szakaszokra való hivatkozás? 
vajon kötelező lesz-e azokra nézve is oda tul, 
hogy a magyar hadsereg az összes hadsereg kie
gészítő része, hogy ha a gyermeket most sem mer
jük nevéről nevezni ? T. ház! én elfogadom azt, 
hogy ezen szakaszokra hivatkozás történjék az 
előttünk fekvő törvényjavaslatban, de emlitsük 
meg az 1867. XII. t. ez. 11. szakaszának kifeje-

! zését is : mert elvégre tisztába kell jönnünk az 
i iránt is, t. ház, hogy mikép gondolkoznak oda tul, 
| és mit akarnak a mi magyar hadseregünkkel. (He

lyeslés a bal oldalon.) 
A t. cultusminiszter úr az 1867. XII . t. cz.-

ből iparkodott kimutatni, hogy a közös hadügy
miniszteri intézmény azon törvényben benne van. 
Itt már nem hiszem, hogy a hermeneutika szabályai 
is kisegítsék a t. cultusminiszter urat. A 10. sza
kasz a hadügy közösségéről szólván, a 11-dik sza
kasz kijelöli, mik tartoznak a hadügyre vonatko
zólag ő felsége jogai közé. A 12. és 13. szaka
szok az ország jogairól szólnak: de egy szakasz 
sincs a törvényben, mely a közös hadügyminisz
térium jogairól, hatásköréről intézkednék. 

Andrásy Gyula gr. miniszterelnök: 
De van : a 17-ik! 

Várady Gábor: És igen természetesen: 
mert e három szakaszban a korona és ország közt 
megosztott jogok összessége foglaltatik, és ezen 
megosztott jogokból, alkotmányos fogalom és 

| ugy az én fogalmam szerint is, a hadügyminiszte-
| rium részére semmi osztalék sem jurhat. 

Mielőtt beszédemet befejezném, engedje meg 
i a t. ház, hogy egy történeti adomát mondhassak 
! el. {Halljuk!) III . Napóleon meg akarta vásárolni 

a Bois de Boulogneban fekvő azon szép fekvésű 
42 
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nyári lakot, melynek neve Bagatelle. E nyári 
lak tulajdonossá, legitimista, visszautasította az 
ajánlatot, és azt monda, hogy ő e lakot Henrik 
király részére trrtja, kinek szüksége lesz reá, mi
dőn a trónra lép. Napóleon igy válaszolt: „Ez eset
ben semmi akadálya nincs önnek a vásár megté
telénél : mert ha V. Henrik király visszajön és a 
trónra lép, ekkor megkapja nem csak Bagatellet, 
hanem ráadásul még Saint Cloudt is." T. ház! Ha 
nemzetünk hű lesz múltjához és önmagához, ha 
fejleszteni fogja erkölcsi, anyagiés szellemi erejét, ha 
lesz annyi erő benne— és én hiszem, hogy lesz — 
mikép a meglevő alapokat, és igy az ezekre fekte

tett épületet, és részben a mi felfogásunk szerint 
kijavítsa: akkor nézetem szerint az előttünk fekvő 
törvényjavaslatból, ha a t. ház az általunk előter
jesztendő módosításokat is elfogadni méltóztatik: 
ki fogja magát nőni azon magyar hadsereg, mely 
a monarchiának és a trónnak legtermészetesebb, 
legbiztosabb védője; [Helyes!) ha pedig mind ezen 
tényezők hiányozni fognak, akkor, t. ház, Saint 
Cloud is oda vész, Bagatelle sem lesz megvásá
rolva. (Helyeslés bal felöl.) 

E l n ö k : Holnap d. e. 10 órakor folytatjuk a 
tárgyalást. 

Az ülés végződik d. u. 2 lJ, órakor. 

• • __^L 

CCLXXV. OKSZAGOS ÜLÉS 
1868. augusztus 1-én 

S z e n t i v á n y i K á r o l y , u t ó b b G a j z á g ó S a l a m o n e l n ö k l e t e a l a t t . 

T á r g y a i : Kérvények bemutatása. A főrendek üzenik, hogy A képviselőház jobbitmányát a földadói törvényjavaslatra, 
•valamint határozatát az ítélőszékek biráiról 6 végzéseik érvényéről, végre a jövedelmi adóról szóló törvényjavaslatét elfogadták. A vé
delmi törvényjavaslatok átalános tárgyalása tovább fo!y. 

A kormány részéről jelen vannak: Andrásy 
Gyula gr., Eötvös József 6., Gorove István, Lónyay 
Menyhért, Wenckheim Béla b. 

Az ülés kezdődik d. 10 '/4 órakor. 

Elnök : Az ülést megnyitom. A mai ülés 
jegyzőkönyvét a tegnapi jegyző úr fogja vezetid; 
a szólani kivánok neveit szintén ti tegnapi jegyző 
urak jegyzik. 

A múlt ülés jegyzőkönyve fog hitelesíttetni. 
Horváth Lajos jegyző (olvass a a július 

31-én tartott ülés jegyzökönyvét.) 
Elnök:: Nincs semmi észrevétele a t. háznak 

a jegyzőkönyv ellen? (Nincs!) Tehát a jegyző
könyv hitelesítve van. 

Nyáry P á l : Van szerencsém bemutatni 
Ráczkeve mezőváros iparos testületének kérelmét, 
melyben a jelenleg életben levő iparszabályok 
megszüntetését és ipariskola mielőbbi felállítását 
kérik. E kérvény indokolását azon időre tartom , 
fen magamnak, midőn a kérvényi bizottság jelen
tését bemutatja és azt a t. ház tárgyalás alá veszi. 

E l n ö k : E kérvény a kérvényi bizottsághoz 
tétetik át. 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter 
T. ház! Van szerencsém bemutatni Bereg megye 
tiszaháti járása több községéből a volt úrbéres job
bágyságkérvényét az úrbéri jogalapon nyert ingat
lan vagyonoknak részKtenkint is elárusithatása 
tárgyában. 

E l n ö k : Szintén a kérvényi bizottsághoz fog 
áttétetni. 

Nyáry Gyula b. a mélt. főrendek jegyzője 
üzenetet kivan a t. házzal közölni. 

Nyáry Gyula b. jegyző (az elnöki szék elé 
áll): Mélt. elnök! t. képviselőház! A miniszteri 
ellenjegyzés nélkül kinevezett birákra vonatkozó 
határozati javaslat , továbbá a jövedelemadó 
iránti törvényjavaslat, végül pedig a földadóról 
szóló törvényjavaslatra tett módositások a főrendek 
házában érdemleges tárgyalás alá vétetvén, ez al
kalommal a főrendek a t. képviselőház határoza
taihoz egész készséggel hozzájárultak. Én pedig 
kiküldetésemhez képest vagyok.; bátor a jegyző
könyvi kivonatot egész tisztelettel átnyújtani. 
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H o r v á t h LajOS j e g y z ő (olvassa a főrendek
től átküldött jegyzőkönyvi kivonatokat.) 

E l n ö k : Nem tudom, kivánja-e a t. ház, hogy 
a mit a mélt. főrendek kivannak, hogy a koroná
zás előtt kinevezett birák végleg neveztessenek ki, 
ez az igazságügyi miniszternek adassék k i? 
(Ben van a határozati javaslatban!) 

Következik a napirenden levő védelmi tör
vényjavaslatok átalános tárgyalásának folytatása. 

Zichy A n t a l : T. ház ! Méltóztassanak meg
engedni, hogy részemről is a szőnyegen fekvő 
törvényjavaslat azon előnyeit elősorolhassam, a 
melyek engem arra indítottak, hogy azt mind a 
bizottságban, melynek tagja lenni szerencsém volt, 
elfogadjam, mind mellette a képviselőházban is 
pártoló szót emeljek. (Halljuk!) 

Első előnye, és csekély felfogásom szerint a 
legfőbb, az, hogy befejezi a kiegyenlítés nagy mü
vét, s annak — miként előttem több szónok is 
mondotta — mintegy zárkövét képezi. 

Tudjuk, hogy az 1848-diki törvények köz
jogi viszonyainkat igen átalános körvonalokban s 
olyan definiálatlan állapotban tárgyalják, a mely 
definiálatlan állapot a bekövetkezett félreértések
nek, szomorú összeütközéseknek, ha nem is oka, 
de legalább igen erős ürügye volt. S igen erős 
ürügye volt alkotmánvos életünk azon majdnem 
két évtizedig tartott szomorú félbeszakításának is. 

Áz 1848-diki III . t. ez. 2. szakasza, midőn a 
végrehajtó hatalmat a nádorra bizta, kijelentette, 
hogy ez a korona egységének s a birodalom kap
csának épségben tartása mellett történjék. De mi
ként lehessen a koronának ezen nem egészen he
lyes kifejezéssel úgynevezett egységét és a biroda
lom kapcsának épségben tartását Magyarország 
Önálló állami létével összeegyeztetni? ezen nehéz 
kérdés megoldását mi reánk hagyta. Ugyanazon 
törvényezikk 13-dik szakasza mindazon viszo
nyokra nézve, melyek a hazát az örökös tartomá
nyokkal közösen érdeklik, Magyaroszág befolyását 
salválni akarván, azok képviselését egyelőre, néze
tem szerint nem kielégítő módon, egy ő felsége 
személye körül leendő felelős miniszterre bizta; 
de melyek legyenek azon bennünket és az örökös 
tartományokat közösen érdeklő viszonyok? mikép 
kelljen azok ellátásáról gondoskodni? ezen ne
héz kérdésnek megfejtését és meghatározását ismét 
mireánk bizta. Ugyanazon törvényezikk 14-dik 
szakasza elősorolja a magyar minisztérium osztá
lyait és ezen sorozatban 8-diknak g) belü 
alatt mondja a honvédelmi minisztériumot; de 
hogy voltakép miből álljon ezen honvédelmi mi
nisztérium ? különösen minő viszonyban álljon a 
közös hadügy s ennek intézői irányában ? ezen 
nehéz kérdés megfejtését ismét mireánk bizta 
mely megfejtésnek ma érkezett el az ideje. A fel-t 

adat egyik ré>zét megoldottuk az úgynevezett kö
zösügyi törvényben, a feladat másik, nem kevésbbé 
nehéz része épen e pillanatban várja önök bölcse-
ségétől megoldását. 

Az, hogy a szőnyegen fekvő törvényjavaslat 
ezen definiálatlan állapotnak véget vet, annak ma
gában véve oly előnyét képezi, mely engem an
nak legalább átalánosságban való elfogadására 
bírna még akkor is, ha egyes részletekre nézve 
netalán, mint előttem szólott több tisztelt szónokok 
is a magok részéről nyilvániták, eltérő vélemé
nyem volna, a mint nem is tagadom, hogy egyik
másik szakaszát máskép szerkesztve talán jobban 
szerettem volna. 

Az előttünk fekvő törvényjavaslat második 
nevezetes előnye az, hogy megadja mindenkinek 
a maga t, megadja, az írás szavaival élve, a csá
szárnak a mi a császáré, megadja az országnak a 
mi az országé. (Helyeslés.) 

„Ha szabadok akartok lenni, legyetek min
denek előtt igazságosak!'' azt monda a franczia 
forradalom alatt egy emlékezetessé vált pillanat
ban egy hires állambölcsész. 

Legyünk mi is igazságosak felséges urunk 
irányában, ki egyúttal ausztriai császár is, B a ki 
mélyen áthatva levén a királyi eskü és adott feje
delmi szó szentségének érzetétől, aggodalmakat 
táplált az iránt, mielőtt az 1848-diki törvényeknek, 
ugy a mint azok 20 év előtt formulázva voltak, 
tettleges életbe léptetésébe beleegyezett volna, ne
hogy a trón ujabb ingadozásnak és a birodalom 
ujabb convulsióknak tétessék ki. 

Ezen aggodalmakat eloszlatni nekünk első 
feladatunk, első kötelességünk volt: mert hisz nem 
valami magános, nem is dynastikus érdekről volt 
szó, hanem egy magasabb, hogy ugy mondjam, 
európai érdekről volt itt szó, melyért első sorban 
mi magyarok vagyunk az utóvilág és a világ
történelem előtt felelősek. (Elénk helyeslés.) Ab
ban, hogy ő felsége az 1867. XII . t. ez. 11-dik 
szakaszában maga számára fentartott fejedelmi jo-

1 gok egy részét önként, maga szántából , de néze-
] tem szerint egyúttal a helyzet némi logikai kény-
! szerűségénél fogva is, egy felelős hadügyminiszter 
í utján akarja és fogja ezentúl gyakorolni: én nem 
i csak háíralépést nem, de ki merem bátran mon-
j dani, határozott elölépést látok a szabadelvüség 
j ösvényén, látok egy határozott vivmányt. (He-
, lyeslés.) Igaz, hogy ha az 1867-diki törvénykönyv 
! szövegén végig tekintünk, sehol ezen szót, hogy 
| közös hadügyminiszter, nem találjuk; de ugyan-
; azon Xll-dik törvényezikk 27-dik t zakasza világo

san elrendeli, hogy azon ügyek, melyek ezen tör
vényben minden kétségen kivül s valósággal kö
röseknek vannak elismerve és megjelölve, egy 

! körös minisztérium által, nem miniszterek által 
42* 
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kezeltessenek. Kérdés tehát csak az, hogy melyek 
legyenek azon közös ügyek? Erre minden félreér
tést kizáró feleletet ad ugyanazon törvényczikknek 
először 8-dik szakasza, mely azt mondja, hogy a 
sanctio pragmatica által biztositott közös védelem 
egyik eszköze a külügy, határozott feleletet ad 
azután a következő 9-dik szakasz, mely meg azt 
mondja, hogy ugyanazon közös védelemnek má
sik eszköze a hadügy. Ezen két ügy tehát, a kül
ügy és hadügy absolute közöseknek vannak nyil
vánítva. A harmadik, melyre a 16-dik szakaszban 
jött a sor, a közös pénzügy. Ez már csak feltételesen, 
t. i. annyiban van közösnek Isijelölve, mennyiben 
a másik kettő a nervus rerum gerendarum, azaz 
pénz nélkül el nem intézhető. (Helyeslés a jobb ol
dalon.) Ugy, hogy, t. ház, ha a dolog elemzésébe 
bocsátkozunk, és a miniszterekkel fukarkodni aka
runk, azon következtetésre jöhetünk, mit én kü
lönben nem helyeslek, hogy akkor még leginkább 
a közös pénzügyminiszter volna az, kit megtaka
ríthatnánk, mert ennek a többiekhez képest némi
leg alárendeltebb feladata v£>n. De mellesleg meg 
kell jegyeznem mindjárt, hogy azon két miniszter 
magára hagyatva, a külügyminiszter és a had
ügyminiszter igen könnyen gazda nélküli számítást 
tehetnének,s ez esetben igen fontosnak tartom a har
madiknak, a közös pénzügyminiszternek hozzájáru
lását s esetleg közbe veendő vétóját; és ezen ve-
tónak annál nagyobb fontosságát tulajdonitok, 
mert minden alkotmányos polgár előtt világos és 
elfogadott parlamentális maxima az, hogy pénz
kérdésekben az alsóháznak, a nép képviselőinek 
legyen mindenütt kiválólag és első sorban döntő 
szavok. És ezen tekintetből azt kell mondanom, 
hogy a pénzügyminiszter valamennyi miniszter 
közt mindenkor legdemokratább. 

Hogy ha az 1867. XH-dik t. ez. 27-ik szaka
sza nem minisztériumot, hanem csak két minisztert 
akart volna, igen könnyű, igen egyszerű lett volna 
azt kimondani; de maga e szó, e fogalom: minisz
térium — méltóztassanak a dolgot praetice fel
venni — feltételez legalább három fzemélyt.Nem ok 
nélküli, nem alaptalan azon régi latin közmondás. 
s valóban igen praktikus, hogy : trés faciunt colle-
gium. Tessék felvenni praetice a dolgot: két személy 
közt nemde eszmecserének, tanácskozásnak van 
helye; de az eszmecserének, a tanácskozmánynak, 
a vélemények eltérése esetében semmi positiv 
eredménye nem lehet. Épen a tanácskozások ered
ményének, az érvényes határozatnak kimondása 
válik lehetetlenné; és igy azok, kik két egyénből is 
hisznek minisztériumot alakithatónak, kénytelenek 
volnának oly expedienshez nyúlni, mely ellen mint 
alkotmányos polgárnak igen határozottan tilta
koznom kellene, t. i. magát az uralkodó személyét 
vonni bele és a két miniszter közt véleményéltérés 

esetében annak adni igazat, kinek részére maga az 
uralkodó áll. (Élénk tetszés.) 

Hogy áll a dolog felelősség szempontjából t 
Magátaz államfőt tenni felelőssé,bármennyire tessék 
ez eszme a caesarismus híveinek, azt hiszem, fé
nyes illusiónál nem egyéb. 

Az 186 7-iki törvényeknek nem tárczák,hanem 
tárgyak szabályozása volt a feladata, és az én fel
fogásom szerint ebben igen lényegesen és előnyö
sen különböznek az 1848-iki törvényektől. 

Méltóztassanak megítélni, melyik eljárás he
lyesebb : az-e, melyet 1848-ban követtünk, mi
dőn sorban, betűrendben elősoroltuk a magyar mi
nisztérium osztályait; de megfeledkeztünk arról, 
mi jóval fontosabb lett volna, hogy ezen osztá
lyok hatáskörét körülirjuk ? vagy nem helyesebb-e 
az 186 7-ik eljárás, midőn magát a tárgyat lehető 
legszabatosabb, minden félreértést kizáró mó
don definiáltuk, és csak a kezelés módjára nézve 
engedtünk némi kis mozoghatási szabadságot, úgy
nevezett latitude-t? 

A képviselőházban számosan vannak t. kép
viselőtársaim, kik az angol constitutiónak nálam
nál szorgalmasabb tanulmányozói és sokkal szak
avatottabb ismerői. Rajok hivatkozom, méltóz
tassanak megcorrigálni engem, ha tévedek. 

Én ugy vagyok értesülve, hogy nem lehetne 
az angol constitutiónak azon törvényét és azon 
szakaszét kijelölni, mely az első, vagy akár há
nyadik felelős független angol minisztérium egyes 
osztályait betűrendben elősorolná; sőt ugy tudom, 
a legújabb időkig meg maga a miniszteri czim 
sem igen használtatott. 0 brit felsége azon taná
csosai, a kik az ügyeket kezelik, inkább az illető 
szakosztályok államtitkárainak nevezgetik ma
gokat. 

Az angol sajátságos subtilitásoknak speciális 
ismerete volna szükséges ahhoz, hogy különösen 
a hadügyre nézve valaki előttünk idegenek előtt 
megfoghatóvá tenné p. o. azon különbséget, 
mely a hadügyet kezelő két közeget illetőleg csak 
egy szócskában volt jelezve '• a commander in 
chief-en kivül t. i., a ki egészen külön szempont 
alá esik az angol két felelős kezelőjét, az egyiket 
ugy hivták: „Secretary at War," a másikat: „Se-
cretary for War . 0 Az „a t" és „forK szócska közti 
különbség, ha jól tudom, csak 1863-ban enyészett 
el, midőn ezen két terhes hivatal egy személyben 
öszpontosittatott. 

Ezt csak annak kitüntetésére hoztam elő, 
hogy az angol nemzet, melyre annyiszor és méltán 
hivatkozunk, sokkal nagyobb súlyt fektet közjogi 
dologban a praxisra, mint a §-okra. 

Bocsánatot kérek , hogy e kérdésnél tovább 
időztem: oly lényeges kiegészítő részét képezi ez 
a törvényjavaslatnak, hogy azon esetben, mit nem 
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reménylek, ha a t. ház is u g y , mint előttem szó
lott több szónok tartja, a közös hadügyminiszter 
létezését vagy a törvénybe ütközőnek, vagy az al
kotmányos fogalmakba ütközőnek találná, mit, mon
dom , nem reménylek: akkor kétségen kivül az egész 
törvényjavaslatot vissza kellene utasítani a bizott
sághoz, vagy más ujabb bizottsághoz, hogy azt ily 
szellemben , ez esetben valóban nem re-, hanem 
deformálja. 

Felmerült e kérdés, t. ház, a delegatióban is, 
melynek önök parancsából tagja voltam, és ott 
csakhamar elejtetettük azt. és miért? Először, 
mert a delegatio nem érezhette hivatva magát ott, 
hol a törvények magyarázásáról van szó, vala
mely közjogi elvet az országgyűlés nélkül eldön
teni, vagy átalában csak tárgyalni is, és nekünk 
különösen, ezen első delegatio tagjainak nagyon 
vigyázóknak kellett lennünk, nehogy a delegatio 
működése azon hatáskört valamikép túllépje, me
lyet számára a törvény kiszabott. De ezen tekin
teten kivül és a mellett, lehetetlen volt nem érez
nünk, hogy ha mi e kérdésben, a közös hadügy
miniszter kérdésében nehézkesek lennénk , vagy 
épen ellenzéki állást foglalnánk el , világos és 
nagrans ellentétbe jönnénk a kor szabadelvű 
irányával é-; magunkra vonnók nem csak Ausztria, 
de, merem mondani, az egész müveit világ szabad
elvű államférfiainak méltó neheztelését. 

A törvényjavaslat harmadik előnyét abban 
látom, ho.ry bármely felmerülhető európai krisis 
esetében egy erős és hü szövetségest biztosit ne
künk, mondom, Magyarországnak, 

Meghiszem, némelyek képviselőtársaim kö
zül talán bizonyos egykedvűséggel néznék ama 
veszélyeket, melyek a monarchiát egyik oldalról, 
például nyugatról fenyegethetik, s azt mondják: 
„Menjenek, kiknek kedvök van poroszoknak lenni, 
siessenek megalkotni azt a nagy Németországot s 
lássák miként bánnak el a területökön iuclavalva 
levő idegen nemzetiségekkel; lássák a bécsiek, ha'a 
büszke Szent István tornya majdan egy határszéli 
város mértföldmutatójává lesz és a „Graben" és 
„Ring" szép téréin fü és moh terem;" s tegyük fel, 
hogy Európa ezen alakulást minden irigység és 
aggály nélkül nyugodtan, sőt valóságos testvéries 
Örömmel szemlélné ; de azon t. hazánkfiai, kik igy 
gondolkoznak, lehetetlen, hogy hasonló közönynyel 
nézzék és szemléljék azon veszélyeket, melyek a 
monarchiát más, t. i. a keleti oldalon érhetik és fe
nyegetik, mert itt mi vagyunk, itten rólunk, hon-
alkotó Árpád nemzetéről, a Sz. István korona or
szágai területének épségéről van szó. Mikor fog 
ütni a válság órája ? azt nem tudjuk; de megbo-
csáíhatlan könnyelműségnek tartanám, ha készü
letlenül hagynók magunkat meglepetni, és ki-
mondhatlan lelkiismeretlenségnek, ha azután va

laki azon gondolatban keresné és tudná feltalálni 
vigasztalását, hogy hagyján, ha mi elvesztünk, de 
elbukott legalább velünk Ausztria is. E philoso-
phiát elsajátítani részemről nem tudom. 

Negyedik igen nagy előnye a szőnyegen le
vő törvénjavaslatnak, főleg állambölcsészeti szem
pontból kiváló figyelmet érdemel az, hogy végre 
valahára lerontja azon választó falat, mely a pol
gárt a katonától eddigelé elválasztotta. 

T. barátomat, kit most nem szemlélek he
lyén, Madarász József barátomat biztosithatom, 
hogy azon múltkor kimondott ötletével, miszerint 
az átalános hadkötelezettségen alapuló honvédel
mirendszer valami aristokratikus intézmény volna, 
oly elszigetelten áll az egész művelt világon, hogy 
a feltalálás dicsőségére bátran pátenst vehetne. 
(Derültség.) 

Ellenkezőleg, t. ház ! midőn felállítjuk az áta
lános honvédelmi kötelezettséget, midőn a hon vé
delmére felhívunk minden embert, kinek ép teste 
és ép lelke van, midőn ezen szabály alól kivételt 
csak ritkán és igen nagyon igazolt esetkben, úgy
mint vagy az átalános művelődés szempontjából, 
vagy államgazdasági fontos tekintetekből enge
dünk meg : akkor a világ minden szabadelvű poli
tikusa nézete szerint, az egyenlő jog-és egyenlő te
herviselés nagy elvének mintegy megtestesitését 
mondjuk ki. A jelen törvényjavaslat s az abban 
foglalt rendszer a mellett, hogy az állam védere-
jét az eddiginél magasabb fokra emeli s ezt a nél
kül teszi, hogy az állam pénzerejét nagyobb mérv
ben venné idénybe, még- a mellett egy igen ne-
vezetés culturai föladatot is van hivatva teljesíteni: 
és e nevezetes szerepe, e nevezetes hivatása a jelen 
rendszernek -— hogy eszméimet egy szóban fejez
zem ki — e népet nemzetté nevelni. (Helyedén.) 

•A törvényjavaslat ezen szerintem legelső fény
oldalát kiemelte beszédében az előttem tegnapelőtt 
szólott mélyen tiszt, nagyérdeműPerczel Mór tábor-
nok is, tőle vártam leginkább azt, hogy a törvény
javaslat ezen oldalának fontosságát kellőleg mél
tányolja. Tőle, ki nem csak a harczi téren növelte 
hazánk dicsőségét, de a ki a törvényhozás, a poli-
kai küzdelmek terén is „tóga sagoque da rus , " 
mindig- a szabadelvűsé?, a szabad eszmék előhar-
czosainak sorában foglalt helyet , [Éljenzés) kinek 
őszbe borult fürtéi előtt akkor is tisztelettel hajlok 
meg, ha netalán nézetem egyben-másban az övé
től eltérne. 

Ötödik előnye végre ezen törvényjavatlasnak 
az, hogy magában hordja a tökélyesbülés, a fej-
leszthetés minden elemeit. Mi eljöttük idáig ; utó
daink menjenek tovább, majd ha jónak látják. 
Távol legyen tőlünk, t. ház, és minden törvényho
zótól a világon, azon ambitio, hogy oly tökéletes 
törvényeket akarjunk hozni, melyek örök időkre 



334 CCLXXV. ORSZÁGOS ÜLÉS. (Ar gusztus 1. 1868.) 

szóljanak, hogy azokon változtatni, javitani,a legkö
zelebbi vagy a későbbi utódoknak mintegy sacrile-
gium volna. Nem ! Solon, kinek, mint tudjuk, igen 
változandó, igen háládatlan néppel volt dolga, me
lyet minden módon intézményei iránt nagyobb 
ragaszkodásra akart rábírni, kérdeztetvén, vajon 
az általa alkotott törvényeket a világon a lehető 
legjobbaknak tartja-e'? Azt felelte: Nem, hanem a 
legjobabknak Athén számára. Én is azt mondom 
önöknek, a szőnyegen fekvő törvényjavaslat ab-
stracte véve nem a lehető legjobb, hogy annál 
jobbat,eszményibbet kigondolni ne lehetne; de igen
is a tényleg létező viszonyok és körülmények közt 
legjobb az a magyar-osztrák birodalom, hogy 
többet mondjak, a lehető legjobb Magyarország 
számára. 

Engedje meg most már a t. ház, hogy még 
néhány perczet szenteljek az ellenvélemény né
mi illustrálására. Tagadhatatlan, hogy a szónok
lat legfényesebb fegyvereivel lehet azt védeni s 
előtérbe állitani; de az elfogulatlan szemlélő meg fog 
győződni róla, hogy nem mind arany, a mi fénylik. 

Emlékeztetem öuöket mindenekelőtt arra , a 
mit nem rég a hírlapok szerint Russell a Palmer-
ston szobrának leleplezésekor Anglia ezen egyik 
büszkeségének dicséretére különösen kiemelendő-
nek tartott. Azt monda, a mint a hírlapokból ér
tesülünk ; hogy a mint szive nemesen és buzgón 
vert hazájának migysága és minden szép és nagy 
eszme iránt, ugy más részről józan értelme min
dig beláttatta vele azt, hogy mi a kivihető, és mi 
az üres vágyakozás. 

Önök tervei ellen ellenvetéseimet csak ujj-
hegygyel fogom érinteni inkább , mint kifej
teni : mert mindazon tárgyak , miket e rész
ben mondandó vagyok, oly kényes természe
tűek , hogy sokkal könnyebb azokról a kellőnél 
egy szóval többet, mintsem egy szóval kevesebbet 
mondani, és én inkább ezen utóbbi hibába aka
rok esni. semhogy az elsőben vétsek. 

Legelőször is azt kell mondanom , hogy 
a mit önök terveznek, és oly rögtön életbe 
léptetve, mint önök óhajtanák, egy netán rögtön 
bekövetkezhető európai krisis esetében védtelenül 
lökne ki minket s tenne ki a kellő előkészület 
nélkül elleneink támadásának. 

igen. ha a krisis beálltakor azt mondhatnók 
szomszédainknak : „Várjatok, jó szomszédok, hadd 
készüljünk el , hadd szervezkedjünk egy két évig, 
majd akkor megmérkőzünk;" de fájdalom! attól 
tar tok. hogy ők nem fognak várni, sőt épen ké
születlen voltunkat, átmeneti nehézségeinket, va
júdásunkat ellenünk s a magok javára fognák 
felhasználni. 

Második veszélye önök tervezetének az, hogy 
a még mindig fenálló , nem mondom, igazolt, de 

az előzményeket tekintve, lélektanilag kimagya
rázható bizalmatlanságnál fogva feltéve, hogy 
mint egykor Mariusmonda, de akkor is csalódott, 
hogy egy toppanásra a földből teremnének elő 
a légiók, ezen két rögtön talpra állott hadsereg, 
ezen két Minerva armata nem annyira és nem 
oly hévvel egymás mellett és egy közös zászló 
alatt, mint inkább nagyobb lelkesültséggel egy
más ellen volna hajlandó sorakozni. Ne játszunk a 
tűzzel azon reményben , hogy majd eloltjuk, ha 
égés lesz. Hagyján , ha elszigetelve élnénk, vala
mennyi néptől elkülönözve, és szépen magunk 
közt vivhatnók ki e veszélyes párbajt; de én 
félek, hogy szomszédaink a tüzet, melyet vigyá-
zatlanul gerjeszténk, oltani nem fognák. [Élénk he
lyeslése) 

Harmadik veszélye önök javaslatának a nem
zetiségi izgalom. Tudom, .hogy egyelőre csak két, 
egy magyar és egy német hadseregről volna szó; 
de idővel, tartok tőle, hogy tán szó lehetne több
ről is. 

Önök bölcsesége felment engem attól, hogy 
ezen tárgy részletesebb bonczolgatásába ereszked
jem ; de egyet nem hallgathatok el, azt, hogy ne-

1 mes ambitiókban nagyratörő terveinkben, melyek 
jogosultak lehetnek szintúgy mint lelkesitők, egyet 
mindig kifelejtünk a számításból : azt t. i., ho'gy 
valamint a monarchia nyugati fele egy heterogén 
elemekből összealakult államot képez, ugy viszont 
mi is itt a keletin egy oly mozaikszerű alakulása 
vagyunk a történelmi fejlődésnek, mely bármi 
szép legyen, és bármily szilárdul függjön is ösz-
sze, ha egyszer — Isten ne adja valaha — erőszak
kal szétromboltatnék, kétlem , hogy újra, és ha 
igen : a régi alakban állhatna ismét vissza. 

Negyedik ellenvetésem az , hogy önök terve 
kivihetetlen: kivihetlen nem azon szempontból, 
mit tegnap t. barátom nagyérdemű Klapka tábor-

j nok mondott, hogy t. i. lehetetlen a bécsieket rá-
j birni; de kivihetetlen egyszerűen a kellő matériáié 
j hiánya miatt , mely nagyon megnehezítené, ha 
| nem lehetetlenítené önöknek még csak a cad-
I reknek is illő módon s kellő gyorsasággal leendő 
J betöltését. 

Ne feledjék önök, hogy ezúttal nem rögtönö-
I zött forradalmi alakulásokról van szó; és ne fe-
! ledjék — a mit én jól tudok — hogy a jogtalanul 
megtámadott nemzet önvédelmi harczában a lelke
sülés , a kétségbeesés eszközeivel küzd, és ezzel 
sokat, sőt mindent is képes pót dni; de az exaltatio 
ily pillanatai a dolog természeténél fogva és az 
emberek természeténél fogva sokáig tartók nem 
lehetnek. Itten állandó és rendes viszonyok meg
szilárdításáról van szó. 

Végre ötödik és utolsó, mit ellenvetnem kell, 
' az, hogy t. i. az érem hátlapján, melyet fordítani 
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bátor voltam, mindig csak a kezdő betűket érint
sem , az nem egyéb, mint az önök tervével 
iáró deficit. Kétséget nem szevned, hogy az, mit 
önök indítványoznak, és oly rögtön, mint azt életbe 
léptetni óhajtják, minden átmeneti stádium nélkül, 
már ha kivihető volna is, államháztartásunk suly-
eo-yenének megzavarásával volna azonos. És ne 
feledjük, hogy bár mily magasztosak legyenek 
is eszméink és nemesek anhelátióink. be kell val
lanunk , hogy mi szegények vagyunk, nekünk 
arra kell törekednünk, hogy szabadok és gazda
gok legyünk. A szabadság fogja nekünk kezünkre 
szolgáltatni az anyagi jóllét eszközeit, és viszont az 
anyagi jóllét mindinkább képessé fog tenni ben
nünket a szabadság élvezésére és mindinkább biz
tosítani fogja nekünk birtoklását. D e , ha mi azon 
az utón haladunk, a melyei az újkor Gracchusai 
jelölnek ki számunkra, félek , hogy ama kettős 
czélt nem megközeliteni, hanem attól mindinkább 
eltérni fogunk. Ha mi megrenditjük az emberek
ben és önmagunkban az intézményeink állandó
sága iránti hitet, hogyhamegingatjuk és aláás
suk, a mi még sokkal szomorúbb, a törvények 
iránti tiszteletet is, hogyha mi azon vagyunk és 
arra törekszünk, hogy a nemzet a helyett, hogy 
a megvetett alapon tovább építene, az egyik kéz
zel szüntetlenül lerontsa azt, a mit a másikkal 
alig épített, ha mi megindítjuk az izgatást az 
alig hozott törvények megszüntetésére, mielőtt 
azok helyett valami jobbat, czélszerubbet tudnánk 
állítani: ugy attól félek, hogy nem a gazdagság, 
nem a szabadság boldog révpartja felé evezünk, 
hanem igenis az elszegényedés és a szolg-aság örvé
nyébe sodorjuk nemzeti létünk reánk bízott 
hajóját. És ezt látva, lehetetlen, hogy a honpolgár 
hazafias aggodalmában fel ne kiáltson a római 
költővel : 

0 Navis ! referent in maré te növi 
Fluctus ! 0 quid agis ! 

Azon szemrehányások ellenében , melyekkel 
a kiegyenlítés nagy munkája , melynek most 
zárkövét illesztjük be , annyiszor találkozik, én 
ezen kiegyenlítés nagy munkájának eszközlői, 
kezdményezői közé nem sorozhatom magamat, 
sőt soha sem fogom tagadni, hogy a modus pro-
cendendire nézve, némely alárendelt árnyalatban, 
különösen a mi a sistirozást illeti, nézeteim eltérők 
is voltak; de hazafiúi kötelességemnek tnrtottam s 
fogom tartani mindig, magamat, valamint bármi 
egyéni nézetet is, a nagy többségnek mindig alá
rendelni. Részemről mindig örömmel és büszke
séggel fogok emlékezni arra , hogy mint közvi
téz állhattam be a sorba e zászló a lá , és vehettem 
részt ezen táborozásban, mely oly nagy ügyért 

harczolt és ezen harczot annyi becsülettel és any-
nyi ere-dménynyel vívta végig. 

Visszapillantva a pályára , melynek immár 
vége felé közeledünk, azoknak, a kik utánunk kö
vetkeznek , bár kik legyenek , csak azt juttatom 
eszökbe és azt szeretném emiékezetökbe vésni, 
hogy szemök előtt tartsák a római költő azon 
mondását: 

Non minor est virtus quam quaerere párta tueri! 

(Elénk helyeslés jobb felöl.) 
Nyáry P á l : Tisztelt ház! Tárgy, lényegé

ben oly fontos, következményeiben oly messze 
kiható, mint a melyet a miniszteri törvényjavas
lat tart almáz, e házban napirendre még kitűzve 
nem volt. A tárgy fontosságához mérten, de csak 
átalánosságban akarok kifejezést adni azon néze
teknek, melyekből én ez ügyet magam is tekintem, 
és a melyekből maga a nemzet által is tekintetni 
kivánom. (Lak az elvet fogom kijelölni, mely
nek következetes átvitelével remélhető egyedül, 
hogy a tervezett védrendszer a nemzetnél népsze
rűséget is nyerend — és erre igen nagy szüksége lesz? 
— de egysíersmind eredményeiben üdvös és ha
tályos is csak igy lehet, 

T. ház ! Vannak és nem kevesen a sziv és 
ész emberei közt, a kik gondolkoznak és éreznek 
is, a kik belátva a számokkal kimutatható nagy 
anyagi károkat, és a számokkal márki sem fejez
hető — mert oly nagyok — de a társadalom 
minden rétegében érezhető még nagyobb erköl
csi és szellemi veszteségeket, melyeket az emberi
ségnek a legutóboi időben megfélemlítő mérvek
ben feiszaporitott katonaság nagy száma okoz ; már 
előre érzik azon veszélyt, mely az európai társa
dalmat fenyegeti, fenyegeti pedig különösen az 
emberiség legnagyobb kincsét, a szabadságot ; és 
ezért már elérkezettnek hiszik az időt — ellenkező 
irányban a fejedelmek- és kormányokkal, a kik a 
hadseregek számát még min iig növelni akarják — 
felhivni a nemzetek törvényhozásait arra, hogy 
ag átaltínos lefegyverzést indítványozzák. 

Bészemröi is át vagyok hatva ezen eszme 
nagyszerűsége által és elismerem annak jogosult
ságát, és — bizva az emberiség félreismerhetlen 
haladásában magasztos rendeltetése végczéljaihoz 
— hiszem és mondom, hogv el fog- következni 
azon idő, a midőn a Chassepot-fegyverek és Arm-
strong-ágyuk felett a diadalt az eszmék fogják ki
vívni. (Helyeslés.) 

De, t. ház, másrészről nem hunyhatok szemet 
azon jelenségek előtt sem, melyek kameleoni 
alakba öltözve különféle formák közt mint kis és 
nagy kérdések tünedeznek fel Európa láthatárán. 
A dolgok e helyzetében nem tarthatok azokkal, 
kik a tétlenségi politikát tartiák időszerűnek. Én 
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ellenkezőleg nemzetemet tevékenységre hivoru fel, 
tevékenységre minden irányban, tevékenységre 
az anyagi és tevékenységre az intellectualis téren. 
És felhívom különösen két irányban, először arra, 
hogy igyekezzék érvényesíteni souverain jogát és 
befolyását képviselői, illetőleg kormánya utján, 
hogy ama függő nagy kérdések, melyek Euró
pát jelenleg- nyugtalanítják és méltán aggodalomba 
ejtik, lehetőleg békés utón oldassanak meg; má
sodszor arra, hogy azon esetre, ha az esemé
nyek csakugyan bekövetkeznének, készítse magát 
elő, képesitse magát arra, hegy önmagát a trónt és 
az emberiség legszentebb érdekeit meg tudja 
védeni. 

Ez eszme más szóvfj annyit tesz, hogy a ma
gyar nemzet ügyekezzék alkotmányosság tekinte
tében a többi nagy nemzetek által már elért és el
foglalt színvonalra felemelkedni, s tartsa legszen
tebb kötelességének elvállalni az átalános honvé
delmi kötelezettséget. Es ha ezen eszme volt az 
— és nem csupán a hadsereg számának szaporí
tása — mely a t. miniszterelnök urat arra vezé
relte , hogy tervezetében az átalános védkötele
zettség eszméjét tegye le alapul: üdvözlöm őt e té
ren, és helyeslem azt is, hogy a kivételeket ki
zárta, valamint azt, hogy e tervezetében a honvéd 
eszmének helyt adott. 

Az, hogy egy védrendszerben a megváltás 
vagy helyettesítés megengedtessék-e vagy ne? 
lényeges dolog; de lényeges kivált nálunk, kiknél 
mindamellett, hogy a 1848. törvények már húsz 
év óta megalkotvák, a társadalom mindeddig a 
kellő' irányban nem alakulhatott át. Az egyenlő
ség a kötelesség teljesítésében az első és legelha-
tározóbb lépés a polgári egyenlőség felé. Ez de
mokrata elv, nem ugy mint t. képviselőtársam 
Madarász József ellenkezőleg véleményezi. Ma
gyarországban is szükséges, hogy a társadalom 
demokrata szellemben alakuljon á t : mert ez az 
elem az, melynek jövője van. 

A honvéd eszme kegyeletes eszme nálunk, a 
honvéd neve a tisztelet neve. De a honvéd eszme 
egészséges eszme is. s lehet mondani, a legegész
ségesebb azon eszmék között, a melyek vezetése 
mellett életképes védrendszer alkotható ; és bár azon 
terjedelemmel, a melyet a t. miniszterelnök úr ter
vezetében ezen eszmének adott, vagy igazán mondva, 
a melyet ennek kivivolt. énsem vagyokegészen meg
elégedve ; de azt hiszem, hogy a mag el van vetve 
— s mint Széchenyi monda egykor — az egész
séges makk bármily kicsiny, ha kikel, erős tölgy-
gyé 8 később ernyővé fog válni. 

Eddig tehát a miniszterelnök urnák terve
zetével nagy részben egyetértek. Igen sajnálom, 
hogy a tervezetnek közjogi pontjaira nézve el kell 
térnem véleményemben ; de a részletekre nézve itt 

sem tartom szükségesnek ^kiterjeszkedni, A rész
letes tárgyalásnál fogom ott, hol szükségesnek lá
tom, nézeteimet bővebben előadni. 

Most elégségesnek taitom részemről kijelen
teni (Halljuk!) először azt, hogy én minden 
szükségesekkel ellátott és tökéletesen szervezett és 
felszerelt magyar hadsereget kivánok. Kívánnám 
ezt még akkor is, ha erre nemzetemet ezredéves 
történelme, ezredéves élete, világos törvényei nem 
jogositanák. Kívánnám, mondom, még ekkor is, 
ugy mint minden nemzetnek joga van követelni 
azt; és ha engedelmeskedem is a törvénynek a 
részben, miszerint el kell ismernem, hogy az ily 
módon szervezett magyar hadsereg ő felsége 
összes hadseregeinek kiegészítő része, abba soha 
beleegyezni nem fogok, hogy a magyar hadsereg 
az összes hadsereggel összeolvasztassék. (Tetszés.) 

Másodszor kijelentem, hogy én ő felségének 
a törvényben a hadseregre vonatkozólag adott 
jogait tisztelem, elismerem azokat mint alkotmá
nyos jogokat: ennélfogva azt kivánom, hogy ő 
felsége azon jogokat alkotmányosan gyakorolja ; 
minden rendeletei ő felségének magyar miniszteri 
aláirás;sal legyenek ellátva, s ő felségének rende
letétől függjön ugyan a tartaléknak egy részét moz
gósítani , de miniszteri ellenjegyzés mellett kiadott 
rendelete által. 

A hadsereg többi része behívásának, átalá-
ban az egész hadsereg mozgósításának, a hadsereg 
hadi lábra állításának csak azon esetben legyen 
helye, ha abba előlegesen a kéjjviselő test bele
egyezik. 

Ezek azon átalános elvek, melyeket kötelessé
gemnek tartottam azért előszámlálni, hogy mi
dőn a részletek elő fognak kerülni, ez értelemben 
és szellemben nyilatkozhassam. (Helyeslés a hal 
oldalon.) 

Zsarnay Imre: T. ház! En azon vélemény
ben vagyok, hogy a kívánságot, melyet t. képvi
selőtársam előttem jelenleg nyilvánított, hugy t. 
i. a magyar nemzetnek legyen egy nagyszerű, 
önálló, független és nemzeti serege, nincs köztünk 
senki, a ki épen ugy ne táplálná keblében vagy 
még jobban,mint a képviselő úr ; hanem az a kér
dés volt , vajon azért , mert látva a viszo
nyokat és körülményeket, hogy az jelenleg ugy 
nem létesülhet, ne tegyük-e azt, a mit gróf Széche
nyi mondott : „Vessük el a makkot, hogy abból 
cser és erdő legyen ?" (ügy van! jobbról.) 

A mi már a tárgyat magát különösebben il
leti : a ki nem csak képviselői állásánál fogva, ha
nem ugy is mint egy önálló csendes honpolgár 
gondolkozott e tárgy felől és osztozott azon aggo
dalomban, mely a haza sorsán érző honpolgárok 
keblét már több mint egy század óta nyugtalaní
totta a miatt, hogy azon eredeti védelmi rendszer, 
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melylyel a haza megszereztetett, annak függetlensé
ge föntartatott, a későbbi viszonyok s különösen az 
1725-iki törvény által megváltoztatván, helyébe 
az állandó katonaság rendeltetett el, azon kivált
ságos osztály, mely annakelőtte, mivel az egész 
haza földjét ő bírta, az alkotmányos jogokat egye
dül élvezte, a hazát maga védte, a fegyvert kezé
ből letette, a hon védelmének kötelezettsége alól 
magát kivonta, e miatt a hon védelmével járó min
den teher a honban sem joggal, sem földdel nem 
bíró néposztály vállaira tétetett; (Ugy van! jobbról) 
a ki gondolkodott azon hadseregről, mely által 
hazánk függetlensége feltételeztetik, és látta, hogy 
azon hadsereg már szervezeténél fogva nem a né
pek szabadságának megvédésére, hanem inkább 
az alkotmányosság megtörésére alakittatván meg, 
az európai államok mostani viszonyai közt. tekint
ve más nemzetek lelkesült haderejét, feladatá
nak meg nem felelhet, háború esetében külellen-
ség ellenében a hazát és trónt megvédeni nem 
elégséges, nem a nagy számnak, hanem a lelkesü
lés hiánya miatt, béke idejében pedig a roppant 
költség és teher miatt, melyet ily sereg fentart-
hatása végett a nép viselni tartozik, maga a had
sereg vég veszélylyel fenyegeti a hazát és a t rónt; 
a ki ezen felül gondolkodott a különbségtől, mely 
van egy pusztán kényszeritésből zsoldért szolgáló 
katona, és egy a hazáért, a szabadságért küzdő 
honvédsereg között, melynek lelkesülése nem a 
zsold emelésétől vagy leszállításától feltételeztetik, 
melyet megvesztegetni semmi áron sem lehet: a 
ki ezekről gondolkozott, lehetetlen, hogy örömet 
ne érzett legyen keblében, midőn látja, hogy a 
törvényhozás elé honvédelmi törvényjavaslat van 
terjesztve, és abban oly intézkedések tétetnek, 
melyek által, ha a hazafi keblének aggodalma meg 
nem is szüntettetik tökéletesen, de mindenkinek, 
tehát nekem is, bár késő már, hanyatló koromban, 
remény nyujtatik arra, hogy a haza oda fog jutni, 
hogy nem csupán idegen katonák által, hanem 
honfiainak, azok gyermekeinek, mint honvédeknek 
vitézsége és hűsége s hazafisága által bíztosittassék 
a haza függetlensége, alkotmányos szabadsága, a 
honpolgárok békéje. (Helyeslés.) 

Megvallom, t. képviselőház, én épen ugy, mint 
a bal és szélső bal oldalon levő képviselőtársaim kö
zöl többen kifejtették, hogy igen sok kellék hiányzik 
még ezen intézkedések közül arra nézve , hogy a 
hazának egy alkotmányos s minden tekintetben 
bármely ellenséggel hárezolható honvédereje le
gyen ; de azért mégis kénytelen vagyok azt ki
mondani, a mi, meglehet, sokak e.őtt talán tévedt 
történelmi állitásnak,paradoxonnak fog tartatni: vizs
gálja meg akár ki hazánk történetét, az első vezé
rektől kezdve mostanig, ily nagyszerű, a késő kor
ra ily üdvös hatást eszközlo intézkedések, hazánk 
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függetlensége tekintetében, törvényesen, alkotmá
nyos utón, országgyűlés által soha még nem tétet
tek, mint a milyenek ezen törvényjavaslatban fog
laltatnak, ha t. i. ezen törvényjavaslatban foglalt 
intézkedések a honpolgároknak értelmiséggel pá
rosult hazafisága által felkaroltatnak, életbe léptet
nek és koronkint tökéletesittetnek. 

E törvényjavaslatban megvan eleme mind an
nak a mit kivánni lehet arra, hogy a honvédelmi erő 
idővel a hazát és a trónt biztosítsa, a magyar had
sereg olyan, s oly nagyszerű legyen, a milyen 
Nyáry Pál képviselőtársam eszméjében foglaltatik. 
(Igaz! Helyeslés.) 

T. ház ! Mikor ezt állítom, ne méltóztassék azt 
gondolni, mintha én talán azt vélném, hogy a régi 
korban elődeink előtt szintén nem volt oly fontos a 
honvédelmi ügy^ mint a jelen országgyűlés előtt. 
Igen, oly footos volt; ők arról sokat gondolkoztak; az 
egész országgyűlések nyolczszáz év óta talán egy 
tárgygyal sem bajlódtak annyit, mint a honvé
delmi ügygyei, s az erre vonatkozó intézkedések
kel s törvényekkel; hisz,fájdalom, régi országgyű
léseinken más, az ország felvirágzására szükséges 
tárgy alig volt: a haza, az alkotmány védelme vette 
igénybe országgyűléseinknek minden idejét. A 
mi azért is történt, mert miután az első honvédel
mi rendszer, melyet őseink követtek, s magok 
közt az ő természetes eszöknélfogva megállapítottak, 
a vezérek alatt s csak a 11 — 12-ik században élt ki
rályok alatt volt divatban ; később a hűbéri viszony 
által egészen megváltozott; politikai okok nem en
gedték meg az országgyűlésnek azt, hogy ők egy 
tökéletes reformot tegyenek a honvédelemre. Va
lóban, t. ház, az isteni gondviselésnek egy csodá
latos műve az, hogy mostan, már annyi század 
lánczolata, annyi viszontagság után, ép azon eredeti 
honvédelmi rendszerre van szerencsénk visszamen
ni, mely rendszert a mi őseink, kik mély, tudo
mányos képzettséggel nem birtak, csak a szabad
ság érzeténél fogva, magok között megteremtettek, 
megalakítottak s folytonosan követtek. Hanem 
hogy ez történjek, nagy előzményeknek kellett 
először megtörténni. Addig, míg az 1848-ki törvé
nyek az úrbéri viszonyt és privilégiumokat meg 
nem semmisítették, mig a népnek alkotmányos 
szabadság nem adatott, még csak álmodni sem le
hetetett egy tökéletes honvédelmi rendszerről; 
csak ezen törvények létrejötte után juthatott 
oda e törvényhozás, hogy oly alapokon készithette 
el a honvédelmi törvényjavaslatot, a mely alapo
kon már most ezt kidolgozva látjuk. 

Mivel az ellen oldalon már sokan ellenvéle
ményt mondottak, én is kénytelen vagyok kimon
dani, hogy én az 1867. XII. törvényczikket ugy 
tekintem, mint szükséges következését az 1848-ik 
törvényben kimondott testvériségnek; még pedig 
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én ezen testvériséget oly értelemben veszem, mint 
azt az 1848-ki törvény értette: nincsen az hegy
ormok vagy folyók medrei által meghatározva ; e 
testvériség átalános ; az összeköt bennünket a szent 
korona birtokaiban élő minden népekkel nemzeti
ség s valláskülönbség nélkül; de összeköt még 
más népekkel is. 

Az örökös tartományokban élő népekkel az 
1867.törvényczikkben létrejött egyességazl848-iki 
törvényben megalapított testvériségnél fogva köt
tetett meg, és igy nem egyedül az uralkodó felség
gel, hanem az 6' más országaiban élő népek közt 
és közöttünk. 

Hozza el Isten az időt. melyben a testvériség 
alapján a magyar nemzet más nemzetekkel is ily 
egyességet köthessen, a testvériség a népek közt mi
nél tovább kiterj'esztessék. A mint ezen egyességet, 
ugy a honvédelmi törvényt is, én az 1848-ik tör
vényben kimondott jogegyenlőség és jogkötele
zettség eszméjéből látom leszármazva; éz által di
csőíttetnek meg az eszmék, melyek ott kimondat
nak : azért lelkemből pártolom ezen törvényt s 
azt a részletes tanácskozás alapjául elfogadom. 
{Elénk helyeslés.) 

Makray L á s z l ó : T. ház ! Azon szándéko
mat, miszerint a honvédelem szervezésének ta
nácskozás alá jövetele alkalmával ennek nemzeti 
irányban leendő felállítása érdekében felszólalni 
kivánok, a t. képviselőháznak már akkor bejelen
tettem, midőn Perczel tábornok és képviselőtár
sunk maga és azon honvédíársai nevében, kik 
egyszersmind képviselők, a honvédelmi miniszter 
urat aziránt interpellálta, ha szándékában van-e a 
honvédelemre nézve törvényjavaslatot mielőbb a 
ház elé terjeszteni? Ez idő elérkezvén, bátor vagyok 
a ház türelmét e tárgyra nézve, mely nemzeti lé
tünk tényezőjeként tekinthető, eszméim kifejezé
sére igénybe venni. 

Nemzetünket a történelem az ős kortól fogva 
oly szabad népnek tünteti fel, melynek legrégibb, 
legtermészetesebb , legjobb védelme a fegyver 
gyakorlatában állott. Mert jól tudta a nemzet, 
hogy nehéz küzdelme közepett állama független
ségét s alkotmányos szabadságát csak a fegyver 
hatalma képes biztosítani; azt is tudta, miszerint a 
a szövevényeket, mikkel az ellenség fondorkodásai 
az államot körülkeríteni törekednek, csak fegyve
res kézzel lehet elmetszeni és hogy esak igy lehet 
ura magának a nemzet szabad és mennyire a föl
dön lehet, alkotmánya által boldog. Valamint azt 
is tudta, hogy a szellemi erőknek felsőbbsége nél
kül csupán a fegyver kezelése által az ország lé
telét tartósan biztosítani alig lehet. És mennyiben 
nyilatkozott a közép korban a magyarnak szellemi 
felsőbbsége ? Annak felismerésében, hogy az al
kotmányos szabadság oly kincs, mely nem fogy, 

nem gyengül az által, ha mások is polgári szabad
ságot nyernek. És ezen elvnek alkalmazására 
nézve alkotmányos kormányrendszerében nyilat
kozott szellemi felsőbbsége, melyet a fegyver zöreje 
közt is fentartani tudott s mely által a legyő
zött népeket ellenségből barátjaivá, testvéreivé vál
toztatta. Öntudatának ezen két nemű forrásából 
merítette államéletének biztositékait, melyek 
alapján ezer év után is áll a magyar nemzetnek 
országa. 

Történetünk ezen vázlatára hivatkoztam, 
hogy kimutassam , hogy a magyar nemzet törté
neti múltjánál fogva követelheti fegyverét és jo
gánál fogva alkotmányát. 

Sokszor hallottam a jogeljátszás elméletét 
s ezzel kapcsolatban azt is , miszerint a magyar
nak nincs joga magának független hadsereget kí
vánni, mert olyannal soha sem birt. Sajnos, hallot
tam ez állítást nem csak elleneink táborában ; de 
sőt magokat magyaroknak valló honfitársak köré
ben is. Az ily magyarok ereiben idegen vér kering, 
idegen rendszer ád értelmöknek táplálékot, oly 
rendszer, mely a szellemnek nemzeties fejlődését 
gátolja. Az ily magyarok nem gondolják meg, 
hogy midőn egyfelől a világtörténetből aranyos 
lapokat szaggatnak ki profán kezekkel, más 
felől az ellenségnek tesznek bűnös szolgálatokat. 
Nem gondolják meg, miszerint ezen tagadásban 
rejlik ama második tagadás is , hogy a magyar 
nemzetnek állami életéhez elévülhetlen joga van : 

..mert ha szerintük nincs joga az eszközhöz , mely 
az állami létet biztosítja — a független hadsereg
hez — hogyan lehet akkor joga az országhoz, 
melyet ősei karddal kezökben szereztek s karddal 
kezökben védtek hosszú századokon át? 

T. ház , ezeket előre bocsátva , elmondom , 
miből állanak az előttünk fekvő honvédelmi tör
vényjavaslatnak hibái. 

Első lényeges hibája az, miszerint azt kíván
ja a magyartól, hogy magából kivetkőzve szüles
sék osztrák katonává , s mint ilyen éljen és hal
jon meg. 

Másik hibája, hogy elfogadja azon tételt, 
miszerint a dolgot erőtetni nem lehet, mert az 
Ausztriára nézve életkérdés ; tehát mert Ausztirára 
nézve életkérdés, szűnjék meg a nemzetnek joga 
Magyarországot külön magáénak tekinteni. A 
törvényjavaslat azt kívánja, hogy a nemzet önke
zűleg is tartsa meg állami létének keretét, ez által 
akaratlanul is helyesli, hogy Magyarország földje 
nemzetiségek szerint confoederált részekre osz
tassák. 

Igaz, hogy a közösügyi törvények a közös 
hadsereg fogalma által ezt elhárítani igyekeznek ; 
de kimaradt a számításból az , hogy ha az idő 
folytonos fejlődése a szuronyok hatalmát megtöri, 
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akkor nagyobb rohammal törnek elő a szétdarabo-
lási vágyak, és mi lesz akkor Magyarországból, 
melynek a rósz szerkezet folytán összeomló véd-
rendszere a nemzetet eompromittálta ? 

Hibás végül a szerkezet. mert a honvéd ne
vet első' sorbeli helyzetéből alárendelt helyzetbe 
teszi, holott a honfoglalás után a honvédelem ké
pezi nemzeti történelmünk alapját, melyen ős 
alkotmányunk nyugszik, tehát szerintem a hon
védsereg a nemzet független haderejét képviseli, 
melyet kiegészít a nemzetőrség és népfelkelés. 

A törvényjavaslat mellőzni látszik azt, hogy 
Magyarországnak alkotmányos rendszere kezdet
től fogva a védkötelezettség egyetemességének 
nagy elvén nyugszik : mert mi czélja volt hpj-
dan az eskünek , melyet a fejedelem és nemzet 
egymásnak kölcsönösen elmondott? mi czélja volt 
az eskü nemes vért tartalmazó billikom áldomásá
val megpecsétlésének , hanem az, hogy az eskü
nek szelleme kötelességeket szabályozzon, melyek 
ránk utódokra is kötelezőleg hassanak, hogy 
azokat sem a kirá ly , sem a nemzet meg ne törhes
se, mig csak egy magyar lesz a földön ? 

Az őseink által elmondott eskünek szelleme 
van átírva a pragmatica sanctio kötésében, mely
nek alapján a habsburgi dynastia a magyar kirá
lyi trónra emeltetett. Átszállott a nemzet őskori 
esküje az élő nemzedék vérébe. Ez azon szellem, 
melyet minden magyar örökölt a vérrel. mely 
ereiben foly, kiapadhatatlan honszeretetét táplálja s. 
törhetlen vitézséggel óvja a hamvadástól. Ez azon 
szellem , mely mindig varázserővel bírt a nemze
tiségekből magához erőket vonni, melyek egye
sületében fejlődtek ki az 1848-iki törvénykönyv
ben letett elvek. 

Tudom , hogy a jövőt Isten titka takarja; de 
az észnek megengedtetik bizonyos határig a jövő 
leple alá tekinteni. íme, kimondom , hogy az oszt
rák birodalomról való zavart fogalom Magyarország 
fiait a harezban lelkesíteni nem fogja oly mérv
ben, mint lelkesülhetne független. Csak mint füg
getlen magyar sereg küzdhet hagyományos múlt
jának megfelelőleg a honvéd országa és királya 
lételéért. 

Olvastam hirlapokban , hallottam kimondatni 
e házban is , hogy a magyar önmagára hagyatva 
gyenge, azért a lajtántuli népek szövetségéből 
kell erőt meríteni. Erre önkéntelenül azon kérdés 
merül fel lelkemben, hogy hát hová lett az a ma
gyar nemzet , melyet midőn a római imperátorok 
dölyfükben az ég akaratát félreismerve tiporták az i 
emberjogokat, Isten egy más világré zbó'l Euró- ; 
pába hozott feldönteni a bálványok oszlopait s 
széttörni a népek bilincseit ? 

Hová lett az a magyar nemzet, mely midőn 

kardjával a hon határait kimérte, ugyanakkor a 
népvándorlásnak gátat vetett? 

Hová lett az a magyar nemzet, melyet ha Isten 
Európába nem hoz, az ozmán e földrész elpuhult 
népeit végkép eltörölte s a keresztyénséget is kiir
totta volna ? 

Hová lett a magyar nemzet, mely a habs
burgi házat az osztrák tartományok urává tette 
Ottokár ellenében? 

Hová lett a magyar nemzet, mely daczára 
annak, hogy az önző Európa népei által az ozmán 
vad indulatának karjaiba taszíttatott, diadalt dia
dalra halmozott az által magának, melyre fénylő 
nevet nyert, az ozmánok előtt félelmet vivott ki, s 
a népek uralkodói szerencsét kívántak fegyverei
nek 1443-ban? 

Hová lett a magyar nemzet, mely Mária 
Teréziát három nagy hatalmasság fegyverével 
szemben trónján megtartotta s az osztrák örökös 
tartományokat számára biztosította? 

Es hová lett a magyar nemzet, mely 1848-
49-ben az osztrák hadsereget szétmállasztotta, 
hogy az éjszaki kolosznak kellé megindulni an
nak leigázására? s mely sokszor vér/ett bár és 
vonaglott, egy világosi katastrophát és 18 évi 
kinzást kiállva mégis talpon van ? 

Erről a nemzetről mondják, hogy gyenge 
s meg nem állhat s az osztrák közös sereg ótal-
mába ajánltatik. Tétessék a honvéd első sorba : 
mert ezek a nemzet fiai; ne tegyék drabantoknak, 
mások támogatására, második sorba: mert a 
magyar mindig fegyvert hordozott, csak rabszol
gáitól tiltotta el a fegyverhordozást. De Magyar
országon nincs többé rabszolga: mert 1848-ban a 
nagy nemzeti testnek tagjává lett s ez által a had
kötelezettség minden honfit egyformán illet. Eb
ben fekszik ereje a nemzetnek: legdrágább adó, a 
véradó kötelezettségében , melyben az Isten igaz
sága nyilatkozik. 

T. ház! Történelmünk híven feljegyezte 
vezéreink , királyaink s minden korban élt hon
fiaink nagyszerű harczait, melyek tanúsítják, 
hogy csak a nemzet Jés állam fejeinek öszhang-
zó egyetértéséből virulhat fel a nemzet bol
dogsága. Ugyanis vezéreink, királyaink és más 
honfiak hős tettei egyszersmind a nemzet hős tet
tei valának. 

Emlékeztetésül felhozom a világrenditő hun 
királynak erre vonatkozó szavait: „Ha az inak 
elmetszve, a tagok lehullanak, a test nem tart
hatja magát, ha csontjai össze vannak zúzva.a 

T. ház! A magyar nemzetnek történelmi 
múltjára utaltam , mely arra tanit, hogy idegen 
népek karjaiban nem keresheti ön életének remé
nyét. Mennyire alkalmazhatók e szavak az előt
tünk fekvő törvényjavaslatra,minden igaz honfi érzi. 

43* 
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T. ház! Dióhéjba szorítva, a mit mondottam 
és még mondani akarok, abból áll, hogy én habár 
dicsőíteni hallottam a törvényjavaslatot, hogy el
veire nézve párosi márvány oszlopokon nyugszik, 
én még sem találom azt márvány palotának; de 
arra nézve tűrhető épületnek, hogy zivatar elől 
alája vonuljunk : ily értelemben és azon remény
ben, hogy a törvényhozás alapos igazításokat 
rendel el, a részletes tárgyalás alapjául elfogadom a 
javaslatot. {Helyeslés a bal oldalon.) 

Várady JánOS : Tisztelt képviselőház! 
Nem tartozom azok közé, kik a ház asztalán levő 
törvényjavaslatot a legjobbnak és olyannak talál
ják , melynél talán jobbat nem is lehetne csinálni. 
Eu ezen törvényjavaslatokat az 1867. évi XII . 
törvényczikk 13-ik szakaszával megegyezőknek, 
sem pedig annak megfelelőknek nem tartom : mert 
az 1867. XII . törvényczikk 13-ik szakasza azt 
mondja, hogy védrezdszer alkottassék a két állam 
minisztériuma által, és ekkép terjesztessék a ház 
elé; itt pedig látjuk, t. ház, hogy nem a védrend-
szerről, hanem a véderőről szól a törvényjavas- j 
lat. De a ki a körülményeket figyelembe ve- I 
szi, ki a helyzetet mérlegeli, be fogja látni, h o g y ! 
a mostani viszonyok közt a védrendszert a szó 
teljes értelmében előállítani lehetetlenség. 

Mert a védrendszernek alapja s egyedüli 
alapja az erődítési rendszer. Rendes erődítési 
rendszerrel nem csak nem birunk, de még tehetsé- j 
günk sincsen olyan rendszernek életbe léptetésére, j 

Már pedig csak ugy lehet rendes védrendsze- I 
ri törvényt hozni, ha ez az erődítési törvényre j 
van alapitva. j 

Ezen szempontokból hiányosnak találom a j 
törvényjavaslatot, mert nem felel meg annak, a mi j 
a törvényben van. De mert tagadhatatlan, hogy a j 
monarchia hadereje , valamint katonai intézetei j 
egyátalában nem csak az országban nem gerjesz- j 
tenek bizalmat, és nem képesek, ugy a mint fen-
állanak, akár Magyarországot, akár az egész 
monarchiát megvédelmezni: okvetlen szükség j 
volt, hogy legalább a véderőről rendelkezzünk, j 

És ez volt oka annak, hogy a ház áital ki
küldött bizottság nem is a védrendszerről, hanem 
a véderőről terjesztett elő törvényjavaslatot. 

A hadseregnek , szóval a monarchiái védero
nek romlására volt az absolutismus hosszan t i r tó 
uralma, melyen a reaetio tengődvén , a hatalom 
a katonát nem másnak, mint az absolutismus fen-
tartása vak eszközének tekinté. Annyi az országo
kat tönkre tevő experimentumok után végre tehet
ségből és pénzből kifogyva megbukott ezen 
absolutismus , kénytelen volt az alkotmányosság
nak tért engedni, és az alkotmányosságnak át
adni magáról a haderőről való intézkedést is. 

t 
E n , t. ház ! ezen törvényjavaslatnak tagla

lásánál különösen azon pontokra fogok átmenni, a 
melyekből tekintve ezen törvényjavaslatot, azt 
szükségesnek, és a mennyiben a viszonyoknak 
megfelel, helyesnek is tartom. 

Tagadhatatlan, hogy midőn elődeink azelőtt 
3 V2 századdal a sok csapás alatt megtörve egy ko
ronát ajánlottak föl a Habsburg háznak, hogy se
gítséget nyerjenek : szükségök volt a segélyre; s 
midőn később, ezelőtt másfél századdal a pragma-
tica sanctiót törvénybe igtatták: ismét elismerték, 
miszerint egyesülniük kell Ausztriával, mint oly 
hatalommal, melynek érdekei Magyaroszág érde
kével összeegyeztethetők és a külellenségek 
ellen támaszul szolgálnak. 

Ily szempontból indulván k i , okvetlen követ
kezése ezen egyesülésnek az 1867-iki törvény. 
Ennek kellett annyi század mulasztását, annyi 
összeütközés következéseit valahára megfejteni, 
és tisztába hozni azt, a mi köztünk és a pragma-
tica sanctio által velünk összekötött egyéb orszá
goknak alkotmányos népe között most már kike
rülhetetlen, í gy alakot nyert az egyesülés, s ha az 
együttességben erő van , és mi azt keressük, t. 
ház: akkor ennek következése, hogy együttes vé
delmünkre , együttes biztosításunkra együttes el
vekből kell kiindulnunk ; s ennek ismét követke
zése az ilyen együttes közös eivü alapokon felál
lított védrendszer, mely pedig kiváltképen szük
séges Magyarország érdekében. Nekütik kiválóan 
kell közreműködnünk jelen initiátivánk által ezen 
védrendszer rendezéséhez : mert kétségtelen, hogy 
fergeíegek közelednek ugy hazánk, minta monar
chia felé, melyek ellenében lehetetlen védelem 
nélkül maradnunk. 

De én ezen törvényjavaslatban három pontot 
tartok szükségesnek kijelölni: különösen megfelel-e 
ezen törvényjavaslat egy oly véderonek, mely 
szomszédaink véderejének tekintetbe vételével nem 
ugyan támadó fellépésre — mert ez nem lehet po
litikánk - - de hazánk és a monarchia megvédé
sére elégséges? és nincs-e benne a vér-adó tulgaz-
dagon felvetve mi ránk , melylyel gazdálkodni, 
mire felügyelni kötelességünk ? 

En azt hiszem, hogy a szomszéd hatalmassá
gok véderejével összehasonlítva — mit nem soro
lok fel, nehogy Tóth Vilmos képviselőtársam által 
annak elősorolása után ismétlésbe ereszkedjem —-
ezen javaslatba hozott véderő összege nem ugyan 
támadásra , de hazánk megvédésére elegendő , fő
képen pedig, ha az alkotmányosság fölülről telje
sen megtartatik, és ha nem befelé kell az orszá
got védeni, hanem csak kifelé az ellenség ellen. 

Másodszor tekintem , t. ház , ezen véderőt a 
valódi demokrata alapra fektetett alkotmányosság 
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alapjául, és azt tartom Eötvös József miniszter úr 
nézetével, hogy a kinek kezében van a védelem, 
annak kezében van az országlás és a hatalom; 
és a miniszter úr ezen elvéből szükségesnek látom, 
és a törvényjavaslatban feltalálom a védelem és a 
védkötelezettség állandóságát: mert az alkot
mányt fentartani csak akkor lehet, ha a védhata-
lom az alkotmányos nemzet kezében van. 

A mi a harmadikat illeti, vajon a közgazda
ság elvei tekintetbe vétettek-e akkor, mikor a véd-
erőre vonatkozó törvényjavaslat szerkesztetett, és 
vajon szem előtt tartatott-e mindazon országos ér
dek , hogy az egész erő a legkevesebb idő alatt 
kiáilitható-e, és legolcsóbb legyen? én megvallom, 
t. ház , hogy azon rendszer által, mely itten java
soltatik , azt elérve látom. Ezen rendszer a keret
rendszer , mely szerint 3 évi szolgálat mellett az 
ország legkevésbbé sem terheltetik ; a tartalékon
sokat kellően begyakorolhatja , és midőn a szük
ség kivánja, a nagy haderő védelemre készen áll
ha t ; és mert ezen rendszer, meiylyel a haderő gya
korlatra nem a hadi szolgálatból, hanem hazulról a 
munkától hivatik be védelem idejében egyszerre 
és leghamarabb, szerintem a legolcsóbb rendszer. 

Ezek azon tekintetek, melyek engem arra 
bír tak. hogy ezen törvényjavaslatot néhány gyen
ge oldala mellett is pártoljam és a részletes tár
gyalás alapjául elfogadjam. 

Mindenki óhajtaná, hogy a magyar sereg ugy 
alakíttassák, hogy az, habár az egész monarchia 
seregének része . de külön álló része legyen, 
és magyar honpolgárok vezérlete alatt álljon ; de 
ennek kivitele a mostani időben, midőn átalában 
sem erre alkalmas elemünk nincs , mert nincs al
kalmas tisztünk, sem pénzünk nincs, mert külön
álló hadsereg véghetetlen erőfesztitésbe és kia
dásba is kerül, nincs hatalmunkban; de végre a 
mostani körülmények között lehetőség sem mutat
kozik annak kivihetó'ségére. 

Ezen törvényjavaslatot, melyet egyedül 10 
évre szóló katonai egyességnek tartok, Magyaror
szág törvényes jogaiból mit sem von el, sőt reánk 
sok tekintetben hasznos, mert amellett, hogy az or
szág milliót menti meg kiadástól, honvédséget is ád 
nekünk, én elfogadhatónak vélem. De azt mondják, 
e törvényjavaslat szerint azon seregek, melyek 
Magyarország részéről adatnak a közös seregbe, 
nem mag-var seregek. Én ezt nem ugy tekintem. 
mert azon seregnek , melyet Magyarország a 
közösbe ád, a törvényjavaslatban azon feltételek 
vannak kikötve, hogy csupán a magyar csapatok
ba osztassák. 

Az is hozatott fel, hogy a magyar csapatok 
idegen tisztek által fognak vezéreltetni. Erre meg
jegyzem, hogy vannak törvényeink, melyek rende
lik — ilyen az 1840. Il-ik törvényczikk, az 1830, 

1807,1792. törvényczikkek —amelyek feltételezik 
és követelik, hogy a magyar hadseregben magyar 
tisztek neveztessenek ki. Hogy ennek lehetőségére 
az alap a törvényben le van téve, mindenki átfog
ja látni; s valósulni fog azon felállított elv, hogy a 
magyar ujonezok csak magyar hadcsapatokba osz
tathatnak egyedül, és hogy a törvényt a kormány, 
melynek hazafiságáról nem kételkedünk, érvénye
síteni is fogja annak idején és maga utján, s a szer
vezés nemzeti igényeink szerint, habár később, de 
okvetlenül be fog következni; és ha el lesz érve 
azon helyzet, a melybe a magyar hadsereg igy 
fog megalakulni, bizonyára ez által Magyarország 
és a birodalom egyaránt meg fog erősödni, és ily 
intézkedés oda fog vezetni bennünket, hogy lesz 
magyar sereg és bizalom a fejedelem iránt és vi
szont. De ehhez idő kell: ez nem egy év, nem egy 
perez szüleménye. 

Az mondatott, hogy Ausztriának consolidálni 
kell magát, ha a német kérdés megoldását tisz
tába óhajtja hozni; vagy azon esetben, ha a né
met kérdés Ausztria nélkül fog tisztába ho
zatni, szükséges, hogy Magyarország consolidálva 
legyen. Ezt én is óhajtom, és ebből következtetem 
a szükséget, hogy mi a jelen alkalommal erőnket 
rendezni ne mulaszszuk el: mert az ugy fog ren
deztetni ellenkező esetben, mint elleneink akar
ják s igy rólunk és nélkülünk fog rendeztetni. Azt 
hiszem, t. ház, hogy ezen monarchia, ha fejedelme 
ezen itt javaslott haderővel rendelkezik, bizonyo
san hathatósabb befolyást fog gyakorolni minden 
európai kérdésre, ugy a német kérdésre is, mint 
hadereje mostani szervezetében. 

De, t. ház,ezen törvényjavaslat magában foglal--
ja a honvédség szervezetét is,pedig a honvédség ügye 
minden magyar keblét részvétre és érdekre gyulaszt-
ja,és azt hiszem,ez az egy kérdés az,a melyet az egész 
haza részvéttel fogad, és a melyért minden áldo
zatra kész. A kormány a honvédtörvény előterjesz
tésével a nemzet közérzelmének megfelelt, fel
támasztván azon intézményt, mely által Magyar
ország 3 72 százados elfelejtettségéből az európai 
népek részvétére és becsülésére emeltetett fel, 
feltámasztván azon erőt, melyben az ország remé
nye csírázik, és alkalmat nyújtván a nemzetnek, 
hogy most a gyászos napok lemultával azokat, kik 
magokat önzéstelenül áldozatul felajánlják, jogos 
és megérdemlett honvédpályájokra visszahelyez
tesse. Ezen tette a kormánynak jó politikáját is tanu-

tja: és meg vagyok győződve, hogy a t. baloldal, sí 
ha azt hinné, hogy e törvényjavaslat a honvédség
ről bármi conjecturák közt eleshetnék, ő volna, a 
ki arra szavazna; de ezen kérdésnél is, azt hiszem, 
végtelenül politikailag és türelemmel kell eljárni, 
mert az első vívmány bölcs felhasználása biztosítja 
az egész jogos óhajtást. 
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Bocsánatot kérek, hogy itt kissé a múlt évre 
térek vissza. (Halljuk!) 

E házban fel volt hozva múlt év június ha
vában, hogy a honvédség kivételesen törvényesít
tessék és visszaállíttassák. Megbukott e kérdés. 
Vajon ki tudná annak horderejét megmondani, 
hogy ha ezen kérdés e házban akkor többséggel 
keresztül megy, mily confiagratíókra adott volna 
az alkalmat? Annak következése rövid idő múlva 
volt oly fejedelmi adomány és oly. elismerés elv
ben, melyet lehetetlen, hogy a haza ne méltányolt 
volna. Méltányoltuk mindnyájan. Annak követke
zése, és, igazán megvallom, a kormány politikája 
volt, hogy azon honvédtisztek, a kik azelőtt az 
ausztriai hadseregben szolgáltak, kiesvén ezen ál
lásukból, sok szenvedés után kereset nélkül voltak, 
azoknak a nyugdíjazást megadhatónak vélte. Ki 
volt ezen házban, a ki ezt a nemzet adományának 
ne tekintette volna? és kimondhatta volna ezt, mi
kor azon indítvány megbukott, hogy egy év múl
va a honvédség felállítására maga a kormány fog 
javaslatot előterjeszteni? Ily vívmányok, uraim, 
minket nem hagynak csüggedni; hanem igen okos 
és bölcs politika jellege az, hogy midó'n a győze
lem egy részét, bár kisebb részét is megnyertük, 
ezt mérsékelten felhasználva biztosak lehetünk, 
hogy a többi győzelem is magától fog jönni. 

Tehát ezen törvényjavaslatokat az itt érintett 
szempontból, fentartván magamnak annak idejé
ben egyes részleteikre észrevételeimet megtehetni, 
átalánosságban elfogadom. (Helyeslés.) 

J íagy IgnáCZ : T. képviselőház ! Mindenek
előtt Perczel Mór t. képviselőtársamnak tegnppi 
napon ezen teremben elmondott nézeteire, különö
sen pedig több rendbeli vádjaira annál kevésbbé 
mulaszthatom el megtenni észrevételeimet, mert 
ama t. képviselő úr a bal oldalnak egyik első pad
ját foglalja el. Nem vagyok ugyan feljogositva 
a bal oldal nézeteit tolmácsolni, íizt mégis ki kell 
mondanom, hogy nem hihetem, miszerint valóban 
t. tagjai közt találkoznának olyanok, a kik az 
általa kifejezett^ nézeteket, különösen pedig václa
kat helyeslik. Én tehát csakis magam részéről 
vagyok feljogositva nyilvánítani, és ennek követ
keztében" nem késem kinyilatkoztatni azt, hogy t. 
képviselő urnák ezen teremben Kossuth Lajost 
(Éljenzés a szélső bal oldalon) illető nézeteiben, kü
lönösen pedig vádjaiban egyátalában nem oszto
zom ; sőt még aat is mondom, hogy daczára Kossuth 
Lajos hibáinak — melyek nélkül egy ember sem 
születik e világon — még sok oly tiszta lelkű, 
oly tiszta kezű és sok oly szilárd jellemű honfira 
volna szüksége e hazának,(Felkiáltások a baloldalról: 
Uyy mn! Ellenmondáiok,jobbról) mint az itt meg sem 
jelent, tehát magát védeni nem is képes Kossuth 
Lajos. T. barátom, a haza történelmi örök könyvé

nek egyik lapjához önnek is joga van; de ne töre
kedjék, hogy a tegnapelőttihez hasonló kifejezé
sek által oda jusson, hogy amaz örök történelmi 
lapra neve kisebb betűkkel legyen felírva, mint a 
hogy különben azt megérdemelné. 

A mi már most a törvényjavaslatot, különö
sen pedig annak az állandó hadseregre vonatkozó 
részét illeti, nem csak az osztrák kormány, hanem 
Európa minden kormánya hirdeti a békét, mind
egyik tiltakozik azon feltevés vagy vád ellen, 
mint ha azt megháborítani akarná, s mindazon béke
szerető kormányok, köztök Ausztria is, egyre sza
porítják, sőt megkettőztetik hadseregöket. A népek 
utolsó filléreiket is gyutűs fegyverekre pazarolják, 
gyermekeiket pedig elszoktatva a munkától és a 
kenyérkeresettől, ma már 100 ezerenkint vetik 
áldozatul a halálnak. S mindezen iszonyatosságok 
által mit nyer az emberi nem? ennyi vér- és pénz
áldozattal vásárolt-e magának bármelyik nép is 
tartós békét és főleg jobblétet? és ha valamely 
uralkodó nagyravágyásának sikerült is birodalma 
határait küljebb terjeszteni a mellett, hogy népe 
ezreinek vérét, vagyonának millióin vásárolta meg 
az elfoglalt területet: kérdem, kevesbedett-e bárme
lyik gj'őztes nép adója? A nép maga ugyan te
temesen kevesbedett; de az adó még inkább sza
porodni szokott. A háborúk rendesen nem is a 
népek érdekében, hanem igen gyakran egyesek 
nagyravágyása, sőt sokszor szeszélye miatt folytat
tatnak. A franczia nemzetnek még élénk emléke
zetében vannak azon vereségek, melyeket uralko
dója szenvedett Mexikóban; de ő mégis nem 
hallva vagy hallani nem akarva elégedetlen népé
nek vészes moraját, újra száz milliókat költött 
hadseregére, míg afrikai birodalma népei közül 
tavaly és az idén több t százezernél, némelyek 
szerint két milliót seprett el az éh-halál. Ausztria is 
Németország sorsára minden áron döntő befo
lyástakarván gyakorolni, még a meglevőt is elvesz
tette, és terjeszkedési vágyát népeivel, mondhatom, 
iszonyatos drágán fizettette meg. S az egész német 
ügyhöz mi köze volt Magyarországnak ? és mi lett 
volna mégis az eredmény, ha Ausztria győz? 
Magyarország leigázása és beolvasztása. Ily küz
delmekre csikart ki Magyarországtól 18 év alatt 
40—50 ezer ujonezot és száz millióra menő adót! 
mig az egyetlen alkalmat, mely Ausztriának, ha 
talán nem is anyagi hasznot, de minden esetre élet
be vágó erkölcsi súlyt, dicsőséget, népszerűséget, 
a magyar nemzetnek pedig 1849-ért véres elégtételt 
szerezhetett volna — értem a krimi háborút — 
a kormány akkori embereinek nyomorult gyáva
sága és kétsziníi politikája kezei közül kisiklani 
engedte. Azon 40 egész 50 ezer ujoncz, ki Ma
gyarországtól 18 év alatt minden évben kierősza-
koltatott, mit használt Ausztriának ? mit nyert vele 
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Magyarország? Azt nyerte, hogy a munkás ke
zektől minden évben újra meg újra megfosztatott 
s a nősülhetés akadályozása folytán egyre fogyott 
és fogy a nép, és már annyira elgyengült, hogy 
maholnap nem lesz ivadék, mely a 30 millión 
vásárolt gyutűs puskák és a hadjárat fáradalmai 
alatt össze ne roskadna. Ma már, uraim, ujon-
czaink majdnem minden másodika alig üti meg a 
tetemesen leszállított katonamértéket. A hol pedig 
a testi erő hiányzik, mely 1848 és 4tf-ben vitéz 
honvédeinket hallatlan fáradalmak elbírására és 
vitéz tettekre képesítette, ott, uraim! haszontalan 
minden erőködés. Nálunk pedig ugy az erő, mint 
a lelkesedés is egyre fogy, csak a frakkok, czilin-
derek és hangicsáló dalárdák szaporodnak. 

De miért panaszkodunk, uraim, a fölött , 
bogy lfc>48 óta minden évben annyi ujoncz 
csikartatik ki Magyarországtól, mint a mennyit a 
nemzet 1848 előtt csak minden 10-dik évben adott ? 
miért panaszkodunk a felett, ha ugy tavaly, mint 
az idén, ugyan annyit adunk? Tavaly azért ad
tunk 48 ezerét, mert háború előtt voltunk; az idén 
azért követeltetik tőlünk ismét 38 ezer, mert állító
lag-, azonban a legkisebb valószínűséggel, háború 
előtt vagyunk. Miután tehát egyik vagy másik 
eset mindig fenforog, e szerint már csak akkor ta-
gadhatnók meg az ujonezokat, midőn a harmadik 
eset áll elő, t. i. midőn a háború javában foly. 

Nincs már józanul gondolkodó ember, ki az 
önkényuralom fentartására, gyámolitására, a né
pek elnyomására szervezett, nevelt állandó had
seregnek czéltalanságát tagadni akarná. Ma már 
oly hadsereggel, melynek gondolkodni nem, csak 
meghalni szabad, oly hadsereggel, mely egyéni 
meggyőződése, politikai rokonszenve ellenére har-
czolni kénytelen, csatákat nyerni lehetetlen. Példa 
erre Solferino és Sadova. A kielégített népeknek 
rokonszenve megfelelő honvédrendszerrel párosítva 
többet ér 800 ezer rendes hadseregnél; kielégített né
pek uralkodója ellen sem Napóleon, sem a porosz 
fegyvert nem fogott volna. Mais, ha a nemzetnek őt 
jogosan megillető önállósága, saját hadserege meg
adatik, mely uralkodónk fővezérsége alatt magyar 
tisztek által magyar nyelven vezényeltetik, alkot
mányra felesküdtetik, aNeipergek pedig az ország
ból eltávolíttatnak, nem leend szükség sem évenkint 
50 ezer ujonezra, sem állandó hadilábon tartott 800 
ezer hadseregre; és még sem fog, uraim, a jogai
ban Magyarország által és teljes erejéből védett 
osztrák birodalom megtámadtatni. De ha ez rög
tön nem történik, adjunk bár 100 ezer ujonezot, 
akkor azokkal is csak az áldozatok számát fogjuk 
szaporítani. 

Midőn tehát a honvédelemnek minél előbbi 
létesítését nem csak óhajtanunk, de sőt követel
nünk kell, akkor, uraim, lehetetlen, hogy a 800,000 

j főnyi állandó roppant hadseregnek egyúttal tetemes 
leszállítását ne követeljük. Erre csak az nem lehet 
hajlandó, a ki nem tudja, hogy ama roppant had
sereg az osztrák birodalmat két-három év alatt 
tönkre fogja tenni, a ki nem tudja, hogy épen 
ezen ropant hadsereg volt egyik fő oka a biroda
lom pénzügyi bukásának. (Helyeslés bal felöl.) 
Ha tehát ama roppant hadsereg legalább is any-
nyival leebb nem fog szállíttatni, mennyivel a bi
rodalom védereje a honvéderő felállítása ál
tal kétségtelenül szaporodni fog, akkor nem leend 
Ausztriának szüksége arra, hogy valamely külha-
talom által legyőzessék, mert sokkal biztosabban, 
sokai tökéletesebben meg fog bennünket semmisí
teni saját hadseregünk. Mert azt csakugyan sze
retném tuc-ni, uraim, hogy midőn ama 800,000 
főnyi hadsereg fentartása csak a legnagyobb erő-
megfeszitéssel, sőt kölcsönök felvételével lehet
séges, honnan fogjuk majd a felállítandó honvéde
lemre szükséges költséget előteremteni? A hon
védsereg pedig előbb való, mint az állandó had
sereg, mert ez el nem lehet honvédsereg nélkül, a 
honvédsereg pedig ellehet állandó hadsereg nélkül. 
(Ugy van! bal felöl.) 

Sokak által az évek óta vajúdó keleti kérdés 
megoldásával indokoltatik az állandó hadsereg 
szükségessége. De, uraim, egy az, hogy a vajúdó 
hegyek még egeret szülhetnek; (Nevetés jobbról) 
más meg az, hogy ama keleti kérdés megoldása 
még évekig is elhuzódhatik. De ha megjön is, 
mit használ nekünk a népek életeréu félszázad 
óta rágódó oly hadsereg, melyből hiányzik nem 
csak az eg-ység-, hanem még- a lelkesedés is? Hisz 
épen ez az oka, a miért fél század óta minden je
lentékenyebb hadjáratban legyőzetett. Ha Auszt
riának egyetlen katonája nem lett volna is, any-
nyit nyert volna véle, mint 600,000 főnyi hadse
regével; mig ellenben a népek néhány száz millió
val gazdagabbak volnának. Európa, sőt az egész 
világnak leghatalmasabb két államának, Angliá
nak és Éjszak-Amerikának, melyeknek roppant bi-

I rodalma földgömbünk felét foglalja el, mindket-
( tőnek együtt véve sincs annyi hadserege, mint 

lesz egymagának Ausztriának: és mégis honnan 
teremtette Éjszak-Amerika egy év alatt egy millió
nyi vitéz hadseregét? nem mutatta-e meg, hogy 

: nem volt szüksége évtizedekig begyakorolt 
. folytonos hadi lábon tartott. 100 millióba kerülő, 
1 önmagokkal is tehetetlen aggastyánok által 
i vezérelt 800,000-nyi rendes hadseregre? Hanem 

ott is nem idegen birtokra vágyó, hanem saját 
szabadságát, függetlenségét védő nép győzedel
meskedett a rabszolgaság urai fölött. Honnét te
remtette elő Magyarország 1848-ban fél év alatt 
ama 200,000 főnyi honvédsereget, melyre a nem
zet mindig büszke lehet?! Azért, hogy majd 
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talán egykor egyik vagy másik fontosabb euró
pai kérdés csakis fegyverrel lesz, megoldható, 
folytonosan Isten tudja hány éven át az orszá
got 800,000-nyi rendes hadsereg laktanyájává 
változtatni: oly eszélytelenség, mely Ausztriának 
életébe is kerülhet; sőt ha Ausztria kormánya 
Magyarországot saját politikai meggyőződése, ro
konszenve ellenére ismét oly háborúba akarná 
bonyolítani, mint a milyen volt a múlt porosz 
háború, bizonyos lehet benne, hogy az eredmény, 
daczára a 1,000,000-nyi hadseregnek, ismét csak 
a régi leend. Csak oly eszme szerezhet sikert, 
mely a népek rokonszenvével találkozik. (E7V :y van! 
jobbról.) De ehhez még az is kívántatik, hogy Ma
gyarországnak a közös fejedelem mint fő hadúr pa
rancsai alatt saját önálló hadserege legyen : mert e 
nélkül még az eszme sem fogja gyümölcsét meg
teremni. A magyar katonát idegen tisztek német 
commandója lelkesíteni sohasem fogja {Zaj. El
áll! Nem áll!) Amaz egy pár szócska, uraim, mely 
1848 — 49-ben a honvédre bűvös hatással birt, 
ama két szócska : „Előre fiuk!" (Zaj. Éljenzés 

jobbról) a német szótárban nem található. 

Azon gyanút, mely a birodalom másik felében 
Magyarország irányában élesztetik, hogy t. i. ha 
Magyarország külön hadsereggel birand, azonnal 
el fog szakadni Ausztriától, részemről nem csak 
helytelennek, de sőt úgyszólván nevetségesnek 
tartom : mert kénytelen vagyok ugyan, habár si-
ne ira et studio, mit magammal e terembe nem 
hoztam, kimondani, hogy azon nyomások elfele-
désére, melyekkel Magyarország Ausztria által 
háromszáz év óta illettetik, még sok idő fog kí
vántatni ; de van ennek ellenében egy sokkal ha
talmasabb tényező : s ez a józan ész szenvedély 
nélküli politikája, mely a magyar nemzetnek ter
mészetes szövetségesét a birodalom másik felében 
keresni parancsolja , de egyszersmind életföltételül 
tűzi ki, hogy egymással két szabad nemzet szö
vetkezzék, melyeknek érdekében áll, hogy min
denik erős és hatalmas, de egyszersmind egyen
jogú is legyen, hogy egyik se ülhessen a másik 
nyakán. 

Az ily önkéntes szövetkezés, uraim, Auszt
riára sokkal nagyobb haszon leend . mint a 
háromszáz éves folytonos nyomás. S ezt jól je
gyezzék meg magoknak lajtántuli szövetsége
seink. 

A nyolezszázezernyi hadseregnek további 
fentartására még az is felhozatik, hogy Európá
nak majdnem minden nagyhatalma hasonló 
irányban és hasonló sietséggel fegyverkezik. Erre 
azt mondom, hogy ha az, a kinek 50,000 frtja 
van kiadásaira, azzal akar lépést tartani, a ki 
500,000 frt vagyonnal bir, addig fog eroködni, 

míg, mintAesopnak mesebeli békája, egyszer szét
reped. 

E szerint, uraim, azon nagyhatalom, mely 
| Ausztriát egy kardcsapás nélkül akarja megsem-
| misiteni, ha bizonyos abban, hogy Ausztria fegy-
I verkezésével fel nem hagy, nem fog egyebet 

tenni, mint hogy két-három évig folytonosan fog 
fegyverkezni, s czélját bizonyosan eléri. 

A franczia ellenzék egyik leghatalmasabb 
szónoka és vezére csak nem rég mondotta a fran
czia parlamentben, hogy a leghatalmasabb nemzet 
szerinte az, a mely legközelebb áll a lefegyverke-
zéshez, a mely nemzet letenné a fegyvert, azélen-

I ne a népek rokonszenve. (Zaj. Eláll!) 
Azonban, uraim, a folytonos fegyverkezés 

folytán az fog bekövetkezni, hogy a népek azért 
fognak fegyverkezni, hogy egymást meg ne tá
madják : lesznek kitűnően szervezett hadseregek ; 
de lesznek a melleit a roppant költségek által el
nyomorított népek,a melyeknek szenvedéseiaz erup-
tio által fognak végződni. (Zaj. Eláll! Nem áll!) 

Hogy hazámat védtelen állapotba helyezni 
nem akarom, azt mondanom sem kell; de nem aka-

| rok egységes keverék osztrák hadsereg számára 
ujonezokat állítani, mert csakis önnálló hadse
regünk számára adhatjuk oda pénzünket és vérün
ket — az 1867-ikévi törvények szerintis ehhez jo
gunk van; nem akarom azt, hogy a nemzet ifjai
nak színe, java, virága az egységes keverék osztrák 
hadsereg számára előre kiválasztassák, és csak a 
mustra maradjon a honvédelemnek nevezett házőr-
zőkül és adóbehajtókul; (Nevetés jobbról) nem aka
rok oly hadsereget, uraim ! melynek egész valóját 
átjárván a katonát a polgári elemmel ellenséges 
helyzetbe hozó katonai szellem, elfelejtesse vele, 
hogy első sorban honpolgár és csak azután kato
na ; nem akarom őket családjuktól elszakasztani 
és a hadi gépek egy nemévé változtatni; hanem 
igenis akarok oly polgár katonákat, milyenek 
Éjszak-Amerika dicső fiai. kik csak akor tudják, 
hogy katonák, midőn az ellenséggel állanak szem
ben . míg ellenben a béke hajnalának első sugara 
ugy a fő- és alvezérekét, mint földmivest, iparost, 
művészt és kereskedőt, már ismét előbbeni foglalko
zásánál találja, a melyet csak nem rég hagyott el; 
akarom, hogy a katonai szellem mérsékeltessék a 
polgári szellem, a család és tűzhely emlékei ál tal ; 
ennek folytán ujonezokat nem a különben is rop
pant számú osztrák egységes, hanem csak az ál
talunk fölállítandó magyar hadsereg számára aka
rok állítani és megszavazni. (Helyeslés a szélső bal 
oldalon?) 

Hogy pedig az önálló magyar hadseregnek 
megfelelő számú saját tüzérséggel és műszaki osz-
tálylyal és nem idegen parancsnokkal, hanem ő fel-

j sége rendelkezése alatt álló magyar hadvezérrel 
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kell birnia, alkotmányára felesketnie: ez oly állítás, 
melyet csak azok akarnak megezáfolni, kiknek ön
álló nemzetről képzelmök sincs. 

Ezen jogos követeléseink 1867 diki törvé
nyeinken alapulnak, melyeknek érvényt szerez
ni, melyeket életbe léptetni minden honpolgárnak, 
annyival inkább a hongyülésnek mulhatlan köte
lessége : mert hiszen csak nem régen mondta a 
cultusminiszter úr, és tegnap más szavakkal ismé
telte, hogy ha a nemzet maga nem képes jogait 
védelmezni, ugy el is veszett. 

Lássuk tehát, uraim, hogy az előttünk fekvő 
törvényjavaslatok által mennyire lettek Magyar
ország jogai megóva. (Zaj. Eláll!) 

Van ezen törvényjavaslatokban két elv, me
lyeket szivemből üdvözlök és elfogadok: ezen elvek 
egyike az átalános katonáskodás elve, másika pe
dig a honvédelem elve: e két elvet, uraim, azon 
változásokkal, a melyeket Várady Gábor tisztelt 
barátom javasolt, szivesen és teljes lelkemből elfo
gadom. Van azonban egy harmadik törvényjavas
lat, mely a véderőről szól: ez nem csak a nemzet 
jogait meg nem őrzi, hanem világosan föladja: 
mert 1867-iki törvényeink a magyar hadseregről 
kétségtelenül szólnak, ezen törvényjavaslatban pe
dig egyetlen egy árva szó sem foglaltatik a ma
gyar hadseregről. 

Ezek folytán, uraim, még csak egyet akarok 
megjelölni: azt t. i.. hogy sajátságos dolog az, ura
im, hogy mig a bal oldal az 1867-iki törvények 
hozatalához csak szenvedőlegesen járult, s annak 
minden pontját lépésről lépésre ostromolta, most 
ezen 1867-iki törvény mellett a bal oldalnak kell 
szikra szálni. 

Befejezem,uraim, beszédemet, azzal fejezem be, 
(Helyeslés) hogy bukjék bár az osztrák birodalom, 
szivem lelkem mélyébe fektetett meggyőződésem
ből mondhatom, hogy akaratom ellen, de ha még 
is buknia kellene, Magyarország a és magyar nem
zet vele együtt csak is akkor fog elbukni, ha vé
rünk és pénzünk feletti szabad rendelkezésünkről 
lemondunk. A mely perczben a nemzet ezt tenni 
fogná, már kihalt volna belőle ősei szilárd hajtha
tatlan jelleme, és megérdemelné, hogy kitöröltes
sék az élő nemzetek sorából. 

Horváth Lajos: Azok után, mik a jobb 
oldal t. szónokai által a bal oldal t. szónokai elle
nében elmondattak, nem érzek magamban se ked
vet, se hivatást meddő elmefuttatással, vagy a 
már elmondott érvek ismétlésével fárasztani a t, 
ház kimerült figyelmét, Azért elállók a szótól, s 
csak annyit jegyzek meg, és azt is csupán, állás
ponton indokolásául, hogy énkoránsem tekintem a 
tárgyalás alatt levő törvényjavaslatot oly tökéletes 
mü'nek, melyhez egy vagy más szempontból szó 
egyátaiában ne férne; de viszont meg vagyok 
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győződve arról is, hogy a monarchia jelen hely
zetében s hazánk jelen viszonyai között ezen tör
vényjavaslat igen kielégítő, (ügy van!) 

Kielégítő azért, mert két nagy eszmére van 
fektetve: az átalános védkötelezettség és a hon
védség eszméjére; kielégítő azért, mert a nemzet
nek a rendes hadseregre vonatkozó egyetlen jogát 
sem adja fel; kielégítő végre azért, mert nem csak 
ki nem zárja, de sőt magában foglalja a fejlődés 
föltételeit és lehetőségét. (Helyeslés.) 

Ilyen szempontból bírálván meg a törvény
javaslatokat, őszintén megvallom, hogy nem me
rem, nem akarom a létező hiányok miatt a mutat
kozó előnyöket feladni; nem merem, nem akarom 
a törvényjavaslatok elutasitása által a mostani 
védrendszer további fenmaradását decretálni. Oly 
rendszer az, mely a bekövetkező komoly esemé-
mények között hazánknak és a monarchia másik 
felének védelmére a szerzett tapasztalatok szerint 
kielégítő biztositékot nem nyújt. 

Elfogadom tehát a törvényjavaslatokat átalá-
nosságban, s miután az érvek ki vannak meritve, 
kérem a t, házat, fejezze be az átalános vitát s tér
jen át a részletes tárgyalásra. (Elénk helyeslés.) 

Ghyczy K á l m á n : Azok után, t. ház, mik e 
törvényjavaslatokra nézve már előadattak, nem hi-
zelgek magamnak azon reménynyel, hogy uj esz
mékkellegyek képes a tanácskozást gazdagítani. 
Azok után mégis, mik a kérdésben levő törvényja
vaslatokra nézve részben már a kormány részéről s e 
háznak ugy egyik, mint másik oldaláról is előadat
tak, óhajtom én is indokolni szavazatomat, melyet e 
fontos tárgyra nézve adandó leszek, s óhajtok vá
laszolni egy némely ellenvetésekre, melyek elvba
rátaim állitásaira tétettek. 

A mi saját nézeteimet illeti: (Halljuk!) Ma
gyarországnak sok ellensége volt mindig és van 
ma is, belül i s , kívül is a hazán. (Igaz !) Követke
zik ez egy részben geographiai helyzetéből, me
lyet az európai civilisatio küszöbén, mintegy az 
isteni gondviselés által ráruházott hivatásképen 
elfoglal. 

Ezen helyzeténél fogva hazánk hajdan paizsa 
volt Nyugat-Európának a kelet vad népei ellen; 
és most is választó fal két nagy nemzet, a szláv és 
a német nép között. (Helyeslés,) Ezen helyzeténél 
fogva az európai hatalmak egyensúlyának fentar-
tására Magyarország létele szükséges : mert épen 
hazánk azon pont, geographiai helyzeténé] fogva 

| is, melynek birtokosa, ha egyszersmind ugy mint 
az általam emiitett népeknek mindegyike, nagy 
hatalommal is bir. ólom sulylyal nehezedhetik 

| Dél-Európa keleti és nyugati részeinek sorsára. 
Nagy világtörténelmi hivatása ez nemze-

I tünknek, de rendkívül veszélyes, mert megtáma-
' dásoknak teszi ki hazánkat minden oldalról: meg-
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támadásoknak a fegyver hatalma által; megtáma
dásoknak egy részről a nyugati eultura, más rész
ről a nemzetiségi érzelem olvasztó ereje által. 

Ennyi veszély közt hazánk nézetem szerint 
csak ugy tartathatik fen, a mint megállapittatott 
és több századon keresztül önállóan, függetlenül, 
dicsőséggel fenállott. Megállapittatott pedig és fen-
tartatott részint bölcs törvények, részint a fegyver 
éle által, melyet azon időben hajdan e hon minden 
szabad fia a haza védelmére viselni tartozott és vi
selt is. 

Igaza volt a t. vallás- és közoktatásügyi mi
niszter urnák, midőn azt állitá, hogy a történelem 
bizonyítja, hogy a nemzetek addig voltak hatal
masak kifelé és szabadok saját hónukban, mig 
fiaik a fegyvert mindnyájan viselték; a mint azok 
azt letették, a mint azok azt zsoldosoknak adták 
á t : az ország tekintélye és befolyása a külviszo-
nyok terén megcsökkent és a belszabadságot rend
szerint imperátorok, a caesarismus nyomták el. 

Igy volt ez hazánkban is. A hajdani nép, a 
nemesség mindaddig, mig átalánosan fegyvert vi
selt, mindaddig, mig kivétel nélkül kötelezettség
gel tartozott és azt teljesítette is, úr volt saját ha
zában, úr hazájának azon romjai közt is, melyeket 
a török foglalás igája alól megmenteni sikerült, és 
ezen elgyengült állapotában is, ha alkotmányának 
és szabadságának a hatalom általi elnyomatását 
mindig nem gátolhatta meg, de mindig megto
rolta azt. 

1715-ben a nemesség a fegyvert letette, zsol
dos sereget állapított és a haza védelmének terhét 
és költségeit azokra hárította át, kik azon időben 
a hazának valósággal polgárai sem voltak; s ezen 
ildomtalanság és igazságtalanság keserűen meg-
boszulta magát : a nemzet gyenge és védetlen lett, 
az ország nem birván többé magára vonni a világ 
népeinek figyelmét, tényleg eltűnt az európai ál
lamok sorából, és nem egy tekintetben és nem egy
szer az absolutismusnak és nyílt ellenségeinek já
tékává lett. 

E hibát tovább folytatni nem lehet. Nem le
het, hogy zsoldos sereg vagy épen a hon ifjú pol
gárainak az ujonczozási sorshúzás szeszélye által 
önkényileg kijelölt egy része viselje a fegyvert, 
hozza a véráldozatot a haza összes polgárai, az 
összes hazáért. 

Minden ember szabad most e hazában, minden 
embernek kötelessége tehát a hazát fegyverrel 
szolgálni, és csak is ez, csak az átalános védköte
lezettség elve az, mi biztosithatja a szabadságot a 
hazában és az országnak fenállását az európai 
államok sorában. {Helyeslés.) 

A hadsereg azonban, tisztelt ház, mely az áta
lános védkötelezettség alapján állíttatik fel, nem 
zsoldos, hanem polgár had ; nem bérért, hanem ha

zájáért harczol; az átalános honvédelmi kötele
zettség elve gyakorlati alkalmazásában tehát czél-
jának, az ezen elvre állapított hadsereg hivatásá
nak teljes mérvben csak ugy felelhet meg, ha an
nak minden tagja azon öntudattal bir, hogy nem 
idegen érdekekért, hanem a hazáért küzd, ha a 
csatatéren polgártársai, barátai környezik, ha a 
csata veszélyei között hazája jelvényeinek szemlé
letéből merit lelkesedést, és tudja, hogy a dicsőség, 
melyet a harcztéren aratott, egyszersmind hazájá
nak dicsősége. 

Önálló nemzeti hadsereg ennélfogva egyik fő 
kelléke az átalános honvédelmi kötelezettségre ál
lapított védrendszer sikeres életbe léptetésének. 

Lehetne-e nekünk ily teljesen önálló had
seregünk, midőn más országokkal közös fejedel
münk és igy közös fó'hadpirancsnokunk van? 
lehetne-e teljesen önálló hadseregünk, a mellett, 
hogy más országokkal örökös védelmi szövetség
ben állunk'? ezen kérdést e helyen és ez időben fe
lesleges vitatnom, mert e kérdést már eldöntötte a 
múlt esztendőben elfogadott törvényünk, mely azt 
rendeli, hogy a magyar hadsereg ő felsége összes 
hadseregének kiegészítő része legyen. 

Mit tegyünk ily körülmények között? midőn 
egy részről tudjuk, hogy az átalános honvédelmi 
kötelezettség csak önálló nemzeti hadseregben ki
fejtve, felel meg tökéletesen czéljának, más részről 
pedig tudjuk és érezzük, hogy akkor is . ha telje
sen önálló hadseregünk nincs, a hazát mégis meg 
kell védenünk, és nem lehet megengednünk, hogy 
az szomszédaink és ellenségeink nyílt küzdterévé 
váljék. 

Mit tegyünk ily körülmények közt? Tegyük 
azt, a mit a törvény rendel: mig e törvény fenáll, 
teljesítsük a kiegyezés feltételeit, mely az ország 
és ő felsége között, köztünk és ő felsége többi or
szágai közt a törvény az 1867. évi XII. t. ez. által 
létesült. 

De csak ez az, a mivel tartozunk; ennél több 
nem követeltethetik tőlünk; és ha mi teljesítjük a 
kiegyezés feltételeit, joggal követelhetjük, hogy 
azok irányunkban is teljesíttessenek a másik egye
ző fél által, és mindazon tér, melyről a kiegyezési 
feltételek teljesítése után Magyarország törvény
hozása a honvédelemre nézve még rendelkezhetik, 
kizárólagos tulajdonunk sa magyar törvényhozás
nak szabad rendelkezése alatt áll. 

A törvény azt rendeli, hogy a magyar had
sereg kiegészítő része ő felsége összes hadseregé
nek. Szerveztessék tehát és alkottassék igy, de igy 
szerveztessék és alkottassék is meg , s a mi ennél 
több kívántatik a haza védelmére , mint azon véd
erő , mely a hadsereg keretébe nem fér, az átalá
nos védkötelezettség elvének elfogadása mellett 
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abba nem férhet b e , az legyen tisztán magyar 
hadsereg, legyen honvédség. 

A törvényjavaslatnak azon két alapelvét 
tehát, melyeknek egyike az átalános védkötele
zettség elvének elfogadására, a másik a honvéd
ség felállítására vonatkozik, részemről is elfo
gadom. 

De , t. ház ! a véderő ily módon megállapí
tása, a \éderőnek felosztása hadsereg és honvéd
ség közt még nem foglalja mindazt magában, a 
miről a törvényhozásnak intézkedni kell , ha azt 
akarja, hogy az általa megállapítandó védrend-
szer czélszerü legyen. 

Nagyfontosságú e tekintetben azon czélok 
meghatározásának joga, melyekre a hadsereg for-
dittatik. Nagyfontosságú, mind közjogi, mind po
litikai igény, hogy a nemzet hadserege csak az 
ország érdekeivel megegyező' hadjáratokra fordít
tathassák , és ne használtassák fel olyanokra, me
lyek az ország érdekeit nem érintik , vagy azok
kal épen ellenkeznek, hogy a hadsereg mindig 
csak a külvédelemre, s nem egyszersmind a bel 
szabadság elnyomására használtathassák. 

Ezen nagyfontosságú közjogi és politikai 
igényeket alkotmányos nemzetek két módon szok
ták monarchiákban érvényesíteni: t. i. egy részről 
a hadviselés költségeinek , más részről a hadsereg 
létszámának meghatározása által. Az utóbbi, a 
mennyiben rendes hadseregekre vonatkozik, az 
ujonczajánlási jognak fentartása által gyakorol
tatik , a mennyiben pedig az átalános hadkötele
zettség alapján felállított véderó're alkalmazandó , 
az illető hadcsapatok mozgósítása iránti intézkedés 
jogának fentartása által fejeztetik ki. 

Ezen alkotmányos módoknak egyikét, a had
viselés költségei meghatározásának jogát a ma
gyar országgyűlésen nem gyakorolhatja , mert e 
jog gyakorlása a delegatiónak adatott á*. (Egy szó 
a jobb oldalról: Hát a delegatio micsoda f.') Annyi
val inkább szükséges tehát ragaszkodnia azon má
sik módnak, úgymint az ujonczajánlási jognak s 
a hadcsapatok mozgósítása iránti intézkedés jogá
nak f entartásához : mert ha e jogot kiadja kezéből. 
minden befolyása az államügyek legfontosabb 
ágára, a külügyekre, külvédelemre megszűnik; a 
korona az országgyűlés akarata ellen is kezdhet, 
folytathat háborút Magya \ 1 szag érdekeinek te
kintetbe vételével, vagy a nélkül, és szabadon 
használhatja a hadsereget az országon kívül és be
lül minden alkotmányos ellenőrzés nélkül. 

Ezen szempontból kiindulva, azon hiányok 
közöl. melyeket a t. ház asztalán levő törvényja
vaslatra nézve több elvbarátom már felemlített, és 
amelyekre nézve nézeteikhez én is csatlakozom, 
részemről kettőt vélek ez alkalommal leginkább 
kiemelendőnek. 

! Először ezen törvényjavaslat, törvényes jog-
j körén túllépve, összes birodalmi hadseregről ren-
| delkezik; de nem rendelkezik arról , miről ki-
I váltképen és tüzetesen kellene rendelkeznie, a ma-
j gyár hadseregről, melyről rendelkezni Magyar-
s ország gyűlése egyedül van hivatva és jogosítva. 

Második hiánya e törvényjavaslatnak nézetem 
szerint, melyet, habár eltér is némely előttem szó
lott igen t. barátom nézetétől, mégis nyíltan ki-

j mondani képviselői állásomnál fogva kötelességem-
| nek tartom, ezen második hiánya a törvényjavas-
! latnak az , hogy látszólag ugyan csak korlátozza, 
j de valóságban megszűnteti a nemzetnek ujoncz

ajánlási jogát (Ellenmondás jobbról) s ez által 
I megszünteti a nemzet befolyását a külügyekre ás 
! külvédelemre, megszünteti a hadsereg mikénti 
1 alkalmazása alkotmányos ellenőrzésének lehető-
! ségét is. (Jobbról: Nem áll!) 

Hogy ezek így vannak, a törvényjavaslat iga-
j zolja. 

Magyar hadseregről a törvényjavaslat any-
I nyira nem rendelkezik, hogy abban az csak egy 

szóval is megemlitve nincs. 
Az igen t. cultusminiszter úr a hermeneu

tika szabályai szerint ugyan azt állította, hogy a 
magyar hadseregnek megemlítése az 1867-iki 

í XH-ik törvényezikk illető szakaszának idézésében 
foglaltatik. Kérdezhetném erre nézve, hogy miért 
nem mondjuk ki tehát nyíltan és férfiasan azt, a 

j mi állitásunk szerint a törvényjavaslatban úgyis 
j benne foglaltatik ? De én részemről nem abban 

látom a fő hibát, hogy e szó „magyar hadsereg" 
a törvényjavaslatban nem foglaltatik ; hanem ab-
han látom , hogy a törvényjavaslatban a magyar 
hadsereg eszméje nem foglaltatik, hogy a tör
vényjavaslat összes birodalmi hadseregről rendel-

í kezvén, annak egész szelleme és szerkezete a ma-
j gyár hadsereg fogalmát is kizárja. 

Nagy a véderő, a mely az állandó hadsereg
ben ő felsége rendelkezése alá bocsáttatik : 800 
ezer főben állapittatik meg az összes hadsereg 
létszáma, s ebből a magyar korona országaira eső 
— nem sereg, hanem hadjutalék 329,000 főben ha-
tároztatik meg; ehhez hozzájárul az 50—60 ezer 
főnyi határőrség, hozzájárul az ujonczozáson ed
dig már keresztül ment, de a hadseregbe még be 

j nem sorzott 23 éves korán tul levő, de a 30 évet 
! még meg nem haladott öszszes ifjú nanzedék, a 

magyar ifjúság szine és virága; hoz' ájárul az 
évenkint kiállítandó póttartalékosok jelentékeny 
száma; és mindezen nagy véderő minden al
kotmányos ellenőrzés nélkül adatik át a ko-

| róna rendelkezése alá: mert a 800,000 főnyi hadi 
i létszám 10 évnek lefolyása alatt évenkint minden 
l esetre kiegészítendő és ő felsége rendelkezésére 
: áll. O felsége rendelkezésére áll az egész határőr-
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ség, ezen sereghez továbbá ő felsége háború idején 
a 23 éves koron tul lépett, de a 30 éves kort 
meg nem haladó ifjú nemzedéket miniszteri ellen
jegyzés nélkül behívhatja, be a póttartalékosokat is, 
s még a honvédség mozgósításánál is, ha az illető 
szakaszok értelme közelebbről vizsgáltatik, csak 
miniszter ellenjegyzés szükséges. 

Nincs itt, t. ház, semmi nyoma annak, hogy 
a nemzet az országgyűlés részére fentartatott vol
na egész kiterjedésében azon ujonczállitási jog, 
mely az 1867-iki esztendei XH-ik törvényczik-
kelyben akiegyezés leglényegesebb föltételül kötte
tett ki. Es habár igazsága volt igen t. barátomnak, 
Tóth Vilmos urnák, midőn azt állítja , hogy ha 
valami törvényjavaslatnak alapelve jó , a részle
tekben mutatkozó hiányok utóbb is kiigazíthatók ; 
azon hiány azonban, melyet én i t temli ték, a 
nemzet ujonczállitási jogának kellő meg nem óvá
sa, oly alapelvi h iány, mely utóbb a részletekben 
mutatkozó hiányok kijavítását mindenesetre nehe-
ziteni és esetleg lehetetlenné fogja tenni. 

Az mondatik ugyan, hogy az előttünk fekvő 
törvényjavaslat 11. szakaszában az 1867. eszten
dei XII. törvényczikkelynek az ujonczajánlás 
jogáról szóló 11. és többi szakaszai minden időre 
épségben vannak fentartva. Es felemlítette t. bará
tom Tóth Vilmos úr , miszerint meg van írva e 
törvényjavaslat 11. szakaszában, hogy a Magyar
országra eső ujonczilleték csak akkor fog kiállít
tathatni , ha azt azon évben az országgyűlés már 
meg is szavazta. 

Nem veszem kétségbe, hogy t. barátom a kér
déses törvényjavaslatot elolvasta, mert hiszen fel 
is olvasta előttünk annak illető szakaszát; de azon 
véleményben vagyok mégis, hogy ő ezen tör
vényjavaslat illető szakaszának értelmét nem he
lyesen fogta fel, mert meg van irva ezen törvény
javaslatnak ugyanazon 13-ik szakaszában az is, 
hogy a 800,000 főnyi létszám kiegészítésére szük
séges, a magyar korona országai és ő felsége többi 
országai közt a népszám arányához képest felosz
tandó ujonczilleték a magyar országgyűlésén 
csak akkor vétethetik kérdésbe, ha ő felsége maga 
azon illetéknek felébb emelését vagy leebb szál
lítását kivánja. Törvény folytán fognak tehát 
évenkint az ujonczok kiállíttatni Magyarországon, 
de e törvénynek megalkotására az országgyűlés 
az elfogadott elvek szerint már előre kötelezve van, 
ha csak netán szószegőnek van törvénytelen térre 
lépettnek mondatni nem akar ; és ha ez nem igy 
áll, akkor a közös költségek összegét Magyaror
szágra nézve még most is a magyar országgyűlés 
határozza meg. (Helyeslés a bal oldalon.') Mert az 
1867. esztendei XII . t. ez. 41-ikszakaszában is az 
mondatik, hogy a delegatiók által megállapítandó 
összege a közös költségeknek Magyarországban 

csak akkor vettethetik ki és szedethetik be, ha 
előbb a magyar országgyűlés álta 1 Magyarország 
költségvetésébe felvétetett; és itt is esak azon kis 
nehézség forog fen. hogy a magyar országgyűlés 
a delegatio által meghatározott közösügyi költsé
gek összegét, a nélkül, hogy azt kérdés alá vehet
né, a költségvetésbe bevenni köteles. Hogy ily 
körülmények közt azután mily különös gyakor
lati értelme lehessen az 1867-ik esztendei XII. t. 
ez. 11-ik és következő szakaszaiban foglalt alkot
mányos jogok fentartásának azon pillanatban, a 
midőn az országgyűlés azok gyakorlatáról tény
leg lemond : részemről fel nem foghatom. 

Az mondatott továbbá egy igen tisztelt szó
nok által, hogy legroszabb esetben is csak tiz 
évig lehetne a nemzet jogainak korlátozásáról szó. 
Tiz év múlva az országnak az ujonczajánlást ille
tő jogai ismét teljes épségükben fel fognak éledni. 
Nem akarom azt e helyen taglalni, vajon üdvös-e. 
czélszerü-e, hogy az ország alkotmányos jogai 
egyik legfontosabbikának gyakorlatáról ily hosz-
szu időre lemondjon? 

Andrásy Gyula gr. miniszterelnök: Nem 
mond le! 

G h y c z y K á l m á n : De azt, hogy ezen tör
vényjavaslat elfogadása után, 10 év elteltével, az 
országgyűlésnek ujonczajánlási joga azon egész 
kiterjedésében ismét feléledjen, a mint azt az 1867. 
évi XII . t. ez. fen tartotta : részemről nem merném 
állítani: mert a törvényjavaslat 11. szakaszának 
vég bekezdése azt rendeli, hogy 10 év elteltével, 
minden esetre még a í)-ik évben, a 800 ezerben 
megállapított hadi létszámnak jövendőre való 
megtartása vagy megváltoztatása iránt a két or
szágos képviseletet elé alkotmányos utón leendő 
ujabb megegyezés végett előterjesztés tétessék. 
Ez nézetem szerint, t. ház! annyit tesz, hogy a 10 
év elteltével sem fogja a magyar országgyűlés az 
ujonczajánlási jogot maga, a mint ez az 1867-ik évi 
XII . törvényezikkben kiköttetett, gyakorolhatni, 
hanem e végre ő felsége többi országainak képvi
seletével való ujabb megegyezésre utasittatik; 
ujonczajánlási joga tehát ezen ujabb megegye
zéstől tétetik függővé. 

Ezek levén a törvényjavaslat iránti nézeteim, 
szükségkép fontolóra kellett vennem nekem is 
azon kérdést, hogy mint e háznak egyik csekély 
tagja ezen törvényjavaslat tárgyalásánál mily el
járást kövessek? Én tenni fogom e részben azt, a 
mit elvbarátaimmal együtt ezen országgyűlés 
alatt nem egyszer már és nem mindig minden si
ker nélkül tevénk. 

Elfogadom mind azt, a mi a törvényjavaslat
ban, nézetem szerint, törvényes, jó és üdvös a 
hazára nézve; felszólalok, szavazok mind az ellen, 
a mi abban nézetem szerint alkotmányellenes, 
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vagy káros a hazára nézve. Ha igyekezetemben 
czélt érnék és elvbarátaimmal egj'üttes törekvé
seinek sikerülne a törvényjavaslat hiányait oly 
értelemben, a mint azt óhajtják, kijavítani: öröm
mel fognék üdvözölni oly törvényt, mely a hazá
nak hatalmas véderó't, önállásának, függetlensé
gének és alkotmányának erős biztosítékot szerez
ne. Ha pedig ez igyekezetünk nem sikerül, akkor 
nem fogok szavazatommal járulhatni egy oly tör
vény alkotásához, melyet kiválólag lényeges pont
jaiban hazámra nézve károsnak tartok. 

Ha ennek ellenében az mondatnék, mi már 
ezen átalános vitatkozás alatt mondatott is, hogy 
ha t. i. ezen törvényjavaslat el nem fogadtatik, 
más kivihetetlen lesz, a véderőről törvény nem 
fog alkottatni, és a haza védtelen marad ellensé
gei ellen: erre nézve szabad legyen megjegyez
nem, hogy mind az, mit ezen törvényjavaslat hiá
nyainak kijavítására nézve elvtársaimmal együtt 
a fentebbiek szerint és különben is kivánunk, 
nem egyéb . mint követelése azon feltétetelek 
teljesítésének, melyek alatt a kiegyezés a múlt év
ben az ország és 6' felsége, köztünk és ő felsége 
többi országai között létesült. 

Nem lehet, hogy akár ő felsége, akár ő fel
sége többi országai ne akarják teljesiteni ezen fel
tételeket. Kern fogják teljesíteni, ha mi önként el-
állunk tőlök ; de a nemzet elhatározott akaratának 
engedni fognak : mert a törvény az igazság szent 
szavának, ha teljesítése komolyan követeltetik, 
nem engedni nem lehet; (Helyeslés) és én azért nem 
teszek le azon reményről, hogy az országgyűlés 
szilárd elhatározásának sikerülni fog kivívni azt. 
mit az e részben talán tett másnemű kísérletek 
eddig ki nem vívhattak. 

Végre, t. ház! az is mondatott, ne legyünk 
kislelküek, ne essünk kétségbe a nemzetnek vitéz
sége, hazafiusága felett, mely szerint feltehető, 
hogy ezen törvényjavaslatnak elfogadása folytán 
a magyar ifjúság tömegesen lépendvén a hadsereg-
és honvédségbe be, vitézsége által kipótlandja ezen 
törvényjavaslatnak hiányait, hazafiusága által pe
dig át fogja alakitani a hadseregnek idegenszerű 
szellemét is. 

E törvényjavaslat elfogadásának esetére, t. 
ház, magam is tiszta szivemből óhajtom, hogy ez 
történjék; óhajtom, hogy a nemzet vitézsége, ha
zafiusága pótolják e törvényjavaslat hiányait: 
mert ezen törvényjavaslat elfogadása esetére csak 
ez egy ut, mely nyitva álland előttünk e törvény
javaslat hiányainak megorvoslására. Reménylem 
is, hogy a nemzet megteszi azt. De a remény 
még nem valóság, főképen, midőn annak teljesitése 
sok oly körülményektől függ, a melyekre a ma
gyar törvényhozás ezen törvényjavaslatnak elfo

gadása után többé befolyást nem fog kellőképen 
gyakorolhatni. 

Tegye meg, t. ház ! kiki saját kötelességét : 
én nem kétlem, hogy a nemzet meg fogja tenni 
azt. a mi az 6' teendője; s ha megteszi ez az ő ér
deme, nem a törvényhozás érdeme lesz ; de a tör
vényhozásnak nem szabad bizonytalan factorok-
kal számolni, nem szabad eshetőségekre állandó 
törvényt alapitani, a törvényhozásnak nem szabad 
korlátozni a nemzet jogait vagy épen lemondani 
azokról azon reményben, hogy a nemzet vitézsége 
és hazafiusága azokat ismét visszaszerzendi. (Áta
lános helyeslés.) 

Elnök (leszállván, helyét Gajzágó Salamonnak 
adja út.) 

Andrásy Gyula gr. miniszterelnök: T. 
ház! Azok után, a miket t. barátom a cultusmi-
niszter úr a kormánvnak e kérdés körüli elveiről 

ti 

mondott, én magának a törvényjavaslatnak elvei
ről csak igen keveset kívánok szólani. (Halljuk!) 

Mielőtt azonban ezt tenném, fölhíva és kész
tetve érzem magamat néhány észrevételt tenni 
azokra, a mik itt előttem a törvényjavaslat egyes 
czikkei és átalános szelleme ellen mondattak. S 
hogy ne felejtsem azt, a mit épen most hallék, 
arra fogok mindenekelőtt válaszolni, a mit Ko
márom városa igen t. képviselője mondott. (Hall
juk !) 

Azt mondotta Komárom város igen t, képvi
selője, hogy az átalános védkötelezettségen ala
puló védrendszer csak ugy fog megfelelni czéljá-
nak, ha mindazok, kik a hadseregbe lépnek, egész 
hazafiúi öntudatukkal lépnek bele, ha magok kö
rül barátaikat, rokonaikat fogják egyesítve szem
lélhetni. Tökéletesen egyetértek e tekintetben a t. 
képviselő úrral. Azt gondolom, ez nem csak az ő, 
hanem a ház többsége, az egész ország kívánsága. 
(Ugy van!) A minisztérium épen e szempontból 
nagy súlyt fektetett ő felsége tanácsában a nemzet 
azon jogára, hogy Magyarország fiai a közös had
seregben csakis magyar hadesapatokba osztassa
nak be. A nemzet ebbeli történeti joga nem csak 
fen van tartva a törvényjavaslat által, de ki is van 
terjesztve: mert eddig a magyar ujonezok más 
technikus csapatokba is osztattak ; ezen törvény ér
telme szerint pedig csupán csak magyar hadcsa
patokba sorozandók. Megnyugtatásul mondhatom 
a t. háznak, hogy ő felsége e tekintetben már is 
oda méltóztatott utasítani a közös hadügyminisz
tériumot, miszerint javaslatot adjon az iránt, hogyan 
és mi mérvben kelljen a külön magyar műszaki 
ezredeket és csapatokat felállitani. (Tetszés.) 

Nagy súlyt helyezett ő felsége kormánya a 
nemzetnek ezen jogos követelésére azért, mert igen 
is érzi, hogy a közös haderőnek nem árthat, ha
nem csak használhat, ha a magyar katona ezen 
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seregben nem csak száraz kötelességét teljesiti, ha
nem saját külön hazaszeretetének egész súlyát 
vis^i át a közös sereg csapataiba, és ha e hazának 
és a seregnek minden tagja kétszeresen van érde
kelve a sereg jó" és rósz sorsában : először mint a 
a közös seregnek tagja, másodszor mint magyar 
állampolgár. (Tetszés.) 

Nem tartom én sem jogtalan kívánságnak, 
sem a közös védelemre nézve veszélyesnek, ha 
Magyarország, mely rnélyen érzi, hogy a monar
chia megvédése magyar érdek is, azt igényli, hogy 
ne kelljen névtelenül elvérzenie az összes terü
letnek megvédésében; hanem azt gondolom, hogy 
a törvény akkor, rnidó'n világosan rendelkezik ar
ról, hogy csak magyar csapatokba sorozhatok be 
Magyarország fiai, alkalmat adott arra is, hogy 
miként őseink Európa különböző csatatéréin babé
rokat szereztek és dicsőitették ez által a magyar 
nevet, ugy azt tehessék jövőben is azok, kik a kö
zös birodalom közös megvédésére hivatva lesznek. 
(Elénk helyeslés.) 

Uj és tág tér nyilt e tekintetben a magyar 
önérzetnek abban, hogy egy magyar nemzeti hon
védség az alapja ezen törvényjavaslatnak. 

A t. képviselő úr kívánságának egy része 
tehát tökéletesen teljesítve van. 

De ha jól fogtam fel előadását, annak két ré
sze volt : egyik, a mit emiitettem; másik pedig az, 
hogy nem látja, miszerint e törvényjavaslat két 
külön álló sereg gyakorlati létesitését caélozza. 
Nem tagadom, hogy kivánatának ezen része nem 
teljesült; és meg vagyok győződve, hogy az összes 
monarchiának, de mindenekelőtt Magyarország
nak lenne legnagyobb veszedelmére, ha teljesíteni 
akarnók. Ennek teljesítése nem függ tőlünk, nem 
függ a birodalomnak másik részétől sem. Ezt tel
jesíteni csak akkor lehetne, ha a t. képviselő úr 
vagy más valaki rá tudná birni a szomszéd nagy 
államokat, hogy ők is ne egyöntetüleg szervezett 
sereget, hanem két, három vagy négy sereget 
állítsanak fel. (Helyeslés jobbról.) 

De, hogy mi előnye van az egyöntetű haderő
nek a különálló sereg felett? azt, ugy hiszem, 
magyaráznom nem kell, azt megmutatja a történet, 
megmutatják az utolsó hadjárat eseményei is, (Ugy 
van!) hol egy egyöntetüleg szeivezett kis seregaz 
egész Dél-Németország külön szervezetű seregeit 
azért verte meg, mert magában a szervezetben volt 
a hiba, magában a szervezetben volt a győzelem 
lehetetlensége. (Igaz! Ugy van! jobbról) 

A mint tehát melegen karolta fel a magyar 
minisztérium a nemzetnek igazságos és, ismétlem, 
a közös monarchiára néave minden esetre csak hasz
nos követelményeit, ugy nem akart annak oly ma
gyarázatot adni, melynek eredménye nem az lett 
volna, hogy a sereg különböző' csapatai közt hasz

nos rivalitást ébreszszen, hanem az, hogy mester
ségesen választotta volna el egymástól azokat, kik 
arra vannak hivatva, hogy egyértelmüleg meg
védjék a közös magyar-osztrák monarchiát minden 
külellenség ellen. (Helyeslés jobbról, ellenmondái 
balról.) 

A t. képviselő úr nélkülözi továbbá a tör
vényben azon intézkedést, hogy Magyarország 
vére oly hadjáratban, mely nem az ország érde
kében viseltetik, ne használtathassák. Kérem a t. 
képviselő' urat, mutasson Európában — de tovább 
megyek, Amerikát sem veszem ki — egyetlenegy 
alkotmányt, mely nem azt mondja, hogy a háború 
s békekötés feletti intézkedés joga fejedelmi jog. 
Mutasson nekem a t. képviselő úr egyetlen egy 
alkotmányt, mely habár csak azon eszmét formu
lázza is, melyet a t. képviselő úr kimondott, hogy 
t. i. háborút az illető fejedelem csak olyat folytat
hat vagy kezdhet meg, a mely az illető nemzet 
érdekében van. 

Elismeri ezt a t. képviselő úr is, midőn azt 
mondja, hogy ezen czélt a parlamentek, illetőleg 
törvényhozások két módon szokták gyakorolni: a 
pénz megszavazása s az ujoncz megtagadása által. 

Azt mondotta a t. képviselő úr, hogy Magyar
ország mind a két jogról lemondott. 

A mi az elsőt illeti : sajnálattal nélkülözöm a 
bizonyítékokat. Az igen t. képviselő úr röviden 
ct ak azt mondotta, hogy a pénzmegszavazási jog 

; át van adva a delegatiónak. Igenis át van adva a 
delegatiónak. S kérdem, mi az a delegatio ? A de-
legatio az országgyűlés . . . (Mozgás. Halljuk!) az 
országgyűlés bizottsága és semmi több, a mely a 
paritás elvén tárgyal és határoz ö felsége többi 
országainat delegatiójával. S igy, ki gyakorolja 
azon jogot ? Gyakorolja az országgyűlés az ő de-
legatiója által, a mely nem egyéb, mint az ő kül
döttsége. (Helyeslés.) Tagadom tehát, hogy az or
szág nem élvezné azon első jogát, a mely által a 
nemzetek bizonyos korlátok közé szorítják a feje
delem hadüzeneti s hadviselési jogát. 

A mi a másodikat illeti, t. i. az ujonczmeg-
tagadási jogot : a t. képviselő űr itt két elvet állí
tott fel: először, hogy az ország e jogról 10 évre 
lemondott; másodszor, hogy azt már ez alkalom
mal a jövőre nézve feladta. Én ennek ellenében 
azt vagyok bátor állítani, hogy az ország sem 10 
évre, sem későbbre nem mondott le e jogáról. 
(Helyeslés.) 

A törvény igen tisztán mondotta ki azt, a mit 
fentartott, s igen tisztán, a mit nem tartott fen a 
nemzetnek. 

Mit tartott fen ? Épen azt, a mit a t. képviselő 
úr mint kelléket a törvényhozásnak óhajt: az 
ujonczmegtagadási jogot. Mert azon szakasz, a 
hol az mondatik, hogy a megajánlott ujonczok 
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csak akkor fognak kiállíttathatni, ha a törvényho
zás által rnegajánltatnak,természetesen egyebet nem 
jelent, mint hogy fenmarad a törvényhozásnak 
joga az ujonczot meg is tagadni. 

A rtii ezen törvényjavaslatnak másik részét 
illeti, t. i. az ujonczok számát: a törvényhozás le
mondott arról, hogy az ujonczok számát évenkint 
kérdésbe hozza. Miért mondott le? Mert a rendszer 
következtében arról lemondania absolute szükséges 
volt. Ugyanis mi ezen rendszer alapja ? A rövid 
szolgálat és a csekély békelétszám. Már most mi-
kép lehet azt eszközölni, hogy csekély békelétszám 
és rövid szolgálati idő mellett a hadsereg mégis 
harczképes legyen ? Oly hadkeretek felállítása ál
tal, melyek rövid idő alatt az illetőket betanítani 
és harczképesekké tenni alkalmasak. 

Már, ha a törvényhozásnak jogában áll évről 
évre megváltoztatni az ujonczok számát, p . o., ha 
egy évben 100,000 követeltetik és a keret, a tiszti 
kar és a technikai testületek százezer főnyi lét
számnak megfelelőleg vannak felállítva.; de a tör
vényhozás a létszámot 30,000-re szállítja le : mi tör
ténik ? Pénzpazarlás, semmi egyéb : mert vagy ha
szontalan keretet tart fen az ország az ujonczok 
betanítása végett, oly ujonczok számára, a kik 
nincsenek; vagy pedig pénzpazarlás más utón, 
mert midőn háború közeledik —és a mai idő, mint 
tudjuk, épen a mindenütt átalakított szervezetek 
következtében ezek előkészítésére igen rövid idő 
igényeltetik — akkor rögtönözve minden áron 
kellene uj keretet és technikai testületeket, fegyve
reket szerezni, hogy az illető katonák betanittathas-
sanak, és ekkor valószínű, hogy mielőtt ez megtör
tént, már a háború talán bevégeztetett. 

A miről tehát a törvényhozás lemondott, ar
ról le kellett mondania. 

De vizsgáljuk, hogyan gyakorolta ezelőtt 
Magyarország az ujonczállitási jogot ? Midőn 8—10 
év volt a szolgálati idő, akkor 8 —10 évben gya
korolta egyszer. Most, az uj rendszer következté
ben és ezen törvényjavaslat értelmében évről évre 
fogja gyakorolni. (Ügy vem! Helyeslés.) 

Az ország tehát nem mond le semmi jogról, 
csak gyakorlását módosítja ugy, mint az uj rend
szer következtében módosítania kell. (Zaj a székö 
bal oldalon. Helyeslés a jobbon.) 

Es valljuk meg, midőn a kormány fentartotta 
az országnak az ujonczmegajánlási jogot, oly va
lamit tartott fen, a mi tulajdonképen az áíalános 
védrendszerrel némi ellentétben van és Európában 
egy államban sem létezik, hol az áíalános védrend-
szer be van hozva. Poroszországban van átalános 
védrendszer ; ujonczmegajiánlási jog azonban nin
csen : az éjszaki német szövetség bizonyos jutalé
kot állapított meg, és ő felsége a porosz király év
ről évre rendeletileg a sereg létszámához mérten 

határozza meg az ujonczok számát. Angliában, az 
alkotmányosság mintaországáb ui, mint az igen t. 
képviselő úr tudni fogja, szintén nem létezik, s 
nem is létezett soha az ujonczmegajánlási jog; 
nem létezett pedig azért, mert ott ilyen alapon 
szervezett sereg nincsen, hanem létezik egy tobor
zott sereg, és létezik a mutiny-bill, mely szerint a 
parlament bizonyos esetre kimondhatja a fegyelmi 
jog megszűnését a seregre nézve, mi által a sereg 
fentartása theoriában lehetetlenné válik. Ez azon
ban absolut j o g ; és sokkal természetesebb, sokkal 
több annál az, mit a magyar törvényhozás tart 
fen : mert az ujonczot megtagadni egy kormánytól 
lehet, de organizált statusban ép oly kevéssé lehet 
a fegyelmet a seregben felmondani, mint egy 
perezre kimondani, hogy a polgári törvények az 
államban felfüggesztetnek, vagy az állam föntartá-
sára nélkülözhetlen összeget megtagadni. (Elénk 
helyeslés.) 

A mi Angliában létezik, tiszta formaság; a 
mi itt van, ritkán használható, de gyakorlati jog. 
(Elénk zajos helyeslés.) 

Mondotta a t. képviselő úr azt is, hogy nél
külözi azon alkotmányos biztosítékot, miszerint a 
tartalék felett ő felsége csakis ellenjegyzés mellett 
rendelkezzék. Ez bizony a törvényjavaslatban 
nincs; de nézetem szerint bele sem jöhet, még pe
dig nem azért, mintha ezen jogot mások kedveért 
volnánk kénytelenek feladni, hanem, mert saját 
biztosságunk érdekében azt alkalmaznunk nem le
het. (Elénk tetszés.) A t. képviselő úr, ki, mint em
lékszem , az úgynevezett közösügyi törvények 
minden stádiumában igen kiemelte a paritás elvét 
— mit én igen helyesnek ismerek el —nem fogja 
azt akarni, hogy mi a közös védelem terén gyako
roljunk oly jogot, melyet ő felsége többi országai 
nem gyakorolnak; tehát a jogot, melyet e téren 
igénylünk, a másik résznek is kellene gyako
rolni, mert közös védelemről van szó. Ha tehát 
nem mint alkotmányos formaságot — mert mint 
ilyen nem sokat nyom — hanem azért kívánja ezt 

j a t. képviselő úr, hogy azon czéít érje el vele, 
! hogy csak oly háború lehessen lehető, mely Ma-

rdekeinek felel meg-, és más nem: ak-! gyarorszag e 
í kor e jog gyakorlata a szerint, a mint a háború 

Egyik vagy másik résznél népszerűtlen, mindket
tőre nézve igen veszedelmessé válhatik. Tegyük 
föl, háború lesz kikerüíhetlen, mely főleg Magyar
országot, különösen érdekeinket veszélyezteti: fölte-
szem, a háború a Lajtán tul nem népszerű, saz illető 
lajtántulí minisztérium az ellenjegyzést megtagadja. 
Mellőzve azon kérdést, hoo-van lehet ilv eszmék 
mellett parlamentali.s kormányzatot íentartani, 
csak azt kérdem, mi történik akkor? Akkor mi
niszteri válság következik be ; annak végét be kel-

j lene várni; de mig a másik minisztérium megala-
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kul, melynek minisztere contrasignálni fogná a 
tartalék behivására vonatkozó rendeletet, azalatt, 
lehet, hogy nem csak azon rész, de az egész biro
dalom utolsó mértföldig el van foglalva. (Elénk za
jos helyeslés.) 

Az alkotmányos garantia soha sem foglal
tatik a törvény egyes pontjaiban , hanem a nem
zetek érettségében, azon súlyban, melyet a nemze
tek magoknak szerezni tudnak. Azt paragrafizálni 
nem lehet. Ha a nemzet régi traditionalis józan
sága alkotmányos képességénél fogva meg fogja 
adni a fejedelemnek a mi a fejedelemé, és megtar
tani a nemzetnek a mi a nemzeté, akkor meglesz 
azon súlya, meglesz az alkotmányos garantia, 
mely nem egyes paragraphus, de a nemzet összes 
törvényeiben rejlik. (Elénk hosszas helyeslés.) 

Most átmegyek, ha méltóztatnak megen
gedni, (Halljuk! halljuk!) chronologikus rendben 
azokra, mik e törvényjavaslat ellen különböző kép
viselő urak által felhozattak. (Halljuk!) 

Mindenek előtt kénytelen vagyok emliteni 
azt, mit a szélső bal, ha szabad magamat igy ki
fejeznem . . . (Fölkiáltások a szélső bal oldalról: 
Negyvennyolczasok.') Kérem, es.t el nem fogadha
tom: azok mi vagyunk. (Helyeslés a középen.) Tehát 
ismétlem, a mit a szélső bal egyik t. képviselője 
itt a szószékről elmondott. 

Kénytelen vagyok erre visszatérni azért, 
mert egy inditványnyal van kapcsolatban, mely 
mint elleninditvány tétetett le a ház asztalára a 
törvényjavaslat ellen. 

A tisztelt képviselő úr azt mondotta, hogy a 
magyar nemzet egy ezred évig, függetlenül min
denkitől gyakorolta a hadügy körében törvény
hozási jogát és védrendszerérőí teljesen függetle
nül rendelkezett; továbbá mondotta azt, hogy a 
jelen törvényjavaslat készül a nemzetnek ezen 
mindig függetlenül, mindig önállólag gyakorolt 
jogát feladni. 

Én ezen állitásnak — melyre azért vagyok 
bátor válaszolni, mert igen hangzatos, és arra 
van számítva, hogy az országban azoknál, kik a 
részletekbe nem szoktak bemenni, hanem az 
egyes hangzatos phrasisokat veszik irányul (Tet
szés) bizonyos hatást idézzen elő — (Elénk helyes
lés) mondom, kénytelen vagyok ezen állitásnak 
mindkét részét tagadni. 

Magyarország, a mióta a felséges uralkodó 
dynastiát szabad választás utján trónjára hivta, a 
védelmet mindig közösnek tekintette. Különböző 
módon járult ahhoz, e módot mindig maga hatá
rozta meg ; de a védelmet mindig közösnek tekin
tette ; sőt az 1848-iki törvény sem szüntette meg 
jogilag a közös hadsereget, hanem csak honvéd
séget állított fel. Igaza van tehát a t. képviselő 
urnák abban, hogy itt valami uj történt 1000 év 

éta; de az uj nem az, hogy mások avatkoznak a 
mi hadügyi dolgainkba, hanem az, hogy mi avat
kozunk mások hadügyi dolgaiba. (Helyeslés a 
középen.) 

Lehetne ez ellen fölhozni, (Halljuk!) hogy ez 
épen oly kevéssé helyes; de én azt gondolom, 
ezen ellenvetés nem ál l : mert közös haderőről bi
zonyos értelemben csak kölcsönös befolyással és 
kölcsönös megegyezéssel lehet intézkedni. (Helyes
lés.) Tehát azon állítást, hogy ez jogfeladás volna és 
nem inkább jognyerés, alaposnak nem találhatom. 
(Helyeslés.) 

Mondotta továbbá a t. képviselő, hogy a tör
vényjavaslat által felállittatni czélzott hadsereg 
száma igen nagy, a honvédségé igen kicsiny. A 
törvényjavaslat a honvédség számát nem határozza 
meg, hanem azt mondja, hogy a honvédség szá
mát a honvédkötelezettek száma határozza meg. 
A törvényjavaslat egy másik szakaszban intézke
dik arról is, hogy háború esetében ő felsége hely
benhagyásával a honvédség számát emelni lehet. 
Ha tehát a törvényben ki van mondva a felállí
tandó honvédzászlóaljak és századok száma, azért 
van kimondva egy bizonyos szám — és megen
gedem, nem nagy szám — mert a felállítás magá
ban nagy költséggel j á r : mert, hogy az ország 
a költséget megszavazhassa, egy indefiniált számot 
felvenni nem lehetett. 

De tisztelt képviselő úr indítványa világosan 
ki is mondja, hogy máshová czéloz: azt czélozza 
t. i., hogy az összes sereg feloszlassák és a had
seregből — a rendes hadsereg magyar részét is 
ide értve — alkottassák egy magyar honvédség. 
Kimondja továbbá, hogy a katonai képzettség 
egész súlyát az iskolai képzettségre kívánja alapí
tani. 

En azon esetre, ha egyszer a szomszéd nagy 
államok, melyeknek oly nagy számú egységes 
seregeik vannak, meg fogják szüntetni azon rend
szert, mely ott létezik; ha a fegyveres erő és pedig 
a támadó fegyveres erő súlypontját nem fogják 
többé az állandó hadseregbe helyezni, hanem a 
honvédségbe; ha épen azon tisztelt képviselő urak 
oda tudnák az államokat vinni, hogy a katonai 
tudományokat csupán csak az iskolákban taníttas
sák : akkor, megvallom, semmi ellenvetésem az 
ellen, hogy itt is ilyen rendszert fogadjunk el. 
Mindaddig azonban, míg ez be nem következik 
— s ezt bizonyosan kénytelen a tisztelt indítvá
nyozó úr is belátni — azon utasítást, miszerint én 
mint honvédelmi miniszter az ő elvei szerint ter-
jeszszek egy uj javaslatot a ház elé, elfogadnom 
nem lehet; mindaddig, mig a szomszéd államok
nál a véderő és a támadó erő súlypontja a ren
des hadseregben van, nem függ tőlünk, nem lehet 
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és nem volna czélirányos sem a védelem súlyát 
a honvédségbe helyezni. (Tetszés.) 

Áttért a tisztelt képviselő úr ezután a külpoli
tikára i s , és azt mondta, hogy Németország egye
sítési processusa fentarfhatlanul halad előre ; meg
említette azon jövendőt, mely nézete szerint e te
kintetben Poroszországra vár. Gondolom, hogy a 
tisztelt képviselő úr nézeteinek taglalását tőlem 
senki várni nem fogja; abba tehát, heiyesek-e és 
mennyiben nézetei ? nem avatkozom; de miután 
a tisztelt képviselő úr beszédéből világos, hogy ő 
feltétlen csodálója azon erőnek, melyet Porosz
ország legújabb időben kifejtett, legyen szabad őt 
emlékeztetnem, hogy miként jutott Poroszország, 
illetőleg a porosz kormány ezen erő birtokába. 
(Halljuk!) A porosz országgyűlés a két éves szol
gálati időt elégnek tartotta, s azt állitá, hogy a mi 
ezen túlmegy, a cultárától, a művelődéstől, a nemzet
gazdaságtól vonatik el. A kormány három évet 
tartott szükségesnek. E véleménykülönbség ösz-
szeütközést idézett elő a kormány s a képviselők 
között. Az uj választás ismét azon eredményre 
vezetett: a porosz képviselőház megtagadta az 
államköltség megszavazását; a kormány tul tette 
magát ez akadályon s megszavazott budget nélkül 
kormányzott tovább, ö l y képviselő urak, kik — 
kénytelenek vagyunk megvallani — nem támad
ták meg az ott fenálló alkotmányt, ugy mint ez néha 
nálunk történik, hanem annak csak néhány szaka
szát máskép magyarázták, mint az illető kormány, 
az immunitás daczára bepereltettek és elitéltettek. 

Mindezeket nem azért mondom el, mintha 
szükségesnek vagy helyesnek tartanám az ily el
járást itt utánozni. Hála Istennek Magyarországon 
a törvényhozó testület és a kormány közt ily el
lentétek nem léteznek. Hanem igenis fölhasznál
tam azon alkalmat, melyet a t. képviselő úr nyúj
tott , annak földerítésére, hogy nem először törté
nik , miszerint a legnagyobb, a leghasznosabb és 
az illetőkre nézve legüdvösebb dolgok csak ugy 
vitetnek keresztül, hogy ha egy bizonyos nemű 
ellenzékre még az elegendő súly sem helyeztetik ; 
(Elénk helyeslés) és hogy alig létesült még valami 
jó a nélkül, hogy bizonyos mérvben zajos ellen
zést ne idézett volna elő. Engedje meg tehát ne
kem a t. képviselő ú r , hogy reményemet fejezzem 
ki arra nézve, hogy ez úttal is ugy lesz, és hogy 
később ő is , s azok is. kik meggyőződését osztják, 
utólagosan helyben hagyásukat fogják adni. 
(Tetszés.) 

Mondotta még a t. képviselő úr , hogy a véd-
rendszer ezen alakítása nem felel meg az ország 
kívánságának . mert támadó és nem védelmi ter
mészetű. A lehető legrövidebb szolgálat, a lehető 
legkisebb békejelenléti idő, mind a defensiv rend
szernek leghatározottabb kellékei, s ugyan any-

KÉPV. H. NAPLÓ. 1865/s' IX-

nyi hiányai volnának egy támadó rendszernek ; és 
habár nem is lehet mondani, hogy létezik külön vé
delmi és külön támadó rendszer — mert azon rend
szer, mely csak védelemre j ó , az vélelemre sem 
j ó , mert csak azon rendszer jó a védelemre, mely 
a támadásra is jó ; — de ha a kettő közt különbség 
van,[és egy rendszerre rá lehet mondani, hogy ez 
védelmi rendszer: akkor ez az , mely a törvényja
vaslatban megállapíttatik. (Helyeslés.) 

Előhozta még a t. képviselő ú r . hogy ezen 
törvény ezen támadó szervezete és a javasolt véderő 
nagy száma nyugtalanitólag fog hatni a szomszéd 
kisebb államokra. Legyen szabad erre megjegyez
nem, hogy a 800,000 szám nem a kisebb államok 
szempontjából javasoltatott a háznak — ezt bizo
nyosan a t. képviselő úr is át fogja látni — hanem 
a nagyobb államok tekintetéből: mert minket épen 
ugy nyugtalaníthat azok nagyobb létszáma , mint 
nyugtalaníthatja a kisebb szomszéd államokat a 
mi nagyobb létszámunk. (Elénk tetszés.) 

De hogy ez egyátalában nem lehet nyugtala
nító a szomszéd kisebb államokra nézve, azt 
bátran merem mondani. A magyar-osztrák biroda
lom, úgymin t van, elég nagy; terjeszkedni, hódí
tásokat tenni sem oka, sem érdeke nincsen. E te
kintetben tehát a szomszéd kisebb államoknak 
aggodalomra semmi okuk nem lehet. De ha hódí
tani érdeke nincs, másrészről veszteni valója sincs 
többé semmi. (Elénk helyeslése) Elvesztette mind
azt , mit elvesztenie lehetett. 

Ezen nagy seregre tehát azért van szüksé
günk , hogy megvédhessük azt, a mink van, és 
megvédhessük azt, a mire leginkább van szük
ségünk: a békét. (Helyes!) 

Most bátor leszek arra válaszolni, mit t. ba
rátom Debreczen város érdemes képviselője mon
dott. (Halljuk!) 

A képviselő úr azt mondotta, miszerint sérelem
nek és hátralépésnek tartja, hogy a törvény közös 
törvény, és nem csupán közös elveken alapuló tör
vény. T. ház ! én nem fogadhatom el ezen állítását. 
A törvény nem közös törvény, hanem csak közös el
veken alapuló törvény; egy szakasza sincs ezen 
törvénynek, melyből nézetem szerint az ellenkezőt 
lehetne következtetni. A magyar kormány ő fel
sége tanácsában is mindig ezen szempontot tar
totta fen, és ezen szempont minden oldalról elis
mertetett. Intézkedik ezen törvényjavaslat a kö
zös védelem természeténél fogva közös dolgokról 
is ; de a miben e tekintetben intézkedik , törvény-
nyé csak akkor fog válni, ha a másik rész. épen 
ugy , mint mi , erre különálló törvényt hoz. Ek
kor fog teljesülni az. mit az 1867. Xll-ik törvény-
czikk akar: hogy a birodalom mindkét részének 
védereje közös elveken alapuló törvény szerint in-

i téztessék el. 
45 
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Azt tehát , hogy ebben sérelem, vagy vissza
lépés volna , nem fogadhatom el. 

Azt is monda a képviselő ú r , hogy sérelem 
van abban , miszerint az ujonczállitás iránti intéz
kedés , melyet a XH-ik törvényczikk tökéletesen 
kivesz Ü közös rendelkezés alól , e törvényjavaslat 
szerint közösen történik. Én azt gondolom, hogy 
ezen álíitás sem alapos. Mi meghatározunk egy 
számot, a másik törvényhozás is meg fogja hatá
rozni , s ha a két szám egyenlő, akkor lesz csak 
elfogadva, a mi itt jövőre a közös sereg létszá
mául vétetett föl. Az, hogy a két ujonczállitás a két 
törvényhozásnak külön van fentartva , nem zárja 
ki azt, hogy egyformán intézkedjenek. Ennek kö-
vatkeztében ebben sem láthatok se hátralépést, 
se sérelmet. 

A mi a közös hadügyminiszterre vonatkozik, 
azok után, mik e tekintetben felhozattak , felesle
ges volna ismételnem mindazokat, a miket a tör
vény nézetem szerint e részben világosan mond. 
Szerintem egyetlen szakasz döntő: az, a mely ki
mondja, hogy közös minisztérium alakítandó mind
azon tárgyakra, melyek közöseknek ismertetnek el. 
A hadügy közösnek ismertetett e l , tehát közös 
hadügyminisztérium is alakítandó. 

A törvény egy minisztériumról sem intézke
dik részletesen. Ha tehát meg is engedem, hogy 
világosan nem nevezi meg a hadügyminiazteriu-
mot, nem engedhetem meg azt, hogy a törvény
ből magából ne következnék egy közös hadügy
minisztérium felállítása. 

Ha nincs is világosan megnevezve! a közös 
hadügymiüiszter: de arról meg vagyok győződve, 
miszerint a törvény elég világos arra, hogy ha 
nem lett volna kinevezve, bárkinek is jogában és 
módjában állhatna, és hiszsm, hogy találkoztak 
volna is, kik ezen törvény alapján annak kinevezé
sét követelték volna. 

Felhozatott még a t. képviselő űr által az is, 
hogy a seregnek nagy résza nincs az országban, 
és hogy a törvényben semmi biztositéket nem lát 
az iránt, hogy ez a jövőben másként lesz. Én, t. 
ház, az egész törvényt ennek folytonos biztosité
kául tekintem : mert az átalános védrendszer, rö
vid szolgalati ideje s csekély békelétszáma mel
lett, az ellenkező rendszer fentartását absolute 
lehetetlenné tenné. Ha azonban daczára annak, 
hogy, mondom, ezen biztosíték magában a tör
vényben foglaltatik, ez nem volna elegendő: meg
nyugtatására szolgálhat a képviselő urnák az, 
hogy e tekintetben már is történtek intézkedések, 
hogy a magyar ezredek az országba visszahozas
sanak. Hogy azonban ez egyszerre nem történhe
tik, azt meg fogja érteni mindenki két okból: finan-
cziális okból; és, mondjuk meg őszintén, azon ok-
ból,nehogynémelyekben azon fogalom ébresztessék, 

hogy ez ismét ugy fog történni, mint 1848-ban, és 
ismét azok lesznek a következések. (Elénk helyeslés.) 

Ezek után, t. képviselőház , csak igen röviden 
akarom még a kormány kedvezőtlen álláspontját 
a szőnyegen levő törvényjavaslat irányában kör-
vonalozni. (Halljuk!) 

Midőn az e törvényjavaslat iránti előtanács-
kozások megindultak, a kormány egészen ellenke
ző két áradat közt találta magát. Az egyik véle
mény a legnagyobb bizalmatlansággal tekintette 
mindazt, mi a régi fenálló rendszer megváltoztatá
sát foglalja magában, egy külön nemzeti honvéd
ség felállitásában pedig az összes monarchia vég
veszedelmét látta. A másik vélemény a fenálló 
hadseregnek nem olyan alakitását, mint a törvé
nyek értelméből következik, hanem ketté osz
tását, egy külön osztrák és egy külön magyar 
hadsereg felállítását követelte. A kormány ezen 
két ellenkező álláspont közöl kiindulási alapul 
egyiket sem foglalhatta el; hanem azon elvből in
dult k i , hogy ezen kérdésnek szerencsés megol
dása csak ugy lehetséges , ha : először kölcsönös 
megnyugvással történik; másodszor , ha mindenek 
előtt az tartatik szem előtt, hogy az alkotandó 
védrendszer a lehető legczélirányosabb legyen; és 
harmadszor, ha az ország törvényes jogai fentartat-
nak. Ezen vezérelvektől indíttatva, azon meggyő
ződésre jött a magyar kormány , hogy az összes 
osztrák-magyar monarchia legczélirányosabban 
megvédhető egy a törvények értelmében közös 
hadsereg és külön nemzeti honvédség által. Ez 
alapon létesült az"1867. XII . törvényczikk értel
mében közös megállapodással ezen törvényja
vaslat. 

Igen érzi a kormány azon felelősséget, mely 
ezen nagy horderejű törvényjavaslat ajánlatában 
rejlik; ezen felelősség érzete volt az, melynek kö
vetkeztében a magyar kormány visszautasította 
azon alapot, melyre ezen kérdés a kezdeménye
zés első stádiumában fektetve volt, daczára a min
demoldalról jött sürgetésnek, és annak , hogy a 
kérdés elintézésének elhalasztása veszélyes lehetett 
velna; (Helyeslése.) de épen ezen felelősség érzete 
készteti most a kormányt ezen javaslatot, ugy a 
mint jelenleg van, a legmelegebben ajánlani a t. 
képviselőháznak: mert meggyőződése az , hogy 
szerencsés megoldás, kölcsönös megnyugvás, ezél-
irányos védelem, és a nemzet jogainak fentartása 
csak ezen alapokon lehetséges. (Elénk hosszas he
lyeslés.) 

Ha szükséges volna valami, a mi e törvény
javaslatot még inkább ajánlaná, mint én azt tehet
tem, meg vagyok győződve, hogy az azon körül
ményben van, melyet a háznak talán minden 
tagja érezni fog: hogy az összes monarchiának és 

i különösen Magyarországnak minden kül- és belső 
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ellenei csak abba helyezik reményüket, hogy 
ezen nagy horderejű kérdésre nézve az egyesség 
létre nem fog jönni. (Igaz !) 

Meg vagyok győződve, hogy a t. képviselő
ház előtt ezen egyetlen körülmény döntő lesz. 
{ügy van! Szűnni nem akaró élénk helyeslés. Sza
vazzunk !) 

E l n ö k : T. ház! (Szavazzunkl) Ha a t. ház a 
tanácskozásokat folytatni méltóztatik , a mint hi
szem , hogy az igen szükséges, tekintve a feljegy
zett szónokok hosszú rendjét: akkor legyenek szi-
vesek a szónokot illő figyelemmel kihallgatni. 

S i m o n y i LajOS b t T. ház! A ház asztalára 
letett törvényjavaslatnak részletes tárgyalása ellen 
nem fogok szavazni. Ezt indokolni akarom néhány 
szóval. Nem fogok pedig szavazni azért, mert ezen 
törvényjavaslatban letett alapelveket, t. i. az áta-
lános katonakötelezettséget és a honvédség elvét 
helyesnek tartom. 

Ez utóbbit ajánlani nem szükség; csak azt az 
egyet akarom megjegyezni, hogy ha csakugyan a 
honfiak azt óhajtják, hogy ezen üdvös intézmény 
életrevalósággal birjon , akkor kötelesek ('azon lel
kesedéssel felkarolni azt, a mint azt felkarolták a 
hazának azon fiai, a kik a vész perczeiben hazánk 
becsületét megmentették. De egyszersmind meg a 
karom említeni azt i s , hogv nem helyeslem és 
nem a haza érdekében jár el az, a ki ezen intéz
ményt népszerűtlenné teszi. (Zajos helyeslés.) 

Az átalános katonakötelezettséget feltételesen 
jónak mondom : jónak azért, mert nézetem szerint 
minden államnak kötelessége lehetőleg kifejteni a 
legnagyobb erőt, hogy magát fentartsa , hogy a 
netaláni megtámadásokat visszautasítsa. Helyes
nek tartom azért, mert ez által a harmónia katona 
és polgár közt helyreállittatik . mert minden kato
na egyszersmind polgár, és minden polgár katona, 
Helyesnek tartom azért, mert a gazdag és szegény 
közt egyenlően osztja meg a honvédelem súlyos 
kötelességét. 

Ezen elveket elfogadva és helyeseknek is
merve , mégis keletkezik sokakban azon gondolat, 
hogy mikép lehet az, hogy mi, kik ezen elveket he
lyeseknek és jóknak mondjuk, mindazonáltal 
ezen törvényjavaslatnak, részletes tárgyalása alkal
mával, ellene fogunk mondani ? Igaz, hogy rósz 
elvnek csak rósz eredménye lehet, bármilyenek is 
legyenek az eszközök ; de ebből még nem követ
kezik az , hogy a jó elvnek , ha az eszközök hely
telenek is , okvetlen jó eredményeket kell szülnie. 

Mi is a törvényjavaslatban foglalt két alap
elv alkalmazását sem czélszerünek, sem helyesnek 
nem hiszsziik : nem taríjuk pedig különösen azért, 
mert ezen törvényjavaslatban külön ni ícs ki
emelve az j hogy ez a magyar hadseregről ren
delkezik. 

Az igen t. vallás- és közoktatási miniszter úr 
egy érvet hozott fel Debreczen város t. képviselő
jének ezen óhajtására : t. i. azt mondta, hogy ezen 
követelésnek elég van téve már az által, hogy az 
illető szakokra hivatkozás történik. Nézetem sze
rint ebben egy kis félreértés van : mert mi nem 
ezen szakasznak értelmében követeljük azt, hogy 
a magyar hadsereg megneveztessék , hanem köve
teljük azért, mert meggyőződésünk szerint min
den államnak jogos követelése az , hogy legyen 
hadserege, s egyszersmind az is , hogy az megne
veztessék, még azon esetben is , ha ez más hadse
reggel szövetségben vagy frigyben áll. Ha az igen 
t. vallás- és közoktatási miniszter úr elengedőnek 
tartja azt, hogy a szakaszra történjék hivatkozás, 
miért nem köTettetik ép ily eljárás a 10. szakasz
ban , a hol a közös hadügyminiszter megnevezte
tik ? a hol sokkal czélszerübb lenne, legalább az 
igen t. miniszter úr előbb mondott véleménye sze
rint, az 1867. XII . törvényczikk 27. szakaszára 
hivatkozni. 

Az igen tisztelt miniszter úr Magyarország 
legutóbbi történetének emlékét költé fel, azon 
300 év emlékét, a mely legközelebb lefolyt. Én 
óhajtom és őszintén óhajtom a kiengesztelődés 
politikáját követni, és épen mivel azt óhajtom, 
igen kérem , ne emlitsük ezen történetet, melyet 
én is olvastam és mindannyiszor csak keserű érzés
sel tehettem azt. Azért, ha mi a kiengesztelődés po-

{ litikáját akarjuk követni ^feledjük azt és vessünk 
fátyolt reá. 

Én ellenben a közös hadügyminiszternek 
megnevezését mellőzendőnek tartom. Igen nagy 
hiányt látok ezen törvényjavaslatnál abban is , 
hogy minden alkotmányos fogalommal ellenkező
leg mellőzi a miniszteri ellenjegyzést; mellőzi sok 
esetben a kinevezéseknél, a mint azt 1848-iki tör
vényeink megrendelik. De mellőzi azt a mozgósí
tás alkalmával is. Erre nézve egyébiránt a részletes 
tárgyalás alkalmával fogom nézeteimet elmondani. 

Egyet azonban meg akarok itt említeni, 
mi ezen törvénynyel szoros kapcsolatban áll : ez 
a magyar seregnek az országba történendő beho
zatala, és mire nézve épen most nyilatkozott a 
miniszterelnök és honvédelmi miniszter úr is. Én 
óhajtom, hogy ez mielőbb megtörténjék , a legrö
videbb idő alatt, mert különben csakugyan nem 
az leend kivihetetlen , a mit mi óhajtunk — mint 

; Zichy Antal képviselőtársam monda — hanem 
: ezen törvényjavaslatnak és leendő törvénynek 
j életbe léptetése leend az. 

Hogy a seregnek mielőbbi behozatalát az or-
| szagba pénzügyi tekintetek is követelik, nem szük-
! séges hosszasan bebizonyítanom; de követeli ezt a 
1 jelenlegi hadszervezet is . mely szerint rögtön ke-
í letkezik a háború, s rögtön csak ugv lehet kiállítani 

45* 
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nagy seregeket, hogy ha az illető seregek kiegé
szítő kerületeikben vannak. és az ujonczok és tar
talékosok beszállításával az időt nem vesztegetik. 
Nem szükség azt sem mondanom , hogy saját ha
zájában mindenki sokkal szivesebben teljesiti ka
tonai kötelességét, mint idegen földön . mert lát
tuk eddig sok esetben, hogy a családnak leg-
munkaképesebb fia elragadtatik és elvitetik kül
földre, családja róla nem hall semmit, mig kiszol
gálván idejét vagy visszajön , vagy mig egy levél 
érkezik , melyben azt irják , hogy fiók meghalt. 

Át akarok most térni arra , a mit az igen t. 
miniszterelnök úr Komárom városa képviselőjének 
nyilatkozatára mondott. 

Azt monda az igen tisztelt miniszter ú r , 
hogy a históriának útmutatásai szerint csak 
egyesült seregek vívhatnak ki nagy győzelmet. 
Én azt válaszolom a miniszter úr ezen nyi
latkozatára, hogy az nem egészen ugy van. Igaz, 
hogy a franezia köztársaságnak seregét az összes 
coalitio serege nem bírta legyőzni; de egyszers
mind igaz az is , hogy ugy az egységes sereget, 
mely már megunta a caesarismusért és a hasztalan 
foglalások czéljából folytatott barczot, melyet már 
nem többé a szabadságért vívott. Waterloonál az 
alliance különböző elemekből összeállitott seregei 
verték meg. 

Továbbá Komárom város érdemes képviselő
jének másik nyilatkozatára az igen t. miniszterel
nök iir azt felelte, hogy nem bizonyitá be eléggé 
azt, hogy nem bir az országgyűlés kellő bizonyí
tékokkal arra nézve, hogy a kormány az ország 
politikájával ellenkező és impopularis háborút ne 
folytathasson. s mintegy fő indokot felhozta azt, 
hogy minden fejedelemnek megvan azon souve-
rain joga, hogy a háború és béke felett intéz
kedjék. 

Ez igaz; de ezt nem is állította közülünk sen
ki ; hanem mondatott az, és én is vallom azon té
tel igazságát, hogy ez országgyűlés pénzmegaján-
lási jogának nagy részéről lemondott, lemondott 
pedig akkor, midőn azt a delegatióra ruházta. (He
lyeslés a bal oldalon.) 

Az igen t. miniszter úr beszédje folyamában 
azt állitá. hogy ezen delegatio nem egyéb , mint 
egy küldöttség. Nézetem szerint ez nem helyes 
elnevezés : mert a küldöttség egy oly testület, a 
mely ha megbizatik vagy az országgyűlés , vagy 
bármely testület, vagy pedig egy egyes személy 
által, csak akkor történik meg az általa megállapí
tott szerződésnek ratficatiója, ha abba az iíleíő ki
küldő beleegyezik; abba azonban, a mit a delega
tio határoz , ezen országgyűlésnek többé beszólása 
nincs, azt mint állandó tételt el kell fogadnia, 
azon neki többé semmit változtatni nem lehet, 

nem szabad. És igy az országgyűlés pénzmegaján-
lási jogának egy nagy részéről lemondott, 

A mi az ujonczmegajánlási jogot illeti, ezen 
törvényjavaslat által az országgyűlés ezen jogának 
több részéről hasonlóképen lemond, lemond pedig 
különösen a 11-ik szakaszban, mely a létszám
nak meghatározását 10 évre érvényesnek jelö
li ki. 

Az igen t. miniszteter úr továbbá azt nyilvá-
nitá, hogy az ujonczmegajánlási jog nem igen 
egyeztethető meg az átalános katonakötelezettség
gel , és mégis bejött az ezen törvényjavaslatba. 
Ebben igazsága van , de miért jött ez be a tör
vényjavaslatba? Azért, hogy mégis némi sziliével 
birjon a garantiának ezen országgyűlés, mely 
csak akkor birna ezzel tökéletesen, ha a had
seregnek mozgósítása miniszteri ellenjegyzés vagy 
az országgyűlés beleegyezésével történnék meg, 
(Helyeslés bal felöl.) 

Az igen t. miniszterelnök úr még azt is álli
tá , hogy Debreezen városa képviselőjének azon 
mondata, mely szerint ezen törvényjavaslat mint 
közös törvényjavaslat terjesztetik elő , nem egé
szen helyes, mert az közös dolgokról igen csekély 
mérvben intézkedik, Én azt hiszem, hogy Debre
ezen városa képviselőjének tökéletesen igaza volt, 
midőn azt mondotta, hogy ez mint közös törvény
javaslat nyújtatott be : mert ha nem mint ilyen 
terjesztetett volna elő , ennek először czimén és be
vezetésében mindjárt ott kellett volna állni annak, 
hogy ez a magyar sereg felállítása felett rendel
kezik ; másodszor pedig nem kellett volna kitenni 
az összes létszámot, 800,000-et. hanem csak azon 
számot, mely Magyarországot illeti. (Helyeslés bal 
felöl.) 

Az egész helyzetet, nézetem szerint, legjellem
zőbben elemzé Klapka t. képviselőtársam, mi
dőn kimondá, hogy ez az egész egy kezdeménye 
zés. Ehhez commentár nem szükséges. (Tetszés bal 
felöl.) 

Tökéletesen osztozom t. képviselőtársunknak 
| azon nézetében, hogy e nemzet még bir annyi erő

vel, hogy a mi még hiányzik, azt magának meg
szerezze; és én nem hiszem, hogy ezen nemzet 
oly sorsra jusson, mint egy versenyző, ki pályája 

| közepén fáradtan roskad össze. 
Klapka t. képviselőtársunk azon nyilatkoza-

J ta, mely szerint még bizik e nemzet erejében és 
I annak következtében jövőjében is, fényesen de-

mentirozza mindazok nyilatkozatát, kik éveken át 
folytonosan,mind mondataik által,mind lapjaikban, 
azt kürtölék, hogy e nemzet annyira kifáradt és 
meggyengült már. hogy a kiegyezkedést igen 

j nagy áldozatokkal is kénytelen volt megkötni. 
A mi az újraszervezést illeti : én azt hiszem, 

I hogy a felett, hogy az mily modorban történjék, 
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már intézkedett ezen törvényjavaslat. A régiből 
igen-igen kevés maradt meg; és én azt helyeslem : 
mert én nem akarok egy régi épületet újból ösz-
szeállitani; én gyökeres reformot akarok, hogy a 
régi füz helyett, mely a viharok előtt meghajlott, 
mert erre kényszerítve volt, oda állittassék egy 
tölgy, mely nem hajlik, hanem áll, vagy a nem
zettel együtt megtörik. (Éljenzés balról.) 

E l n ö k : Az idő előhaladván, a tanácskozást 
a jövő ülésen folytatjuk. Most még Vay Béla bá
rót méltóztassanak hallgatni, ki valamit elő óhajt 
terjeszteni. 

V a y B é l a b . : Az előttünk fekvő törvényja
vaslatnak átalános megvitatására még igen sokan 
vannak felirva, a részletes tárgyalásnál pedig, azt 
hiszem, ismét hosszabb vitákra lehetünk készen. 
Én tehát azon véleményben vagyok, hogy mivel 
időnk igen rövid, dolgunk pedig nagyon sok : mind-

A kormány részéről jelen vannak: Andrásy 
Gyula gr.. Eötvös József &., Gorove István, Horvát 
Boldizsár, Lónyay Menyhért, Wenckheim Béla b. 

Az ülés kezdődik d. e. 9 !|4 órakor. 

E l n ö k : Az ülést megnyitom. A mai ülés 
jegyzőkönyvét a tegnapi jegyző úr fogja vezetni; 
a szólani kívánók neveit szintén a tegnapi jegyző 
urak jegyzik. 

A múlt ülés jegyzőkönyve fog hitelesíttetni. 
H o r v á t h LajOS j e g y z ő (olvassa az augusztus 

1-én tartott ülés jegyzökönyvét.) 
E l n ö k : Ha észrevétel nem tétetik, a jegyző

könyv hitelesitve van. 
Kraesek János volt postahivatalnok hivatal-

beli elmozdittatását panaszolván, abba magát 
visszahelyeztetni kéri. 

Ebed község elöljárósága folyamodik a bor-
dnáakmséz vég képi megszüntetése tárgyában. 

addig, míg ezen védrendszeró'l szóló törvényjavas
latot végig nem tárgyaljuk, üléseinket ne csak 
délelőtt, hanem délután is tartsuk. (Nagy zaj.) 

Zsedényí E d e : Azt nem fogadjuk el; s ma 
már nem is lehet indítványt tenni, mert nem va
gyunk határozatképesek. 

Vay B é l a b . : Nem a mai napra értem. A 
mai üléa már úgyis tovább tartott, semhogy foly
tatni lehetne; de a mai délutáni ülést holnap dél
után pótolhatjuk. (Nagy zaj. Nem vagyunk hatá
rozatképeseiül Nincs, ki határozzon!) 

Bónis S á m u e l : Én részemről az indítvány t 
nem ellenzem ugyan, hanem a mennyiben a ház 
jelenleg nem határozatképes, óhajtanám, hogy azt 
a jövő ülés kezdetén hozza elő. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Kérem a t. házat, méltóztassék hét
főn délelőtt 9 órakor megjelenni. 

Az ülés végződik d. u. 2 \U órakor. 

A kérvényi bizottsághoz tétetnek át. 
Csengery Antal előadó úr a magyar-horvát 

küldöttség jelentését fogja bemutatni. 
Csengery Anta l e lőadó (olvassa a magyar

horvát országos küldöttség jelentését.) 
Bónis S á m u e l : T. ház ! Ezen küldöttség

nek munkálata igen érdekes tárgyakat foglalván 
magában, hogy a bizottság munkálkodásának 
naplója mindnyájunk birtokában legyen, óhajta
nám a jegyzőkönyveket is kinyomatni a jelentés
sel együtt. (Helyeslés.') 

Elnök: A jelentés minden mellékleteivel ki 
fog nyomaíni1). 

A véderőre vonatkozó törvényjavaslatok tár
gyalása fog folytattatni. 

Horváth D ö m e : Tisztelt képviselőház ! Nem 
levén szakember, nem lehet feladatom, hogy a kér
dés alatti törvényjavaslatokra nézve, mint a melyek 

I 
i 

' ) Lásd az Irományok 3 0 4 . számát. 
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1868. augusztus 3-dikáa 

S z e n t i v á n y i K á r o l y , u t ó b b G a j z á g ó S a l a m o n e l n ö k l e t e a l a t t . 

T á r g y a i : Kérvények bemutatása. A magyar-horvát kiegyezkedéa iránt kiküldött országos bizottság beadja jelentését. A 
védelmi törvényjavaslatok átalános tárgyalása tovább foly. 
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a hadsereg és honvédség alakítására vonatkoznak, 
most már,a tárgyalásnegyedik napján,hosszasabban 
és tüzetesen nyilatkozzam; csakis az lehet feladatom, 
hogy a mennyiben a törvényjavaslatok többek 
által, mint nagyon gyarlók lettek megtámadva, 
mások által ismét, mint az alkotmány alapjogai 
feladása és megcsonkítására irányzottak lettek is
mertetve: nem lehet más feladatom, mint a k i 
azokat e megtámadások daczára is. átalánosság-
ban, részletes tárgyalás alapjául elfogadom, hogy 
e részbeni szavazatom és hozzájárulásomat egy
szerűen indokoljam. 

Elismerem, hogy a kérdéses törvényjavasla
tok, miként azok előttünk fekszenek, jogosult 
reményeinket és várakozásunkat sok tekintetben 
nem elégitik ki. S valamint egy részről elismerem, 
hogy azok együttesen, az átalános védkötelezett
ség és honvédség életbeléptetésével, bár az ujoncz-
számnak tíz évrei előleges megállapításával, némi 
megszorítást tartalmazzanak is , a nemzetnek 
szélesebb hatáskört és több jogot nyújtanak, mint 
minden 1848 előti e részbeni törvényeink: ugy 
más részről azt is el kell ismernem, hogy e tör
vényjavaslatok azon rövid, azon természetszerű 
határtalan joggyakorlattól, amelyet 1848-banmi-
nekünk nem annyira az 1848-iki törvények, mint 
az önvédelemre kényszerű napi események, s e 
nemzet életrevalósága nyujtottanak, a mely rövid, 
de fényes joggyakorlattól mi megválni nem igen 
szívesen tudunk, e törvényjavaslatok egészben 
igen meszsze esnek, 

Nem tagadom, tisztelt képviselőház! hogy 
én részemről épen ugy vagyok e törvényja
vaslatokkal, mint másfél év előtt voltam az úgy
nevezett kiegyezési törvényekkel. En részemről 
soha se hittem, hogy azok az 1848. törvények hi
ányainak, ugy a mint találtatnak, mind szükséges 
kiegészítői, s mind tökéletesek legyenek. Elfogad
tuk azokat, hogy lételkoczkáztató helyzetünkből 
alkotmányszerüen kibontakozhassunk: kiindulá-
sunk ,s alkotmányos életünk kezdeményezési alap
jául. S a következmény, mindamellett, hogy igen 
sokan e kiegyezési törvényeknek rendszeresen ve
szett nevét költötték és máig költik: már eddig 
is megmutatta, hogy e sokak szerint csak jogfeladó 
törvények mellett a nemzet most is alkotmányos 
életet él, ska egyszerre csodával határos haladást 
nem tesz i s : de lassan-lassan mind anyagilag, 
mind j-zellemJleg fejlődik és erősbödik; s biztos 
kilátásunk lehet reá, hogy Isten segélyével, azok 
mellett a kiegyezési törvények mellett, e nemzet
nek bizonyosan van alkotmányos jövendője. 

Olyannak tartom én e kérdés alatti törvényja
vaslatokat i s : azok szintén hiányosak: szerintem 
még kevésbbé tökéletesek ; jogosult reményeinket 
szintén ki nem elégitik. De az átalános védkötele-
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zettség s a honvédség behozatalával oly széles 
hatáskört adnak a nemzetnek, tovább építésre oly 
biztos alapot, s az isten segélyével egykor bizo
nyosan alakulandó magyar hadseregnek a hon
védséggel oly biztos magvakat nyújtanak, hogy 
a létező körülmények közt e kedvező alkalmat 
föl nem használni, azt elodázni és elejteni több, 
mint rövideszüség és mulasztás volna : az elmul-
hatlanul bűnné, sőt a mutatkozó európai körül
mények, s a könnyen bekövetkezkető válság kö
zepette, tisztán nemzeti öngyikosság-gá fogna el
fajulni. 

De vegyük gyakorlatilag a dolgot. S tegyük 
még hozzá, hogy azzal a sokat pöngetett, egy 
szívvel és egy akarattal bíró 15 millió numerikus 
számmal, és isten tudja miféle foederativ remé
nyekkel ne mystiíikáljuk magunkat. 

Bár mennyire hánytorgassuk a quotát, bár 
mennyire jajveszékeljünk a közös terhek és fizeté
sek miatt , azokat országos intézkedéseinknél töb
bé nem ignorálhatjuk. 

Tegyük, hogy az önálló magyar hadsereget, 
létező körülményeink közt, és létező terheink mel
lett felállíthatnék; hogy a honvédséget a javaslat 
szerinti mérvnél kétszeresen nagyobb mérvben 
akarnánk megalakítani: vajon ennek az alkotmá
nyos jobblétet ujabban élni csak most kezdő, en
nek az anyagilag is erősbödni csak most kezdő 
nemzetnek lenne-e hozzá elegendő szellemi és 
pénzereje ? vajon a tekintélyes hadsereg és na
gyobb számú honvédséghez, csak ugy egyszerre 
nem az utczán szedve , de találkoznék-e minden 
tekintetben szakképes tisztikara? vajon lenne-e, a 
létező és viselendő egyéb közterhek mellett, az 
alakítás és fentavtásra szükséges, Isten tudja meny
nyi milliókat igénylő pénzereje'? {Tetszés jobb felöl.) 

S még tovább megyek. Ha most egyszerre, 
természetszerű kifejlés nélkül, fajunk suprtmatió-
ja a hadügynél minden tekintetben érvényesíttet
nék : ne mystitikáljuk magunkat, a divergentiára 
még mindig hajlandó egynémely népfajok félté
kenysége, irigysége és követelése ez által nem 
fogna-e életre költetni? a hadügynél oly igen 
szükséges egyetértés és természetes összetartás 
helyett nem fogna-e az egyenetlenség ott fészket 
verni? ott csakhamar meghonosulni? S nem fog
na-e az által hátrányunkra, a nemzet ügyének kipó-
tolhatlan kárára válhatni? {Helyeslés a jobb oldalon.) 

En. t. képviselőház! átgongolván e körül
ményeket és indokokat, átérezvén a helyzet és át
alakulás nehézségeit, bár a kérdéses törvényjavas
latok nem mindenben kielégítők, bár azok több 
tekintetben, s magára a czimre nézve is, az 1867. 
XII. t. ez. szellemében határozottabban körvona-
lozandók és kiegészitendők lesznek, azokat részle
tes tárgyalás alapjául elfogadom. S annál inkább 
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elfogadom, mert erősen meg vagyok győződ
ve , hogy a magyar faj, hogy a magyar in-
telligentia, miként a politikai életben, ugy a 
hadi téren életrevalóságát és képességét min
den tekintetben kifejteni és tanúsítani , hogy 
az alkotmányos dualismus mellett az őt megillető 
paritást és hivatást, hogy az őt sok oldalú képes
gégénél fogva megillető fölényt, igy bizonyosan 
természetszerűen , rázkódás, és erőszak nélkül el
foglalni és érvényesíteni fogja. 

Ez hitem, ez meggyőződésem. 
Engedje meg a t. ház, hogy még egy pár 

szót kocakáztaíhassak. {Halljuk!) 
A szélső bal részéről nézetek tolmáesoltattak, 

s azok részben már eddig is többek által meglet
tek czáfolva, s bizonyosan még ezután is czáfol-
tatni fognak. 

En a t. szélső balnak csak is egyes, de már 
többször felhozott, s eléggé harsányan alkalmazott 
nézetére kívánok megjegyzést tenni. 

Azon oldalról többször tétetett hivatkozás a 
történelemre, a történelem szigorú birói itélőszé-
kére, mind annyiszor biztatásul saját nézetök tol
mácsolására, s visszariasztásul a többségi párt 
intencióinak keresztülvitelére. 

Én is szeretem a történelmet, én is tanulmá
nyoztam azt. S mint a ki a történelemből okulni 
is szoktam, először is csak egyszerűen nyilvání
tom : miattunk, a többségi párt és a történelem 
előtti jövendőnk miatt, legyenek oda át nyu
godtan ! 

Apáink országgyűlési történelme többszö
rösen tanúsítja, hogy bár a létező körülménye
ket mindenha óvatosan és okosan felhasználták. 
bár mindenkor legjobb meggyőződéseiket követ
ték és érvényesíttették: országgyűlési eljárásaik
nak nem lett mindig, s mindenben kívánt és tar
tós eredménye. 

Nincs benne lehetlenség. hogy a többség is 
e kérdéses törvényjavaslatok irányában igy járhat. 
A jövendő isten kezében van, és sokszor a legjobb, 
legbiztosabb emberi törekvés és számítás is, az el
lentétes események halmaza által, csalódássá válik. 

Lehet, hogy a történelem egykor registrál-
ván e többség eljárását, az emberileg, jóakarat 
mellett is gyarlón történt számítást .is, miként 
apáinkét számtalanszor tette, szintén registrálni fog
ja. Ez a jövendőnek és Istennek dolga. 

De egyről biztosithatjuk a t. szélső balt: 
hogy a történelem, hogy a történelemnek legszi
gorúbb birói ítélőszéke is, e többséget, e többség
ből származott ügyszerető felelős kormányt embe
rileg megtörténhető csalódásáért megróvhatja 
ugyan, de összes eljárásánál szeplőtlen hazafisá
gát és becsületességét megtámadni és megtagad
ni soha se foghatja. {Tetszés a jobb oldalon.) 

Miként már nyilvánítani: én a törvényjavas
latokat részletes tárgyalás alapjául elfogadom. (He
lyeslés jobb felöl.) 

P a p LajOS: Tisztelt képviselőház! A sző
nyegen levő nagyfontosságú tárgyban csekély 
nézeteimet bővebben előadni nagyfontossága mel
lett, már azon indokból is ösztönözve éreztem ma
gamat, mivel ifjú koromtól fogva katonának ne
veltettem, életem legszebb éveit e pályán töltöttem 
és azután is mindig élénk részvéttel kisértem e té
ren minden mozzanatot; azonban, miután e tárgy 
az eddigi hosszú vitákban már is igen bőven meg-
világittatott, és en legkevésbbé hízeleghetek magam
nak a vitának ujabb érdeket kölcsönözni, főleg, 
miután igen tisztelt barátom Komárom városa nagy
érdemű képviselője oly világosan és fényesen ki
fejtette mindazon nézeteket, melyeket én e nagy
fontosságú tárgyban, politikai részeit illetőleg, osz
tok, nem bocsátkozom a tárgy tüzetes megvitatá
sába, mint azt eleinte szándékoztam, hanem egye
dül egypár rövid észrevételre szorítkozom, tisztán 
katonai szempontból. (Halljuk!) 

Az egységes hadsereg nem változik semmit 
minemüségében, ha azt közösnek vagy bárminek 
kereszteljük. Ha nem tudott ezen egységes hadse
reg alkotójának, teremtőjének: az egységes biro
dalomnak megfelelni, még kevésbbé fog az meg
felelhetni a vele nem homogén dualistikus állam
szervezetnek. Arra nézve, hogy hivatásának az 
uj viszonyok közt megfeleljen, gyökeres, az uj vi
szonyoknak megfelelő reformra \ran szükség, 
melyre nem elegendő sem e keresztelés, sem üres 
phrasisok, de még az átalános védkötelezettség sem. 
A különben üdvös és korszerű átalános védkötele
zettség azért nem a jelen esetben, mert ez csak oly 
hadseregben szolgál a belérték fokozására, hol a 
hadsereg nemzeti lábra van fektetve ; ellenkező 
esetben pedig, a körülményekhez képest, inkább 
válhatik a hadsereg gyengéjévé. 

Magában véve igaz, hogy a hadsereg egyön
tetűsége, sőt egysége, katonai szempontból elő
nyös; ugyanazon egy államnak bizonyára had
serege lehet és kell hogy legyen teljesen egységes \ 
sőt tovább megyek : megengedem katonai szem
pontból, hogy még szövetséges, de egyfaju vagy 
rokon nemzetbeli államoknak is együtt működő 
hadseregei nagyobb erőt fejthetnek ki, ha azok 
nem csak vezényletökben , hanem belszervezetök-
ben is egységesek lehetnek. De igen csalódnék 
azon hadszervező, és igy fájdalom! valószínűleg 
csalódni fog a mi igen tisztelt honvédelmi minisz
terünk is. a ki az egyöntetűséget, vagy épen az 
egységet, minden áron, a természetes kapcsok 
nem létében is akarná keresztül vinni. Hogy vilá
gosabbak legyenek szavaim, példákot hozok fel: 
Bajorország, Würtemberg és a többi német ál-
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lamok hadseregei, sőt ezeké és a német Ausztriáé . 
is, tétethetnének sikeresen egyöntetűvé, sőt ol- j 
vasztathatnának egységessé, ha az illető államok is j 
ugy kívánnák. De minden oly kisérlet, mely nem j 
egyfaju államoknak, (kérem jól megjegyezni: ál
lamoknak), hadseregeit egybe akarná olvasztani, 
teszem fel, ha Poroszország Olaszországgal állán- j 
dó szövetségre lépne és a porosz a szövetséges ! 

olasz hadserget német lábra vagy megfordítva, I 
akarná egybeolvasztani, még akkor is, ha az il- j 
lető szenvedőleges állam belenyugodnék: nem i 
hogy nem fokozná a hadsereg erejét, hanem egye- | 
nesen gyengitené a benne levő erőket is. 

Valamint tehát nem követhetném az igen t. j 
honvédelmi miniszter urat, ha az általa közösnek 
vagy Tóth Vilmos t. barátom által osztrák-ma
gyarnak nevezett hadseregben magyar vezényszót 
és magyar egyöntetűséget akarna keresztülvinni, 
agy nem követhetem abban sem, hogy a magyar 
hadsereget német egyöntetűségbe látja jónak ol-
vasztatni. 

En teszem ezt nem érzelgésből, hanem azon j 
erős meggyőződésből, miszerint az ilykép egybe-
olvasztott hadseregek elvesztik minden erejöket, 
legyenek azok különben a legjobban szervezve, j 
a legtökéletesebben felszerelve, és bár mily ím- ! 
ponálő számra emelve. I 

Ha nem volna oly fájdalmas — mert követke- | 
zéseiben nagyon káros lehet — az igen tisztelt i 
honvédelmi miniszter urnák a hadsereg egyönte- ! 
tüségéről felállított thesisét, vagy inkább annak 
szerintem téves alkalmazását annál kevésbbé ven- j 
néni komolyan, mivel a törvényjavaslatból ugy 
látom, hogy maga se ragaszkodik igen erősen i 
ezen elvhez, a mennyiben egy és ugyanazon ál- ! 
Iámban, a magyar korona országaiban, valamint ő I 
felsége örökös tartományaiban két igazán külön- j 
féle hadsereget állit fel, mely még belszervezetére j 
nézve sem egységes. Pedig* épen az egyes államok 
hadseregeinek egységét ismeri szükségesnek min- j 
den tekintet. 

Szükségesnek látom továbbá kijelenteni, j 
mert felhozatott ellenünk: hogy mi, kik a magyar 
hadsereg felállítását látjuk szükségesnek és czél-
szerünek, nem ugy értjük, hogy az rögtön ke
resztülvitessék; jól tudjuk mi is, hogy ez annyit 
lenne, mint a birodalmat és a hazát egy időre a 
szükségs védelem nélkül hagyni, azt pedig senki 
fel nem teheti rólunk, hogy mi ezt akarnók; ha
nem azért, hogy rögtön keresztül nem vihető, nem i 
következik, hogy meg se kell kezdeni: nem kö- I 
vetkezik főkép az, hogy a megkezdésnek szüksé- i 
gtt álokoskodással tagadják. 

De Ígérvén, hogy rövid leszek, nem fejtege
tem ezen kérdésnek praktikus megoldását, annál 
inkább nem. mert engem is aaon remény vigasz- I 

tal, hogy a nemzetnek felvilágosult hazafisága 
és minden időben tanusitott benső életereje 
megoldandja ezen kérdést és még azon szűk 
alapon is, melyet az előttünk fekvő törvényjavas
latok nyújtanak, sőt azok ellenére is, a melyeket 
különben én, az ismert és elvbarátaim által több 
rendben előadott feltevésekben és feltételek alatt, 
részletes tárgyalás alapjául elfogadok. (Helyeslés.) 

JoannoviCS György : Az átalános vitatko
zás terén kimeritettnek tartván a tárgyat, elállók a 
szótól. (Zajos éljenzés.) 

Lász ló I m r e : T. ház! (Eláll!) A szőnyegen 
levő legnagyobb horderejű kérdésben, az ország 
véradója kérdésébeni felszólalásra, nem szólási 
vagy ellenzéki viszketeg, hanem meggyőződés és 
kötelesség ösztönöznek. (Zaj. Helyre !) Minden gon
dolkodó magyar embernek azon meggyőződésre 
kellett jutni, ki hazája szellemi és anyagi boldog
ságát szivén hordozza, hogy Magyarországnak 
békére és pedig tartós békére van szüksége, hogy 
nehéz sebeiből felüdüljön, és egy jobb jövőnek 
alapját vethesse meg. 

Mindazonáltal kétségtelen, hogy Magyaror
szágnak mind területi fekvése, mind érdekei, mind 
jövője biztosítása tekintetéből a legkifejlettebb véd-
erőre van szüksége, elannyira, hogy a ki ezt 
kétségbe vonná, a legroszabb szolgálatot tenné ha
zájának: mert azt vagy a véletlen koczkajának ten
né ki, vagy a keletkező vihar torkába dobná. De 
meggyőződésem szerint a véderőnek, melynek 
úgyszólván a nép typusából és meggyőződéséből 
kell kikelnie, ugy kell szervezve lenni, hogy hiva
tásának megfelelhessen és vész idején a hazát meg
menthesse. Ezt, nem látom én az előttünk fekvő 
törvényjavaslatban , nem látom pedig először 
azért, mert a magyar nemzetnek geniusában gyö
keredzik azon aspiratiója, hogy neki állandó ma
gyar hadserege legyen nemzeti jelvény nyel és szín
nel. Az előttünk fekvő törvényjavaslatban pedig a bi
rodalomra nézve 800,000 főnyi osztrák sereg czé-
loztatván alakíttatni, a magyar ifjú besoroztatván 
elveszti nyelvét, elveszti síivét és tiz. tizenkét esz
tendeig megszűnik polgár lenni, és idegen tisztek 
parancsnoksága alá kerül. Nem látom másodszor 
azért, mert a védelem súlya nem a honvéd vagy a 
polgár katonaságra, hanem az állandó katonaságra 
helyeztetik és igy első ellenvetésem szerint, hogy 
nem magyar hadsereg alakittatik, a lelkesedés, a 
mi pedig legfőbb a harczban, felébresztetni nem 
fog, sőt könnyen megtörténhetik, hogy a seregre hi
degközöny fog nehezedni; második ellenvetésem sze
rint pedig, melyszerint a védelem súlya nem a pol
gári véderőre, hanem az állandó hadseregre helyez
tetik, az egyébiránt is már birhatlan adó még súlyo
sabbá fog válni. 

T. ház! A történelem mutatja, hogy a győze-
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lem nem az állandó hadsereg nagy számáé, ha
nem igenis azon harczosoké, a kik lelkesedve har-
czolnak; különösen azon polgár harczosoké, a kik 
saját vagyonukat, saját életöket, szabadságukat és 
alkotmányukat védik. Ezek növelnek csodákat a 
történelem szerint, mivelnek ma és mivelnek ezen
túl is. Ki ne emlékeznék Schweiz magasztos példá
jára, midőn Leopold habsburgi herczeg vas em
berei által megtámadtatván, azokat a schweicziak 
gyenge fegyverzetükkel csekély számuk daczára j 
is földre teritették; igen, mert a szabadság védel
mében kifejtett lelkesedés, a szolgaság gyűlölete 
erőt kölcsönöztek karjaiknak, egészen addig, mig 
többszöri védelmi győzelem után egy véres csatá
ban szent Jakabnál értésökre adták azoknak, a 
kik őket meg akarták hódítani, hogy népet, mely 
inkább rettegi a szolgaságot, mint a halált, meghó
dítsd nem lehet. (Helyeslés a bal c Maion.) 

T. ház! Nagyon meszsze mentem talán a tör
ténelemben állításaim igazolására, hiszen közelebb 
fekszik előttünk nemzetünknek 1848 —49-ben ví
vott dicső védelmi harcza; nemde csodákat mi
volta honvéd? Még közelebb van Sadova, a mely 
mutatja, hogy nem az állandó hadsereg számáé a 
győzelem. 

Xern akarom példákkal igazolni, hogy a tör
ténelem szerint mindenütt a nemzetek nyugalmát 
és boldogságát az állandó hadseregek rontották 
meg. G3 őző példát mutat erre az ó-korban a ró- j 
mai praetoriánus sereg. Csak azt jegyzem meg, 
hogy ha szétnézünk Európában, azon népek ab 
kotmánya és boldogsága nyugszik a legbiztosabb j 
alapokon, a melyek magokat az állandó nagy had
sereg tartásától megtudták óvni, mint pl. Schweicz 
és Anglia; sőt, ha jól tudom, jelenleg az éjszak
ain erikái kongressusban is azon bili fekszik a ház 
asztalán, hogy az állandó hadsereg száma 25,000-re 
szorittassék. 

Összevonom röviden e tárgy feletti néze- j 
teirnet 

A mélyen tiszteit kormány a magyar ellen I 
még most is mindig gyanakodó osztrák politika | 
befolyása alól kibontakozván, tegyen a ház aszta
lára javaslatot, mely magyar hadsereget magyar 
színnel és nyelvvel s az alkotmányra letett eskü
vel tartalmazzon. A védelmi súlyt itt is fektesse nem 
a sorkatonaságra, az állandó hadseregre, hanem 
a polgári erőre. És én meg vagyok győződve, 
hogy a nép. mely a történelem szerint, valahány
szor veszély volt. mindig vérével táplálta, védel
mezte törvényes fejedelmét, a magyar szent koro- I 
na jogait, területi épségéi, törvényes királyát meg 
fogja védeni és ezen meggyőződésem annyira szi
lárd, miszerint nem tartózkodom kimondani azon 
hitemet, hogy ha a világon szomorú napok után 
az osztrák politika a vérkeresztség helyett alkot -
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mányosság és kiengesztelődés praktikus terére 
lép, Sadova, Königgratz és Solferino csonthalmai 
nem figyelmeztetnék az arra járó utasokat az ál
landó hadsereg dicsőségének nagy mérvű mulan
dóságára. (Zajos helyeslés a szélső bal oldalon.) 

T. ház! U g y vagyok meggyőződve, hogy 
azon országban, hol a korszellem sugalta és egy
szersmind a nép lelkében gyökerezett nagy, nemes 
és dicső forradalom vonul el, mint nálunk 1848-ban, 
melynek egyéb vivmányai közt legfőbb vívmány 
az, hogy állami önállóságunkat, önkormányzatun
kat tökéletesen körvonalazta és ingatlan alapokra 
fektette, ott azon elvektől eltérni nem lehet: mert 
az eltérés vagy visszaesés nagy rázkodtatást idéz 
elő. Ez történt Francziaországban 1831-ben, mi
dőn a mindenható parlament a kormánynyal 
együtt a forradalom elveit félretette , idegen ele
mekre támaszkodott, amiért is nagyon találóan jel
lemzi a híres Chateaubriand az 1831-iki franczia 
kormány embereit, midőn azt mondja nekik : megta
gadták önök az elveket, a melyeknek köszönhetik 
lételöket, X. Károly ágyába csempészték Lajos 
Fülöpöt s a t. 

T. ház! Igen nevezetes lap lesz az Magyaror
szág történetében, midőn e törvényjavaslat, ugy a 
mint itt fekszik, lényegében meg fog szavaztatni. 
Befejezése vagyis koronája lesz az azon politiká
nak, melyet az országgyűlés alatt a mélyen tisz
telt jobb oldal folytatni jónak látott. Bár e politika 
nem az enyém, bár e politikát én nem oszthatom, 
szivem mélyéből kivánom, hogy e politika áldást 
és boldogságot áraszszon a hazára; mert hiszen 
mindegy akárki által, a czél csak az, hogy a haza 
boldog legyen. De méltóztassanak megengedni, él 
lelkemben egy komor sejtelem, vajon azon nap, 
melyen e törvényjavaslat meg fog szavaztatni, 
nem lesz-e hasonló a 14-dik század azon napjához, 
melyen nagy Kázmér lengyel király azért, mert a 
lengyel országgyűlés a követek fejenkénti vető jo
gát megszavazta, megjósolta Lengyelország be
következett hajmeresztő és szivrepesztő sorsát. 

En tehát, t. ház. el nem fogadhatván mái-
részletes tárgyalás alapjául is az előttünk fekvő 
törvényjavaslatot, ragaszkodom az általam is alá
irt határozati javaslathoz. (Helyeslés a szélső bal ol
dalon.) 

B á n ó JÓZSef: T. képviselőház! Miután már 
előttem többen oly szép példát nyújtottak, hogy a 
szótól elállottak ; miután én valóban azon meggyő
ződésben vagyok, hogy a tárgy mindkét oldalról 
illustrálva van ; és miután a tárgyalásnak voltaké
pen alapja nem is igen lehet akkor, mikor, egypár 
szónokot kivéve, nincs senki, a ki azt a tárgyalás 
alapjául elfogadni nem akarná; a szótól elállók. 
(Helyeslés.) 

Ráday László gr.: T. ház! A szép példát 
4G 
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követni én is feladatomnak ismerem : azonban csak j 
annyiban, hogy a tanácskozás előrehaladtával és 
a t. ház türelmetlenségének többszöri nyilvánulása 
után csak igen röviden szavazatom indokolására 
kivánok szorítkozni. Hogy pedig ezt annál rövi
debben és minden tartózkodás nélkül tehessem, 
egy nyilatkozatot kivánok előbocsátani, jelesen 
azt, hogy erős meggyőződésem szerint a honvé
delmi miniszter és miniszterelnök urnák igen ne
héz és erős küzdelmeket kellett kiállani e tör
vényjavaslat vajúdása alatt, s csakis az ő kétségbe 
sem vonható hazafiuságának s ernyedetlen buz
galmának köszönhető e törvényjavaslatnak csak 
ily alakban is megszületése. (Éljenzés a jobb ol
dalon.) 

Előre bocsátottam ezt azért, hogy annál ke
vesebb tartózkodással mondhassam ki mindamel
lett azon nézetemet: miszerint én e törvényjavas
latot sem helyesnek, sem Magyarország törvényes 
és jogos kivánalmait kielégítőnek nem találom. 

A törvényjavaslat ily alakban megszületésé
ben természetes következményét látom az 1867. 
évben elfogadott kiegyezkedési alapnak ; látom 
pedig azért, mert ismerem a természettannak és i 
mechanikának azon törvényét, hogy egy lejtőleges J 
lap alapján megállani lehetetlen. Nagy erőfeszítés '• 
lehetségessé teszi ugyan, hogy azon előrehaladni 
lehet; de megállani egy helyben, a súly törvényei . 
szerint lehetlen, a lejtőlapon folytonosan lefelé j 
kell hogy száljon minden, mi előre nem ha- ' 
íad; saját súlya vonza azt lefelé. Én az 1867- ! 
ben elfogadott kiegyezés alapját, fájdalom, ily lej
tős lapnak tartom. Állitásom bebizonyításául szol
gálnak az e házban történtek. 

Méltóztassanak megemlékezni, hogy inig ! 
1861-ben csaknem ugyanazon ajkakról, sőt azon ' 
ajkakról is hallottuk rosztilását, megtámadását, el- ! 
viselhetlen voltát az absolutismus idejében fenál- j 
lőtt adózási rendszernek, ma már az emiitett lejtős ; 
alapon ott vagyunk, hogy ugyanazon államférfi, \ 
jVenleg igaz, hogy már miutfinanczminiszter, ke- j 
vés kivétellel ugyanazon adózási rendszernek elfő- ', 
gadását ajánlotta. (Igaz! Ugyvan! bal felöl.) 

Áttérve most a jelen törvényjavaslatra, mél- ; 
tóziassanak megemlékezni, hogy az 1861-diki re- ' 
mek fölirat csak kölcsönös védelmet ismert; már 
1865-ben ezen kölcsönös védelem helyett közös 
védelem említtetett; a közös védelem 1867-ben 
törvénybe igtattatott és ma már a közös védelem- • 
bői egy egységes hadsereg szándékoltatik szenté- ! 
sitteti (Zajos helyeslés bal felöl) és mint ennek ter- ; 
mészetes következése a közös hadügyminiszter ig- ! 
tattatik törvénykönyvünkbe, (igaz! ügy van! bal , 
felöl.) Mindezeket az 1867-es kiegyezés természetes 
következésének látom. ! 

Igen tisztelt képviselőtársunk Klapka György 

tábornok úr szintén e véleményben kell hogy le
gyen, midőn az 1867-es lejtős alapon oda jutott
nak nyilvánitá magát, hogy jónak, üdvömek a 
magyar önálló hadsereg felállítását tartotta volna 
ugyan, hogy felállításához a nemzetnek törvényes 
joga van; azonban mindezek ellenére a kénysze
rűségnél fogva elfogadja ezen teljesen más ala
pon nyugvó jelen törvényjavaslatot. 

Hogy a kényszerűség ezen politikája hová 
fog vezetni, nem tudom ; hanem szivem teljes mé
lyéből kívánom azt, bár félek, hogy az alig fog 
bekövetkezhetni, hogy adjon a sors minélelőbb a 
t. kormánynak erőt, hogy a lejtős alapon minél 
hamarébb az eddigi visszamenés helyett előre me
hessen ! Senki sincs köztünk e házban, ki elisme
rését, ki szive teljes örömét nem fogná e fölött 
minden időben nyilvánítani. 

Megvallom, t. ház, miután az egységes hadse
reg elvére látom az egész törvényjavaslatot ala
pítva, elhatározott szándékom volt az, hogy ezen 
törvényjavaslatot igénytelen személyem vissza
utasítja és részletes tárgyalásába sem bocsátkozom; 
azonban örömmel kell nyilvánítanom, hogy ez 
utóbbi napokban történt tanácskozások és különö
sen a t. kormány részéről tett egy pár nyilatkozat 
bennem azon reményt és talán jogosult reményt 
költötték, hogy e törvényjavaslatból a részletes 
tárgyalás alkalmával még az én és t. elvbarátaim 
nézetének megfelelő törvényt sikerülhet alakítani. 
Jelesem, midőn a bal oldal részéről t. barátom 
Tisza Kálmán a törvényjavaslat ellenében azon 
észrevételt hozta fel, hogy az nem magyar tör
vényjavaslat, hanem tulajdonképen egy birodalmi 
törvény, az igen tisztelt honvédelmi miniszter úr 
biztosította a házat, hogy az a legtávolabbról sem 
birodalmi törvény, mert az tisztán csak Magyaror
szág védelmi erejéről rendelkezik. Ha ez igy áll, 
meg vagyok győződve, hogy ha a bal oldalról e 
tekintetben egy. ugyanezen álláspontot elfoglaló 
módositvány fog beadatni, azt a t. kormány s an
nak pártja a tegnapelőtti nyilatkozathoz hivon és 
következetesen elfogadandja. 

Ellenvetésül hozatott fel több képviselő elv
barátom által a törvényjavaslat ellenében az is, 
hogy a törvényjavaslat 11-dik szakaszából az 
1867-diki törvényekben kifejezett magyar hadse
reg, s a magyar hadsereg eszméje kihagyatott. 
Ennek ellenében azonban ismét a kormány részé
ről az igen t. cultusminiszter úr a hermeneutica 
szabálya szerint kimagyarázta, hogy igen is a 
magyar hadsereg eszméje a törvényjavaslatban az 
illető szakaszok idézése által benne van. 

Én azt gondolom, t. ház, mindnyájunk czólja 
csak az lehet, hogy oly törvényeket alkossunk, a 
melyek, a mennyire lehet, teljes megnyugtatásul 
szolgáljanak, ugy e házban, mint a hazában, és 
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miután a kormány részéről kinyilatkoztatott a tör
vényjavaslat 11-dik szakaszavalódi értelme: a ma
gyar hadsereg eszméj'e, és hogy az 1867. XII. t. 
ez. illető szakaszainak itteni felemlítése tökéletesen 
egyet jelent a magyar hadsereg felernlitésével, ez 
ismét azon édes reményt táplálja bennem, hogy 
ha elvbarátaim részéről e részben indítvány vagy 
módositvány fog beadatni a magyar hadsereg 
említése iránt, a kormánynak és t. pártjának a 
cultusminiszter úr nyilatkozatához következetesen 
el kell fogadni módositványunkat. 

Harmadik ellenvetésem az volt. hogy ezen 
törvényjavaslat által a törvényhozás vér megszava-
zási vagy ujonczmegajánlási joga van megsértve; 
ez ellenében ismét a t. miniszterelnök s honvédelmi 
miniszter úr jeles beszédében tegnapelőtt határo
zottan nyilvánította, hogy az ujonezmegtagadási 
jog a törvényjavaslatban sértetlenül fen van tart
va ; én a miniszter úr e nyilatkozatát valóságos 
palládiumnak tartom a jövőre nézve. 

Azt méltóztatott mondani az igen t. miniszter
elnök úr, hogy magához a mennyiséghez szólni 
az országgyűlésnek nem lehet: de azt megtagad
hatni bármikor teljes joga van. Bocsásson meg a 
t. ház, ha ez alapon visszamegyek egy kissé s 
felemlitem, hogy a közös ügyekről szóló XII. t. 
ez. 41. szakaszában hasonlóképen az áll, hogyade -
legatio által egyszer megszavazott külügyi vagy 
közösügyi budgethez, annak mennyiségéhez az or
szággyűlés nem szólhat ugyan, azonban az összegek 
magyar felelős pénzügyminiszter által a háznak 
mindig elébe kell hogy évenkint terjesztessenek., 
mert csak a ház megszavazása után leszen besze
dendő bármi adó az országban. E két tárgy a mi
niszterelnök úr nyilatkozata folytán tökéletesen 
megegyez. Itt is, ott is a háznak a mennyiséghez 
szólni többé nem szabad, azonban annak keresztül 
vitelét mindig az országos törvényhozásnak kell 
elrendelni. Ezen magyarázatok után én bekövet-
kezhetőnek látom azon esetet, hogy a ház többsége 
meggyőződésétől vezéreltetve a miniszterelnök úr 
által is törvényesnek nyilvánított azon álláspontot 
elfoglalhatja, és az elébe terjesztett budgetet el 
nem fogadja s így azt behajtani nem lehet, meg
tagadja hasonlóképen az évi hadjutalékot; kérdem, 
ily esetben nem akad-e meg ezen alkotmányos kö
zösügyes államgépezet ? s mi ez, ha nem forrada
lom? És kérdem, teheti-e azt helyesen a törvény
hozás, hogy törvényben helyt adjon egy oly lehe
tőségnek, a mely jogosan megakaszthatja az ál
lamgépezetet. A felelet egyszerű. 

Azonban igen természetes, hogy miután én 
és elvtársaim az ujonczmegajánlási jogban ha
zánkra nézve igen erős biztosítékot látunk, mi más 
szempontból csak üdvözölhetnők a tisztelt minisz
terelnök urnák ebbeli nyilatkozatát és megvallom, 

ez is egy ok, mely engem arra vezérel, hogy ha 
ennekelőtte teljesen visszautasítottam volna ezen 
törvényjavaslatot, most reménységem lehetvén 
annak módosítására, vég-szavazatomat a törvény
javaslat mikénti módosításától tételezem fel. (Zaj.) 

Még csak egyet kivánok megjegyezni végeze
tül, és ez az, hogy az igen t. cultusminiszter úr a 
napokban tartott beszédében fényes ékesszólásával 
azt nyilvánitá, hogy ezen honvédelmi törvények, 
melyek az 1867-diki törvények kifolyásai, az 
1867-diki törvényekkel együtt képezik fényes re-
sultátumát azon 300 esztendős hareznak, a melyet 
a haza jeles f érfiai észszel és vérrel a közszabadság 
érdekében 300 éven keresztül folytattak. 

Megvallom, t. ház, ha elképzelem, minő lehet 
oly nemzet arcza és szine, mely czéljának és kivá-
natainak eléréséhez 300 éves küzdelem után 
végre eljutott, én ez arezot hazánk arczától telje
sen különbözőnek hiszem; megvallom, nem tudok 
azon boldogitó képzelemre és megnyugtatásra jutni, 
hogy hazám alkotmánya mellett küzdött jeles fér
fiak : a Bethlenek, Bocskay ak, Rákóczyak és többen 
egy ily közös ügyi resultalumért ontották volna 
verőket; (Zaj) megvallom, nem hiszem, hogy ha 
az 1848-iki vér áztatott síkokon elesett honvédek, 
és azután elvérzett, martir-halált szenvedett haza
fiak feltámadnának, azt mondanák, hogy ők egy 
delegatiónalis közös ügy és egy egységes magyar 
osztrák hadsereg elérhetéséért ontották volna ve
rőket. (Zaj. Szavazzunk!) 

BeSZe J á n o s : Elállók aszótól. (Helyeslés.) 
TiSZa L á s z l ó : T. ház ! Midőn érveim egy-

része elvrokonim által is kizsákmányoltatott, scsak 
czáfolólag kivánok a dologhoz szólani, (Zaj) bo
csássák meg, hogy nem tagadhatom meg a költő 
ama szavainak idézését: 

ííyugosznak ük, a hös fiak, 
Dúló csaták után! 

Vajha, tisztelt ház , ne ők legyenek a 
legszerencsésebbek, kik dúló csaták után nyugosz-
nak, és a haza szebb jövőjének édes reményében 
hunytak el ! ! Hiszem azonban, hogy ha ugy le
szen, mint lenni kell, mi a feltámadás előreggelén 
állunk: mert feltámasztjuk hazánk történetének 
amaz ősi jellegét, hogy e hazának minden alkotmá
nyos fiát egyszersmind e hazának fegyveres vé
dése is illesse, feltámasztjuk ama szent nevet, mely
nek már csak hallatára is minden igaz hazafinak 
keble magasan feldobog. 

Midőn én e két erő ez előföltámadását tekin
tem a föltámadás hajnalának, nem tagadhatom 
el ama félelmet, nehogy e feltámadás hajnalának 
csilláma szemeinket csak kápráztassa, s az ne a haj
nal, de a temetőben lefordított gyász fáklya lobba-
nása legyen. Jaj akkor nekünk, t. ház, jaj e nem
zetnek, ha elhunyt honvédeink sírján néhány év 
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múlva csüggedten megállva, a kétségbe esett sze
rencsétlen költő ama szavait idéztetné velünk 
nemzeti fájdalmunk : 

Igen jól rendelte, a ki azt rendelte, 
Hogy a ki már meghalt, el legyen temetve. 

Akkor teljesednék be, t. ház, a hazafi költőnek 
régen csak sejtelemként elmondott szava: 

Buda, Mohács, Nándornál elfutó, 
Tán honom kónye vagy te, nagy folyó. 

Ennek megakadályozása, t. ház, épen a m1 

kezünkben van. Mert ha egyfelől a t. ház méltá' 
nyolni fogja azon okokat, melyek az élénk terjesz- j 
tett törvényjavaslat némely pontjainak módositá- I 
sát kívánják, és a törvényjavaslatot e módosítások 
szerint emeli törvénynyé, ha másfelől elkerülünk | 
minden olynemü nyilatkozatokat, milyen például 
Patay képviselő úr részéről tétetett, ki azt monda, 
hogy az itt tervezett honvédsereg a régi honvéd
ségnek csak gunyirata, t >rzképe lesz, és elkerül- j 
jük az afféle nyilatkozatokat is, minőt Tóth Kál
mán képviselőtársunk inkább humoristice, mint 
eszélyesen mondott itt, felfogásom szerint, t. i. hogy I 
„a leendő honvédek csak belügyőrök lesznek" : ak- | 
kor tökéletesen reménylem, hogy a feltámadás reg- j 
gele elérkezik, s bizton hiszen, hogy e hajnalt maga 
a feltámadás bizton fogja követni. Ehhez elkerül-
hetlenül szükséges azonban az is, hogy a megal
kotott törvény mellett lérfiasan beálljunk mind
nyájan, hogy a törvény végrehajtásában fejtsük 
ki azon hazafias erőt, mely annak minden hibáit 
is képes lesz kiköszörülni. í gy feltámasztjuk a 
régi vitéz magyar hadsereget, különösen ha az 
abban velünk szolgálóknak soha nem mondjuk 
azt: „előre" hanem mindig azt „utánam " 

Áttérve a dolog részleteire, bár óhajtanám, 
nem pártolhatom Madarász képviselő úr azon né
zetét, hogy az osztrák kormámányférfiak mindjárt 
a Lobkovitzok ideje után belátták volna, miszerint a 
monarchiát nagygyá csak egy független alkotmá
nyos Magyarország teheti. Én azt hiszem, fájda
lom, ma sem látják ezt még tisztán. Nem tartom 
oszthatónak Madarásznak azon nézetét sem, hogy 
az 1827-diki törvények a magyar hadsereg létét 
biztosítják, nem, mert a törvény nem független 
hadseregről, hanem egyedül csak is az ujoncz-
megajánlásról szól. igaz, hogy volt nemzetünk életé
ben független magyar hadsereg, de mint nemze
tünknek sok más kincse azon időben, ugy a füg
getlen magyar hadsereg is hazánkban csak a ki-
rályhágontuli részbe, az akkor fejedelmek alatt 
álló Erdélybe, szorult, mely ugy látszik hivatva 
volt nemzeti kincseink megőrzésére. 

Arról talán szólanunk is felesleges, mit ő, 
nem tudom minő czélból, emiitett fel, hogy ezen 
uj törvény által olyanokra is rovatnék fegyvervi-
elési kötelezettség, kiknek politikai jogaik még 

az 1848-diki törvények szerint sincsenek. Igaz, 
hogy a felsőbb politikai jogokat az 1848-dik tör
vények sem adták meg e haza minden fiának; 
de azt jól tudja Madarász társunk, ha akarja, hogy 
a haza ily polgárai, ha nemzetőrök nem voltak is 
1848 előtt, ugy mint után, aláestek a sok katonai 
kötelességnek s igy rajok, mondhatni, most semmi 
uj teher nem rovatik. 

Egy véleményben kénytelenitetem azonban 
lenni Madarászszal a véderői javaslat 13-dik sza
kasza iránt: mert felfogásom szerint elvitázhatat-
lan, hogy a 13-dik szakasz egyenesen megtámadja, 
feladja a hongyülés imtiativáját, a mennyiben ki
mondja, hogy ezen törvényen változtatni 10 év előtt 
csak azon esetben lehet, ha azt ő felsége kivánja, és 
terjeszti miniszterei által a ház elé. Az ország
gyűlésnek tehát önmagából kiindulva initiative e 
kérdés változtatását szóba hozni sem lehet, 

Perczel tábornok t. képviselőtársam beszédére 
(Halljuk!) csak röviden azt jegyzem meg, hogy 
ily közel a nagy eseményekhez kortársait , kikkel 
vetélkedésben. ellenségeskedésben volt, meg-
itélni senki nem jogosult, s nagyon sajnálom, hogy 
beszédében ki nem emelte azt. mit én e törvény 
egyik földanyának tartok: hogy folyvást 800,000 
emberről beszél, holott, ha a határőrvidéket és 
póttartalékot fölveszi az ember, igen egyszerű 
számítással azon igazságra jut, hogy ez a sereg 
számát rögtön 900.000-re emeli. E tekintetben 
tehát a törvény n3m őszinte, mit én menteni nem 
birok. Sajnálom, hogy ki nem emelte azt, misze
rint hadtanilag sem lehetetlen az országgyűlésnek 
teljesen gyakorolni szabad rendelkezési jogát az 
ujonezozásra nézve, még pedig nem csak az ujon-
ezok meg vagy meg nem adása, de még azok 
számának és szolgálati idejének kérdésiben is. 
Erre ugyanis elég hivatkoznunk a múltra, mikor 
bizonynyal a sereg egységesebb volt, mint az most 
terveztetik, és mégis az 1861-ki országgyűlés 
feliratának szavaira hivatkozva , elvitázhatlan 
tény, „hogy a hadsereg fentartásának módját, az 
országgyűlés határozta meg, lényegesen eltérőleg 
az örökös tartományok rendszerétől". Es ezen 
meghatározás legkevésbbé sem gátolta ama sereg-
egységes mííkédését. 

Tóth Vilmos képviselőtársamnak (Elég ! Zaj. 
Halljuk!) három állítására van megjegyzésem. 

Áz egyik, mely arra vonatkozik, hogy 20 
éves fiatal ember már nálunk végzett. Ez azt hi
szem, csak abból eredt, hogy minden viszonyait a 
magyarországi tanrendszernek tekintetbe nem 
vette. 

A másik azon nézet, hogy ezentúl az ifjak a 
hadseregbe, mint önkéntesek, egész lelkesedéssel, 
egész tűzzel fognak belépni. Én ezt optimismus-
nak tartom mindaddig, míg nem teljesíttetik a t. 
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miniszterelnök urnák azon engem is nagyon kel
lemesen meglepett Ígérete, hogy a magyar ezre
dek a hazába behozatnak. Ez még csak ígéret: el-
ismerem azonban, hogy ha ez egyszer tény lesz, 
ezen kérdés egész állásán igen sokat fog változ
tatni; akkor, de csak akkor reménylem, és akkor 
óhajtom is, hogy Tóth Vilmos képviselőtársam 
nyilatkozata teljesülend; addig azonban annak hord-
erőt nem tulajdonitok. 

A mit a tetőről mondott, (Nyugtalanság. Hall~ 
juk!) az igen szép hasonlat: de engedje meg, hogy 
azon kérésemet nyilvánitsam, miszerint hozzuk 
ezen tetőt legalább az 1867-ki épülettel arányba, 
vizsgáljuk meg alaposan alkotását, ne hogy a t. 
jobb oldal nézete szerint igen erős, a mi nézetünk 
szerint azonban már különben is gyönge épületet 
az aránytalanul terhelő tető védelem helyett 
agyon nyomja. 

Eötvös József cultusminiszter tisztelt bará
tomnak is kénytelen vagyok pár érvét megtá
madni. (Zaj. Halijuk!) 

Alaposnak ismerem tisztelt képviselőtársam 
azon nézetét, hogy a nemzetnek a honvédelemre 
való befolyását politikai befolyásának is mintegy 
hévmérőjéül tekinthetni ; sőt még tovább viszem 
e nézetet s ugyan azon historia-philosophiai igaz
ság alapján állítom, hogy a mely arányban enge
dünk idegeneknek befolyást a honvédelemre, 
ugyanazon arányban engedünk azoknak befolyást 
politikai ügyeinkre nézve is, s épen ezt tartom az 
előttünk fekvő törvény egvik leggyengébb olda-
Iának. 

Arra nézve, hogy a hadsereget, ha megalkot
tuk, győzelemre is kell segitni, mindnyájan egy 
véleményben vagyunk. Nézetünk csak abban 
különbözik, hogy t. barátom az általam sem meg
támadott számra, én pedig a hadsereg lelkesedé
sére fektetem a fősúlyt. Lelkesedés pedig csak 
ugy lesz elérhető', ha a nem közös, hanem mint az 
186 7. XI I . törvényezikk nevezi „összes" vagy 
„egész" hadseregnek egy részét átadjuk a monarchia 
másik felének rendelkezése alá, más részéről törvé
nyeink értelmében rendelkezünk magunk, fentartva 
azonban az uralkodó személyébeni és elvek azonus-
ságábani egységet. í g y egyrésznek dicsősége a 
lajtántuli nemzet dicsősége lesz, a másik rész által 
nyert dicsőség pedig sajátja lesz az egész magyar 
nemzetnek; ha fiaink tudják, hogy dicsőségük egy
szersmind saját hazájuk dicsősége is, ez adand ne
kik oly erőt, melyet semmi hadseregi képzelt cos-
niopoliticus egységi szellem adni nem képes. 

Nem állhatom meg szó nélkül tisztelt bará- ] 
tómnak azon nyilatkozatát sem, hogy az 1867-ki l 
törvények, s különösen azoknak ezen bete- ,' 
tőzése a magyar nemzet háromszáz éves vá- ' 

gya, küzdelmeinek czélja volt, mit elérni elég sze
rencsések mi vagyunk. .« 

Én, t. ház, nem térek itt ki a történelem phi-
losophiájárá, nem idézek bizonyságul magam mel
lett nagy szellemeket; hanem, miután t. barátom 
Eötvös b. miniszter űr épen említeni méltóztatott, 
hogy a corpus jurisra igen ritkán hivatkozunk, föl
ütöttem annak lapjait, s bátor leszek, ha a t. ház 
maghallgatni méltóztatik, (Halljuk!) megmutatni, 
hogy valósággal azokat, kik e törvényeket hozták, 
nem vezette a vágy, hogy hazánkat idegen se
reg védje, s azoknak nem volt legkisebb czéljuk is 
soha összes hadsereget alkotni. (Zaj) Ilt legelő
ször is fel kell emlitenem az 1552-dik évből I-sö 
Ferdinánd X l I I d i k decretumának 15-dik articulu
sát, tehát azt, mely mindjárt az osztrák házbóli első 
király alatt hozatott. Azután 1563-ból ugyancsak 
első Ferdinánd alatti XX-dik decretumnak 34-dik 
articulusát, nevezetesen annak 3-dik és 7-dik sza
kaszait, melyek rendelik, hogy az idegen katonák 
az országból kivitessenek, mig bent lennének, 
honi törvény alatt álljanak s megidézve tartozzanak 
a magyar törvényszék előtt megjelenni, mely ma
gyar törvényszék itél is fölöttök. Tehát már azon 
király idejében is, kinek megválasztását t. barátom 
azon vágyból következtette, hogy az ország idegen 
sereg által kívánta magát védelmeztetni, már ez 
alatt is, mondom, hozatott törvény az idegen kato
naság: ellen. A nélkül, hogy a szöveget felolvas

nám, röviden utalok csak a többi illető törvényekre : 
nevezetesen 1600-ból Rudolf alatti XII. decretum 
18-dik articulusára, az 1608-ki ante coronationa-
lis articulusra, utalok az 16IS. IV-dik decretum 
9-dik articulusára, az 1622. évi II. Ferdinánd alatti 
I, decretum 2-dik artieulus 19. szakaszára, 1638-
ból III. Ferdinánd I. decretuma 1-ső articulusa 
14. szakaszára. (Zaj. Elég! Bal felöl helyeslés.) A 
magvar hadaknak az országból kiküldését illető
leg- idézem még az 1625. II. Ferdinánd II-dik 
decretumának 24. articulusát. az 1647-dik évi III-
dik Ferdinánd alatti 2-dik decretum 65-dik arti
culusát s az 1655-dik évi III . Ferdinánd alatti IV. 
decretum 19-dik articulusát, mely nem esakaben-
levő hadak kivitelét rendeli, de eltiltja egyszers
mind, hogy többé idegen katonák az országba 
be ne hozassanak ; továbbá az első Leopold alatti 
1659. I. decretum 25. articulusát, melynek 
igen nevezetes része az, hogy ez még az executio 
tehetésből is kirekeszti az idegen katonát. 

Nagyon tisztán mutatja ez tehát, t. ház, mily 
kevéssé volt szándéka őseinknek e hazában idegen 
seregeket használni. Idézhetjük az 1682-i'u I. Li
pót alatti második decretum 2. articulusa 4. sza
kaszát, mely kimondja, hogy az idegen hadaknak 
az országbani megtürése soha az ország jogai ellen 
például fel ne hozassék. 
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Ezek azok röviden — mert többre kiterjesz
kedni nem akarok - - a miket t. barátom Eötvös 
József miniszter urnák hazánk történetével ellen
kező nézetei megczáfolására a corpus jurisból fel
hozni bátorkodva, még csak az 1861-iki felirat 
ama szavait említem meg : „régibb törvényeink 
az iránt igen világosan rendelkeztek, hogy az ide
gen katonaság Magyarországból eltávolittassék, a 
magyar katonaság visszahozassék, a várakban ma
gyar parancsnokok és magyar katonaság tétesse
nek." Az örök érvényű felirat ezen tételének utolsó 
pontját igazolják 1439. Albert decretuma 5. art., 
1608. II . Mátyás I. decr. 12. art., 1638. III . Fer
dinánd I. decr. 17. art., 1792. IX. t. ez., 1807. 
XVI. t. ez. 10. szakasza, 1647. II . decr. 62. art., 
stb. stb. 

Ismétlem, nagyon tisztán áll tehát azon álli
tásom igazsága, hogy valósággal őseinket 300 
esztendeig az idegen hadaknak hazánkban való 
felhasználási vágya nem vezérelte. 

Kénytelen vagyok megemlitni még egy sar
kalatos pontot a t. ház türelmetlensége feletti fáj
dalmam daczára. Ez a közös hadügyminiszter ál
lása. T. barátom Eötvös miniszter úr igen szépen 
igyekezett e mellett érvelni. Zichy Antal képviselő 
űr is megkísértette ezt; én azonban ennek meg
döntésére három ellenérvet vagyok bátor felhozni. 
(Eláll!) Mindjárt, mihelyt elvégzem. Az első az, 
hogy az 1867-iki törvényezikk a közös hadügyi 
teendők intézéséről határozottan, és a közös had
ügyminisztert kizárólag rendelkezett. midőn azt 
mondja: ezek ő felsége teendői. Másodszor, vala
mint ezen törvények megnevezik a közös pénz
ügyminisztert, és megnevezik a közös külügymi
nisztert, épen ugy, ha czéljok lett volna -— a mit 
különben a 67-es bizottság egész tárgyalása alatt 
senkitől nem is hallottunk — közös hadügymi
nisztert állitani fel, azt is bizonyosan megnevezték 
volna. De sokkal erősebb érv nézetem mellett fel
fogásom szerint a 13-dik szakasz, melyben igen 
is meg van mondva, hogy a közös hadügyi kérdé
sek elintézését a két miniszter előleg egyetértőleg 
teljesíts^. Két miniszterről, magyar hadügyi és 
lajtántuli hadügyminiszterről van tehát szó, a 
harmadiknak, a közös hadügyminiszternek még 
csak nyoma sincsen benne, bár fel sem lehet tenni, 
hogy épen a dolog élén álló miniszter, ha létezik, 
kizárható legyen a tanácskozásból. Nem hiszem 
tehát, hogy ha a mellett érvelni lehet is, azt bebi
zonyítani lehetne, hogy a kösös hadügyminiszter 
léte nem eltérés az 1867. XII . törvényczikktől. 

Miután ezeket kijelentettem, megnyugtatva 
némileg a miniszterelnök úr nyilatkozatai által, 
megnyugtatva e törvényben foglalt két egészséges 
eszme által, azon reményben, mint már beszédem 
eleién is kifejeztem, hogy e tekintetben mindnyá

jan tenni fogjuk előlegesen és utólagosan köteles
ségünket, én a törvényjavaslatot a részletes tár 
gyalás alapjául elfogadom. (Helyeslés bal felöl.) 

Deák FerenCZ : Átalánosságban tárgyaljuk 
az elénk terjesztett törvényjavaslatokat, átalános
ságban fogok én is azokhoz szólani. (Halljuk! 
Halljuk!) 

Az állam első és legfontosabb feladata meg
védeni az országot kül- és bei-ellenség ellen. A 
végrehajtó hatalom köteles őrködni a haza bizton
sága fölött, az alkotmányos törvényhozás pedig 
tartozik gondoskodni arról, hogy a kormány min
den időben s minden eshetőségek ellen elegendő s a 
czélnak teljesen megfelelő védelmi eszközök felett 
rendelkezhessék a haza védelmére. (Tetszés.) 

Súlyos kötelesség a védelmi kötelesség ; mind 
az összes államra, mind az egyes honpolgárokra 
nézve folytonos teherrel jár és nagy áldozatokat 
igényel. A polgári kötelességek közt ezen köteles
ség teljesítése a legterhesebb, de mellőzhetlen. 
Nem lehet ezen kötelességet elodázni, nem lehet 
azt hanyagon vagy félig teljesíteni, mert a félig 
teljesített védelem aligha jobb a védelem elmu
lasztásánál, (Tetszés.) Hiba vagy mulasztás e rész
ben nem csak a honpolgárok jóllétét, hanem az 
ország lételét is veszélyeztetheti. Történelmünk 
legszomorúbb lapjai tesznek erről tanúságot. 

Szerencsések volnánk, ha a védelem terhes 
kötelességének teljesitése nélkül is fen birnánk 
tartani hazánkat. De, fájdalom, ez lehetetlen. Bol
dog azon ország , melynek teljes neutralitását 
Európa garantirozta, mint Helvetiáét; boldog az, 
melyet mások védenek meg; boldog az, mely 
geographiai helyzete miatt a megtámadtatások ve
szélyének kevésbbé van kitéve. De a mi helyzetünk 
az európai nsgyhatalmasságok közepette — útjá
ban ugy szólván a hareznak — több veszélylyel 
jár, és hogy megvédhessük hazánkat, több erőfe
szítési áldozatok igényeltetnek. (Nagyon igaz!) 

Seregeket gyűjteni és fentartani szükség nél
kül vagy a szükség mértékén tul fonák politika, 
hóditó háborúkra pazarolni a nép vérét és vagyo
nát politikailag is, erkölcsileg is bűnös. De ele
gendő erővel készen állani az ország védelmére 
minden lehető megtámadások ellen politikai és 
erkölcsi kötelesség. (Élénk tetszés.) 

Fog-e valaha a civilisatio és a népek erkölcsi 
érzete azon fokra emelkedni, hogy a háború poli
tikai és erkölcsi lehetetlenség legyen, azt nem tu
dom ; de hogy még eddig oda nem emelkedett, és 
hogy a háború kivált Európa jelen helyzetében a 
könnyen történhető lehetőségek közé tartozik, azt 
ugy hiszem, senki sem tagadja. Nekünk pedig a 
helyzetet ugy kell tekintenünk, aminő az jelenleg, 
nem ugy , a minőnek mi azt óhajtanánk. (Tetszés.) 

Kormányunk a háborút bizonyosan nem 
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óhajtja, de az országnak czélszerü védelméről sem 
feledkezhetik meg soha, és mivel arról győződött 
meg, hogy védelmünk eddigi rendszere Európa 
jelen viszonyai közt és a hadviselésnek mostani 
módja mellett nem kielégítő : ezen védrendszer 
átalakítására törvényjavaslatokat terjesztett elő. 

Midőn mi ezen törvényjavaslatok felett tanács
kozunk, azt kell fontolóra vennünk, alapos-e a mi
nisztérium azon kiindulási pontja, miszerint jelen 
védrendszeriink a haza védelmére nem elegendő, 
és ennélfogva a czélnak nem felel meg teljesen? 

És ha e rendszer nem elegendő, jobb-e, czél-
szerübb-e ennél a kormány javaslata, és több biz
tonságot nyujt-e az ország védelmére nézve ? 

Vagy ha sem az eddigi, sem a most javaslatba 
hozott védrendszert nem találjuk kielégítőnek, mi
nőt kell azok helyébe megállapítanunk ? 

Tehát vagy meg kell tartanunk az eddigi 
rendszert, vagy el kell fogadnunk lényegében és 
főelveiben az elénk terjesztett javaslatot, vagy a 
helyett mást, jobbat, czélszerübbet készítenünk, 
rögtön, haladék nélkül. Ezen három alternatíva 
közül kénj'telenek vagyunk valamelyiket vá
lasztani. 

Meggyőződésem az, hogy eddigi védelmünk 
rendszere Európa jelen helyzetének s a hadvise
lés mostani módjának igényeit ki nem elégíti, 
s azért a czélnak meg nem felel, s az ország védel
mére nem nyújt teljes biztonságot. 

Nincs nagyobb állam, mely védelmi rend- ; 
szerét, a véderő mennyiségét és szervezetét teljesen 
öntetszése szerint határozhassa meg. E részben 
mindenik a viszonyok kényszerűsége alatt áll; 
nem hagyhatja figyelem nélkül más államok had
erejének nagyságát, s kénytelen ahhoz mérve ren
dezni saját véderejét; nem mellőzheti a hadtudo
mánynak kifejlődését, mert ha mindezeket nem 
tekintve, más államoktól messze elmarad, valószí
nűleg rövid időn veszve lesz. 

Hajdan gyakorolatlan tömegek harczoltak 
hasonló gyakorlatlan tömegek ellen, s e karczok-
ban a nagyobb vitézség, bátorság gyakran a na
gyobb szám fölött is diadalmaskodott. Még e har-
czokban is a régibb, gyakorlottabb harczosok bir-
tak gyakran döntő elönynyel. Némely európai 
hatalmasságok kezdették emelni az állandó, ren
des és begyakorolt katonaság számát, és ez által 
diadalmaskodtak elleneik fölött. Ezt látva a többi 
hatalmasságok, ámbár jól tudták, hogy az állandó 
katonaság, kivált, ha nagyobb számban tartatik, 
rendkívüli súlyos teherrel jár, kénytelenek vol
tak saját érdekök, saját országuk biztonsága mi
att is követni a példát, s átalakult az előbbi véd
rendszer egész Európában, s fektetve lőn főként 
az állandó katonaságra. 

Őseink sem maradtak e részben hátra. Előbb 

nálunk is a banderiális és insurrectionalis rendszer 
állott fen; ezek voltak egyedüli védeszközeink. 
De már 1715-ben belátták az ország rendéi, hogy 
ez a mód nem elegendő az ország megvédésére, s 
kimondották a VIII-ik törvényben, hogy a bandé
rium és ínsurrectio mellett állandó rendes katona
ságot is kell fogadni belföldiekből és külsőkből. 

A bandériumok csakhamar megszűntek Eu-
rópaszerte, és megszűntek azok nálunk is ; az ál
landó rendes seregek pedig mindenütt növekedtek. 
Az ínsurrectio — mind a portalis, mind a szemé
lyes — fennállott még hazánkban, ámbár Mária 
Terézia ideje óta csak ritkán használtatott, inig 
végre az 1809-ik évben tett utolján szolgálatot. 

A védrendszernek ezen átalános átalaku
lása, és az állandó hadseregek szaporodása tete
mesen megváltoztatta a hadviselés módját mind 
a seregek számára, mindazok használása módjára 
nézve. 

Ha összehasonlitjuk a múlt századokbelihar-
czokat a mostaniakkal, s az akkori hadseregek 
számát a mostaniakéval: valóban meglepő a kü
lönbség. Nem szólok a 30 esztendős háborúról, 
csak Mária Terézia háborúit emlitem, melyekben 
hazánk is közreműködött, és emlitem e század ele
jéből a franczia háborúkat. Mi volt akkor az egyes 
hatalmasságok hadseregeinek száma a mostanihoz 
képest? 1796-ban al l - ik czikk bizonyítása szerint 
340 ezer emberből állott ő felségének a római csá
szárnak és magyar királynak összes hadserege. 
1812-ben az első törvényczikkben 64 ezerre 
van megállapítva a magyar ezredek létszáma; s 
ha ehhez ő felsége többi országainak és tartomá
nyainak katonáit aránylag hozzáadjuk, mily cse
kély szám lesz az eredmény az európai államok 
mostani seregeihez képest! Hiszi-e valaki, hogy 
ily számú sereggel most, midőn az európai nagy
hatalmak mindenike 800 ezer begyakorlott ren
des katonát számithat seregében, meglehetne vé
deni a birodalmat és hazánkat? (Elénk tetszés.) 

Ehhez járul azon körülmény is, hogy a gyors 
közlekedési eszközök tetemes szaporodásánál fog
va, a seregek összevonása, elszállítása hamarább 
történik, s e miatt a háborúk gyorsabbak és rö
videbbek. Előbb még a háború megizenése után 
is a döntő csatákig hónapok, gyakran évek foly-

i tak le. Ha akkor a fenyegető vagy már megkez-
j dett háború alkalmából ujonczok állittattak ki és 
' e gyakorlatlan ujonczok ezredekbe soroztattak, 

volt idő azokat kitaníttatni és begyakorolni és né
ha fél év múlva is elég jókor érkeztek a háború 
színhelyére, hogy a döntő csatákban sikeresen 
részt vehessenek. Most ilyen ujonczok a háború 
végéig alig volnának csak némileg is begyako
rolhatok, mert a közelebbi idők tapasztalásából 
tudjuk, hogy nagyszerű, döntő háborúk nem évek, 
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nem hónapok, hanem hetek alatt végeredmény
nyel be lettek fejezve. 

E tetemes változások, melyek az ujabb kor
ban Európának majd minden állomára kiterjed
tek, szükségessé teszik, hogy minden nagyobb ál
lam az eddiginél sokkal több, sokkal nagyobb szá
mú katonát állithasson megtámadás esetében a 
harcz terére, és hogy a katonaság ne gyakorlat
lan ujonczokból, hanem rendesen kitanitott és be
gyakorlott harczosokból álljon. Védelmünk eddigi 
rendszere mellett ezt tenni képesek nem volnánk, 
kisebb sereggel pedig, vagy be nem gyakorlott tö
megekkel, nagyobb számú begyakorlott seregek i 
ellen, vitézség és lelkesedés daczára sem birnók j 
kiállani a harczot. Eddigi rendszerünk megtartása 
mellett tehát az ország megvédése és biztonsága 
volna koczkáztatva. [Helyeslés.) 

Az elénk terjesztett törvényjavaslatok pótol
ják e hiányt, és nézetem szerint az előbbinél czél-
szerübb védrendszert tartalmaznak (Igaz!) 

Nagy seregek, mint mondám, nagy teherrel 
járnak, és azon szám is. melyet jelenleg Európa 
nagyhatalmai tartanak, oly nagy, hogy azt foly
tonosan zsolddal és élelemmel ellátni a népek nem 
birnák. De tetemesen kisebb számra egyik állam 
sem szoritkozhatik, mert nagyobb számú gyakor
lott hadseregek ellenében nem birná megvédeni 
országát, s fentartani annak biztonságát. Ujabb 
korban tehát azon eszme kapott lábra az európai 
szárazföldön, hogy aránylag csekélyebb legyen 
ugyanazon rendes katonaságnak száma, mely 
béke idejében is folytonosan fegyverben áll, és 
élelemmel és zsolddal ellátandó, de nagyok legye
nek a tartalékseregek. E tartalékseregek is azon
ban oly harczosokból álljanak, kik már évekig 
szolgáltak a folytonosan fegyverben álló katona
ság sorában, s ennélfogva teljesen begyakorolva 
levén, épen oly harczképesek, mint azok. 

Csak ily módon lehet nagy számú begya
korlott seregeket az állam végpusztalása nélkül 
harczkészen tartani, és ezen eszme az elénk ter
jesztett törvényjavaslatoknak is egyik alapeszméje. 

A teljesen begyakorolt nagy számú tartalék
seregek csak ugy létesülhetnek nagyobb baj és 
nehézségek nélkül, ha a szolgálati idő rövidre sza-
batik és az átalános védkötelezettség törvény ál
tal kimondatik. Egyik ugy, mint a másik ember
ségesebb, ezélszerübb és igazságosabb , mint az 
eddigi mód volt. {H<.lyslés.) 

Hajdan, mig fogadott katonák képezték a 
sereget, sőt utóbb is, midőn azok erőszakkal állít
tattak, a szolgálati idő addig tartott, mig a katona 
elhalt vagy szolgálatra képtelenné lett; az illető ki j 
volt szakasztva — gyakran akarata ellen— polgári 
állásából és minden viszonyaiból egész életére. E j 
sors nem ért minden honpolgárt, de a kit ért, azt ' 

súlyosan és igazságtalanul sújtotta. Utóbb az erő
szakos állitás helyébe a conscriptio és capitulatio 
következett. Ez ugyan könnyebb volt. de mégis 8 
—10 évig tartott. 

Most az előttünk fekvő törvényjavaslat szerint 
3 év a rendes szolgálati idő; annak elteltével a 
katona ismét visszamehet családjához, folytathat
ja keresetmódját, családi viszonyba léphet, s még 
7 évig évenkint csak rövid idei gyakorlatra köte
les, mindamellett, hogy háború esetében nűnt 
begyakorlott katona képes lesz sikeresen szolgál
ni a haza védelmére. 

Az átalános hadkötelezettség is igazságos. 
Ha e kötelezettség legsúlyosabb minden polgári 
kötelezettségek között, viselje azt mindenki különb
ség nélkül, a kit kora és testalkata arra képessé 
tesz. (Elénk helyeslés.) Hajdan a nemesi osztály, 
annálfogva, mert köteles volt a felkelő seregnél 
szolgálni, e katonáskodás alól ki volt véve; csak a 
szegényebb osztályokat terhelte az, de az insur-
rectiók csak ritkán és rövid ideig működtek, s 
ámbár a törvény megrendelte, hogy minden év
ben gyakorlatok tartassanak, a megyék, melyek
ben épen a kiváltságos osztály határozó't, a tör
vény ezen rendeletét elmellőzték, mig a szegény 
nép gyermeke évekig viselte a katonáskodás ne
héz terhét. 

Ezt az igazságtalanságot is megszünteti az 
előttünk fekvő törvényjavaslat, s midőn egy rész
ről a haza védelmét biztosabb és czélszerübb ala
pokra helyezi, más részről az igazság, méltányos
ság és humanitás követeléseinek is inkább felel 
meg. (Tets'~és.) 

Azon ellenvetést tették többen ezen törvény
javaslatok ellen, hogy bennök a magyar hadsereg 
egészen fel van adva. 

Ha a magyar hadsereg eszméjét ugy értel
mezzük, mint az állandó katonaság behozatala óta 
értelmezték törvényeink s a folytonos gyakorlat, 
akkor ezen eszme a jelen törvényjavaslatban nin
csen feladva, sőt, miután annak egyik szakaszában 
hivatkozás történik az 1867. XO. t. ez. azon sza
kaszára, mely szerint „a magyar hadsereg ö felsége 
többi seregeinek kiegészitő része," az eszme nem 
csak mellőzve nincs, de világosan fentartatik. 
(Igaz! jobb felöl.) 

Oly magyar hadsereget azonban, mely telje
sen független, önálló, s ő felsége többi seregeitől 
egészen elkülönözött legyen, e törvényjavaslatok 
sem foglalnak magukban. 

Az állandó katonaság 1715-ben állapíttatott 
meg törvény által mint honfiakból és külsőkből 
fogadás által alkotandó sereg. A törvény akkor 
ezenkívül egyebet nem rendelt. Későbbi törvé
nyeink szólanak magyar ezredekről, azok számá
ról, teljes állapotban leendő tartásáról ; de elkülön-
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zött hadseregről, mely e fogalomnak „független, 
önálló külön magyar hadsereg" csak távolról is 
megfelelt volna, semmit nem szólanak. 1790-ben, 
azon országgyűlésen, mely a nemzetjogainak fen-
tartásában, biztosításában, ernyedetlen buzgalom
mal járt el, s mely a X. t. czikkben kimondotta 
Magyarország független önállását, az ország ren
déi nem határoztak semmit önálló, független, kü
lön hadseregről ; hanem azt igenis kívánták, hogy 
a hadi tanácsnál két magyar hadi tanácsos is al
kalmaztassák, a mi bizonyosan nem a sereg elkü-
lönzését jelenté. (Tetszés a középen, mozgás a szélső 
bal oldalon.) 

Ajánlottak akkor az ország rendéi uj'onczokat 
is a magyar ezredekhez ; kimondották, hogy a ma
gyar ezredek teljes számban leendő fentartására a 
fogadás nem levén czélszerü mód, e helyett egy 
országos küldöttség készítsen „de conservandis in 
actuali statu completo legionibus Hungaricis" 
czélszerü javaslatot; de külön, önálló magyar had
seregről nem szólanak. 

Az 1802-dik évben előfordul ugyan az első 
czikkben e kifejezés: „magyar hadsereg" (exerci
tus hungaricus); de ott van egyszersmind e szó
nak magyarázata is e szavakban : „Duodecim legio-
num pedestrium, decem equestrium, in summa se-
xaginta quaíuor millium exercitus Hungaricae nu-
merum in praesens defixum" stb. 

Tehát a magyar hadsereg akkor 64 ezer lo
vas s gyalog katonából állott, mely nem volt ön
álló, független hadsereg, hanem része volt ő fel
sége összes hadseregének. 

Tanúsítja ezt az 1795-dik II. t. ez. is, mely
ben a 340 ezerből álló császári királyi hadsereg 
fentartására két millió 40,000 mérő rozsot, ezen 
felül zabot, s ökröket ajánlanak: „pro intertentio-
ne 340 millium exercitus caesareo regii." A tör-
vényezikk tehát nem „hadseregről" szól, hanem 
„császári királyi hadseregről," s ebben benne fog
laltattak a magyar ezredek is. (ügy van! jobb 
felöl) . 

Tekintse bár végig akárki a törvényeket s 
országgyűlési iratokat: látni fogja, hogy teljesen 
önálló, független, külön magyar hadsereg létezésé
nek nyoma nincs azokban ; sőt még az 1848-diki 
tőrvények is emiitik ugyan e szót: „magyar had
sereg;" de arról mint önálló, független, külön 
hadseregről sehol nem rendelkeznek. 

S hivatkozom a t. ház tagjaira, hogy ilyen 
önálló, független, külön magyar hadsereg 1848- j 
ban is csak akkor jött tettleg létre, mikor sere
geink nem a sanctio pragmatica értelmében ő fel
sége seregeivel együtt, hanem ellenök küzdöttek. 
(Elénk helyeslés a jobb, mozgás a szélső bal oldalon.) 

Ha pedig valaki okát vizsgálná annak, hogy 
az állandó katonaság megállapitása óta miért nem 
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sürgettek ily teljesen önálló, független, külön had
sereget az ország rendéi: valószínűleg azon ered
ményrejutna, hogy nem sürgették, nem követelték, 
mert azon meggyőződésben voltak, hogy két ilyen 
elkülönzött, független és önálló hadsereggel, annyi 
harcz és veszély között, sem a hazát, sem ő felsége 
trónját s többi országait a pragmatica sanctio ér
telmében megvédeni nem lehetett volna. (Helyeslés.) 

Miként alakulnak egykor Európa helyzetei 
s az országok viszonyai, az a jövő titkai közé tar
tozik ; de nekünk főként a jelen helyzetet s annak 
szükségeit kell tekintetbe vennünk; ezek mellőzé
sével egyedül a jövőre nem építhetjük megállapo
dásainkat, (ügy van!) Lehet, hogy azon védrend-
szer, mely most elénk terjesztetett, hiányosnak 
fog egykor tartatni, s tetemes változásokon me-
nend keresztül. Az idő fogja kimutatni czélszerü-
ségét vagy hiányos voltát. Poroszország példája 
ugyan kedvező tanúságot tesz e rendszer elvei 
mellett; ha azonban czélszerütlennek bizonyítaná 
be azt a tapasztalás, lehet idővel azon változtatni, 
s azt az akkori viszonyokhoz alkalmazni. De ha 
most elmulasztjuk hazánk s a birodalom védelmére 
megtenni azt, a mi szükséges és czélszerü, e mu
lasztásnak keserűen adhatnék meg: árát végrom-
lásunkkal: mert épen a honvédelmi intézkedések 
azok, melyeket a határozatlanság habozásai között 
halasztgatni, vagy félig megtenni veszélyes, s 
könnyen megeshetik, hogy az események nem 
várnak. (Elénk hosszas tetszésnyilvánítások.) 

A törvényjavaslatok részleteibe nem bocsát
kozom ; azok fölött ugy is külön tárgyalásnak 
lesz helye. Annyit azonban előre is kijelentek, 
hogy midőn valamely rendszert elvben és alap
eszméjében elfogadok, annak oly lényeges részeit, 
melyek nélkül az egész lehetetlenné válik, ellökni 
bizonyosan nem fogom. (Tetszés a jobb oldala a.) 
Vannak ezen törvényjavaslatok részleteiben oly 
pontok, melyeket én is másként óhajtottam volna j 
de ha e pontokra nézve az én óhajtásom csak az 
egésznek föláldozásával volna elérhető, inkább alá-
rendelem a fontosabb érdekeknek saját nézetemet, 
sem hogy az egész rendszert, melyet szükségesnek 
tartok , ez által koczkáztassam. (Elénk helyeslés a 
jobb oldalon.) Nem szeretném e részben lelkemre 
venni azon felelősséget, hogy az ország védelmére 
rögtön és mulhatlanul szükséges nagyfontosságú 
intézkedés csak azért, mert annak egyes, bár fon
tos részleteire nézve más véleményben vagyok, 
elmaradjon, s e miatt az ország biztonsága legyen, 
ha bár csak egy időre is veszélyeztetve. (Hosszas 
helyeslés.) 

Pártolom tehát a törvényjavaslatokat átalá-
nosságban, lényeges elveikben és alapeszméikben, 
ismételve azon imént kijelentett vezérelvet, mely 

47 
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engem a részletes tárgyalásnál vezetni fog. (Hosz-
szas élénk tetszésnyilvánítások.) 

Csanády Sándor : Tisztelt képviselőház! 
(Zaj. Eláll! A tagok egy része kimegy.) Midőn a 
véderő szervezésére vonatkozó, a kormány által 
előterjesztett törvényjavaslat ellen adom szavaza
tomat, nem lehet szándékom azon társadalmi és 
politikai okok fejtegetésébe bocsátkozni, melyek 
átalában a nagy állandó hadseregek ellen szóla-
nak, és melyek a nép igazi barátait az egész vilá
gon mindenütt arra inditák, hogy az állandó had
seregek létszáma leszállítására törekedjenek. 

Mert az állandó nagy hadseregek egész Európá
ban nem a nemzeti jóllétnek, boldogságnak.megelé
gedésnek, szabadságnak, hanem igenis a népek el
nyomásának vak eszközei. Ez a politikai ok. 

A nagy állandó hadsereg a nemzet vagyo-
nodhatásának egyik legnagyobb tényezőjét , a 
legegészségesebb munkaerőt tétlenségre kárhoztat
ván, gátolja a népek anyagi gyarapodását, képte
lenné teszi őket adójok fizetésére. Ez a közgazda
sági tekintet. 

És az erkölcsi tekinteteket megemlitsem-e ? 
Hisz ezek annyira világosságban vannak helyezve 
már ma, hogy fejtegetésükbe bocsátkozni felesle
ges volna bármi körülmények között. 

Csakis azon különös szempontokat kívánom 
tehát felemlíteni, melyek nemzeti törekvéseink 
szempontjából a kormány kivánatának teljesítését, 
melylyel az osztrák hadsereg létszámát szaporítani 
czélozza . hazám érdekeivel homlokegyenesnek 
bizonyitják. 

Első szempont azon körülményben fekszik, 
hogy ha a hadseregnek csak mostani létszáma 
tartatik is fen. ez az országra nézve mind a szel
lemi, mind az anyagi téreni előhaladást tökéletesen 
lehetetleníti; mert a mostani hadsereg nagy száma 
elkerülhetetlenné teszi azon rettenetes hadi budge-
tet, mely már is elviselhetlenül nehezedett a nem
zet vállaira. Lassankint tehát szétfoszlik az ön-
ámítás köde, melyben ez országgyűlési többség 
azon dicsekvést burkolja, hogy az ország alkot
mányosságának helyreállítását s ezáltal a nem
zet jobb létét eszközölte. Nem ezt eszközölték, 
uraim, önök, hanem igenis eszközölték azt, hogy a 
magyar néptől, mely eddig kényszerítve adta fil
léreit az osztrák államhitelezők feneketlen hordó
jának töltésére és a népek szabadsága ellen fel
használt nagy hadsereg tartására , ezen magyar 
néptől ezentúl ugyanazon czélokra ez országgyű
lés és saját képviselői beleegyezésével szedjék el 
munkájának és véres verítékének gyümölcseit. 
Nem ezt várja a nemzet országgyűlésétől és kor
mányától, hanem igenis várja terheinek köny-
nyitését és azon eszközök, intézkedések előállítását, 
melyek a nemzet jóllétének előmozdítására szolgál

nak. Várja tehát legelső sorban azt, hogy a had
sereg nagy mérvben kevesbittessék és ez által az 
elviselhetetlen adó, ezen nagy hadi budget, leszál-
littassék. És a kormány e helyett a hadsereg sza-

! poritását tűzi ki czéljául, mely hadsereg szapori-
! tása természetesen a hadi budget felemelését von-
| ná ma okvetlenül maga után, melyet a nép mos-
' tani nagyságában sem kép:s fizetni. Már, uraim, 

ezen eljárás nem a nemzet jóllétének előmozdítása, 
ezen eljárás a nemzet érdekei megtámadása. 

Azt mondják többen, s mondatott a kormány 
által is, hogy ha e kiegyezkedés, mely nézetem 
szerint a legnagyobb áldozatba került a nemzet
nek, mert az ország önállását, függetlenségét vitte 
áldozatul, mondom, ha e kiegyezkedés nagyobb 
terheket rak is a nép vállaira, majdan azon intéz
kedések folytán, melyeket a kormány előidézend, 
a nemzet jólléte emelkedni fog. En ezen állítást 
meggondolatlan önámitásnál egyébnek nem tar
tom; s hogy ez valódilag nem más, bizonyítja a 
tapasztalat: mert a kibékülés legalább ez ideig 
sem szellemileg, sem anyagilag boldogságot nem 
hozott e hazára. Szellemileg nem, . . . (Ellenmon
dás.) Meg fogom mondani, uraim, az okát, miért 
állítom ezt. Szellemileg nem idézett elő jóllétet, mert 
daczára annak, hogy e hazában 5000 község pol
gárai azon szomoritó helyzetben és körülmények 
közt vannak jelenleg is, hogy a népiskolák hiánya 
miatt a középkori sötétségből kibonyolodni nem 
tudnak, a vallás- és közoktatásügyi miniszter úr a 
népnevelésre csak 200.000 forintot vett fel bud-
getjébe. mely csekély összeg a már jelenleg meg
levő iskolák nyomorral küzdő tanítóiknak sorso
kon! könnyebbülés kieszközlésére sem elegendő. 
Tehát szellemileg a kiegyezkedéssel nem nyert a 
nemzet semmit; sőt még a nevelés ügye lendületet 
sem kapott. De nem nyert az ország a kiegyezke
déssel anyagilag sem; mert a fölemelt adók, az el
vállalt államkölcsön terhei és ezen nagy hadi bud
get annyira kimeríti az adózó nép erejét, hogy a 
legközelebbi évben a közigazgatási költségeket 
sem lehet már kölcsön felvétele nélkül fedezni. 

Nem szólok most arról, hogy a kormány na
gyon hamar lépett az adósság csinálás azon teré
re, melyen Ausztria az örvény szélére jutott; csak 
azt kérdezem: minők lesznek azon intézkedések, 
melyek által a nemzet sorsán javítani fog? Pénz 
nélkül ? Vagy ezt is kölcsön utján akarja a kor
mány eszkölni? Hiszen, uraim, a kölcsön után 
rögtön kamatot és törlesztést kell fizetni! 

Tehát a kormány minden, de minden lépése 
ujabb terheket csatol a már is elviselhetlenné vált 
terhekhez. Azon ut, melyen a kormány halad, 
nem a nemzet jóllétének előmozditására, hanem a 
nép tőnkre jutására vezet okvetlenül. 

Már csupán azért, hogy a nép terhein köny-
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nyiteni lehessen, szükséges lett volna a hadsereg 
létszámának leszállítása, és a kormány a helyett 
még szaporitását kívánja. 

A második szempont, mely meggyőződésem 
szerint a kormány kivánatának teljesítését gátolja, 
abban áll, miszerint Ausztria a jelenlegi hadsere
gét is elég nagynak hiszi arra nézve, hogy oly 
külpolitikát kövessen, mely előbb-utóbb okvetlen 
háborúba fogja keverni. Ausztria hadseregének 
szaporítására segédkezet nyújtani annyi, mint 
Ausztriát az aetiv politika követésére felbáto
rítani (Egy szó: Kell is!) és én ezen felbátoritást a 
legveszélyesebbnek tartanám hazánkra nézve, 
mert vagy minden számítás csal, vagy tagadbat-
lanul igaz az, hogy Ausztria azon külhatalmas-
sággalvaló szövetkezéssel, melynek alapja a kibé
külés Magyarországgal, oly bonyodalmakba fogna 
rohanni, melyek ujabb, és na lehetséges, az előbbi
nél még rettenetesebb Sadowát fognak előidézni. 
(Zaj.) 

Tudom én, uraim, hogy ez 1866-iki Sadowát 
nem csak a porosz fegyverek tökéletességben való 
előnye, hanem az osztrák alattvaló népek elégedet
lensége is idézte elő. Tudom azt is, hogy Magyar
ország hadseregének vitézsége igen nagy súlyt 
lenne képes vetni a mérlegbe Ausztria mellett; de 
uraim, tudom ám azt is, hogy ma már egy hadse
reget nem tesz vitézzé magában azon katonai bá
torság, mely tulajdona. A nemzet hadseregének 
vitézsége attól függ, vajon nemzeti érdekek mel
lett harczol-e vagy nem? vajon képes-e lelkesülni 
azon ügyért, azon eszmékért, melyek mellett küzd? 
és én meg vagyok győződve arról, hogy Ausztriá
nak legközelebbi háborúja sem lesz olyan, hogy a 
császári zászlóhoz akár a civilisatiónak, akár kü
lönösen a magyar nemzetnek érdekeit csatolhatná. 

Csak gondolják meg, uraim, hogy azon álla
pot, melyet önök előidéztek, nem hozott könnyeb
bülést a nemzetre, sőt növelte és növeli naponkint 
a közelégedetlenséget. Oly állapot ez, melyből a 
nemzet, mihelyt alkalma lesz. szabadalni kivan. Te
kintsenek szét önök, uraim, az osztrák birodalom
hoz tartozó tartományok népei között, s meg fog
nak győződni, hogy ők épen oly elégedetlenek je
lenlegi állapotaikkal, mint a minők vagyunk mi. 
Csehország, sőt maga Prága folyvást izgatottság
ban á l l ; Galiczia Lengyelország helyreállítását 
óhajtja; Tirol egy része, Trient kifelé kaczérkod-
nak, s maga a német faj a nagy német birodalom 
felállításáról álmodozik. És miért történik mind 
ez ? Történik azért, mert a nagy állandó hadsere
gek létszáma és az elviselhetlenné vált adóterhek 
a birodalom minden népeit a kétségbeesés szélére 
taszították. 

A népek . . . (Jobb felöl: Elég már!) Majd én 
fogom azt meghatározni, mikor lesz elég. A népek 

közelégedetlensége bizonyára nem fogja legyó'z-
hetlenné tenni az osztrák fegyvereket, s ha ez igy 
van, abból mi következik? az, nézetem szerint, 
hogy békepolitikát kell követni. 

A kormányférfiak, igaz, folytonosan tagad
ják, hogy Ausztria oly politikát követ, mely hábo
rút idézne elő, azonban ezen tagadás, meggyőződé
sem szerint, nem elegendő ok arra nézve, hogy 
azoknak hitelt adjunk; hogy pedig azoknak hitelt 
ne adjunk, arra elegendő ok a legközelebbi évtize
dek diplomatikai története ? 

Egyetlenegy mód van, uraim, a békeszándék 
bebizonyítására : ez egy mód a hadsereg létszámá
nak leszállítása. 

Azt mondották ezen eszmére többen a jobb 
oldal szónokai közül . . . (Nagy zaj. Elég! Eláll!) 

P a t a y I s tván : Ugyan nem kell mindig ott 
bele discurálgatni. Tessék felállani és beszélni, az 
a rendje. 

Csanády Sándor: Hallottam, azt mondot
ták erre a jobb oldalról, hogy az országot védelmi 
erő nélkül hagyni nem lehet; különösen hazánk
hoz közel oly bonyodalmak támadhatnak, melyek 
a véderő készen tartását okvetlen szükségessé te
szik. Tökéletesen igazuk van, uraim, önöknek; de 
én sem akarom ám hazámat védetlen állapotban 
hagyni, sőt óhajtásom, czélom az, hogy oly ma
gyar véderő szerveztessék, mely képesítve legyen 
minden körülmények közt bár melyik császárság-
haderejével szembe szállani és hazánkat azok el
lenében megvédeni. De ezen ezélt, uraim, nem ez 
által fogjuk elérni, hogy az osztrák hadsereg lét
számát szaporítjuk, mely osztrák hadsereg a tör
ténelem biztosítása szerint a magyar nemzet és 
szabadságának megsemmisítésére használtatott fel 
igen sok alkalommal. 

Vadnay LajOS: De most nem, mert magyar 
kormány lesz ! 

Csanády Sándor : Következőleg Magyaror
szág érdeke nem az osztrák hadsereg létszámának 
szaporitását kívánja, hanem igenis kl \ánja azt, 
hogy magyar véderő állíttassák fel, kívánja, hogy 
független, önálló magyar hadsereg szerveztessék. 
Erre kell tehát működnünk okvetlen; azonban 
ezen czélt el nem érjük az által, ha a ház asztalára 
letett törvényjavaslatokat elfogadjuk; nem pedig 
azon oknál fogva, mert a törvényjavaslat értelmé
ben oly haderő szerveztetnék, mely bele olvasz-
tatnék az osztrák hadseregbe ; oly véderő, mely 
fekete-sárga lobogók alatt német vezénylet mellett 
többnyire idegen tisztektől vezettetve, a haza érde
kei ellen működhetnék igen sok körülmények közt. 

De nekünk , mint mondom, mindent el kell 
követnünk arra nézve, hogy önálló, független 
magyar hadsereg szerveztessék. Mert csak ilyen 

J hadseregtől várhatnánk olyan eredményeket, 
47* 
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minőket az 1848—49-iki hadjáratok alkalmával 
a dicső magyar honvédhadsereg előállított, (Él
jenzés a szélső bal oldalon) mely vitéz hadsereg le
győzésére , daczára annak , hogy ben a hazában 
a félrevezetett nemzetiségek lázadásai a magyar 
véderőnek egy részét igénybe vették, két nagyha
talom hadserege szükségeltetett, mely két nagy
hatalom hadserege is csak a Világosnál elkövetett 
legaljasabb árulás következtében érhette el czélját. 

Van még egy szempont, melyet csak néhány 
szóval kivánok megemliteni. Az osztrák hadsereg 
nagysága folyvást fenyegető veszély az alkotmá
nyosságra nézve. Ez a viszonyok természetében 
fekszik. Ezt bizonyítja a történelem. Nekünk te
hát kötelességünk oda működni, hogy ezen ve
szély elhárittassék; és én csodálkozom , hogy egy 
kormány, mely szabaclelvüseggel, alkotmányos 
törekvésekkel szeret dicsekedni (Méltán is!) az al
kotmányosság ezen veszélyének növelésére ho
gyan törekedhetik. Én tehát, t. ház, mert nem 
akarom , hogy Magyarország osztrák táborrá ala
kíttassák át, (Jobb felöl: De mi sem ám !) mert nem 
akarom, hogy hazánk polgárai életök legszebb 
korát, ifjúságokat egy évtizeden át idegen érdeke
kért áldozzák fel; inert néni akarom, hogy az eddig 
is elviselhetlenné vált adóterhek a jelenlegi hadsereg 
létszámának szaporítása által megnagyobbodván, a 
nemzetet a végelszegényedés örvényébe taszítsák ; 
mert nem akarok oly véderőt, mely hazánkat és 
alkotmányos szabadságunkat — ha majd lesz — 
(Hát mist mi van? absolutismus 9) megvédeni ké
pes ne legyen: a ház asztalára letett törvényjavas
latot még részletes tárgyalás alapjául sem foga
dom el. 

Minthogy azonban óhajtom, hogy hazánk 
boldog, nagy és szabad legyen, kívánom, hogy 
egy önálló, független magyar véderő szerveztes-
sék, melynek alapját, magvát a most hazánkon kí
vül állomásozó magyar ezredek képezzék ; kívá
nom, hogy a magyar véderő a magyar alkotmányra 
niegeskedtessék; (Helyeslés a szélső baloldalon) ki-
vánom, hogy a magyar véderő a hazában szállá-
soltassék el; kívánom , hogy a magyar lobogók 
alatt honi vezényszó mellett honfiaink vezérlete 
alá állittassék , hogy igy legszebb, legmagaszto
sabb hivatásának megfelelni képes lehessen. E 
czél elérhetése szempontjából felkérem a t. házat, 
méltóztassék a kormányt oda utasitani, hogy 
az általam is aláirt, a ház asztalára letett véderő 
szervezésére vonatkozó indítványunk szellemé
ben készítendő törvényjavaslatot terjesszen minél 
előbb az országgyűlés elé. (Helyeslés a szélső bal 
oldalon.) 

Trefort Á g o s t o n : Legnagyobb tapintat
lanságnak és indiscretiónak tartanám , ha a vita 

jelen stádiumában a szótól el nem állanék. (Élénk 
helyeslés.) 

Román Sándor.- T. ház! (Zaj. Eláll! Elnök 
csenget.) Kérem a t. házat, legyen türelemmel, nem 
csak azért, hogy megértessem, hanem leginkább 
azért, hogy félre ne értessem. 

Az előttünk fekvő törvényjavaslatok a fölol
vasott bizottsági jelentés szerint is a cs. kir. had
seregnek oly nagy létszámú állandósítására irá-
nyozvák, a melylyel a birodalom még eddig soha 
nem rendelkezett, és mely nem csak eléri, hanem 
túlhaladja Európának kiterjedésökre és népessé
gökre jelentékenyebb, az osztrák birodalomnál na
gyobb államok hadseregeinek létszámát is. A had
seregnek ezen tervbe vett roppant létszáma na
gyon növelné az ország lakosságát már ugy is 
tul terhelő véradót. de növelné aránylag az ezzel 
karöltve járó pénzadókat is , a mennyiben a kérdé
ses törvényjavaslatok elfogadása esetére azoknak 
következése az lenne; mert eltekintve a nagy 
hadseregben önként támadó csatázási vagy mér
kőzési viszketeg szüleményekint tekinthető rendkí
vüli áldozatoktól, már béke idején is mind a kö
zösügyi , mind pedig a magyar honvédelmi 
miniszterek javadalmazását is tetemesen emelni 
kellene, mindamellett, hogy az ujonczok kiál
lítására hivatott községekre jelentékeny teher , és 
a családok, illetőleg mezei gazdaságok fentartá-
sa czéljából be nem sorozott egyénekre is jelenté
keny és eddigelé ismeretlen uj adó rovatnék. De 
van ezen. az épen előadottak szerint az orsság la
kosságát pénz és vérbeli adókkal túlterhelő tör
vényjavatlatoknak még egy más , hazánkra igen 
sérelmes oldala is , a mennyiben örök időre foszt
ják meg törvényhozásunkat azon ős sarkolatos 
jogától , mely szerint egyedül ez volt hivatva az 
ujonczok számát a szükséghez képest meghatá
rozni, vagy pedig azok kiállítását teljesen meg is 
tagadni. En tehát, ki az államok bel- és külmeg-
támadás elleni biztonságát nem a nagy hadsere
gekben vélem rejleni, hanem azt inkább a né
pek megelégedésétől, éi az ebből önként folyó 
haza iránti lelkesüléstől föltételezettnek vélem ; 
továbbá én, ki a hadsereget az állam czáljául te
kintetni semmiképen nem akarom, s azonkívül pe
dig hazám sarkolatos jogait is teljes épségben 
fentartatni kívánom: aszóban forgó törvényjavas
latokat a részletes tárgyalás alapjául nem fogad
hatom el; nem fogadhatom el pedig azért, mert az 
átalános hadkötelezettség álczája, czége alatt eg y 
roppant létszámú hadsereg állandósítása szándó-
koltatik: nem fogadhatom el azért, mert tekintve 
a honvédelmi seregekre vonatkozó szakaszokat, 
azok által nem a magyar állam seregének felállí
tása, hanem inkább egy csendőri hivatással ellá
tott sereg felállítása czéloztatik, mely a másiknak 
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csak kiegészítő része, csak függeléke lenne. Végre 
nem fogadhatom el azért, mert a t. háznak több
szöri határozataival ellentétben álló eljárása kö
vetkeztében a hazában lakó nem magyar nemze
tiségek elévülhétlen jogai még mindeddig törvény 
által biztosítva nincsenek. (Fölkiáltások a szélső 
bal oldalon: Ugy van !) Ha e tekintetben s ezen 
utolsó pontra nézve legkisebb kételyem lett volna, 
azt Perczel Mór képviselő úr egészen eloszlatta 
volna (Halljuk!) beszédének azon kihivó részével; 
(Halljuk!) azt mondom, ha a legutolsó pontra nézve 
kételyem lett volna, azt Perczel Mór t. képviselő 
úr egészen eloszlatta volna: mert nem tekintve 
azt, hogy magának vindicálja ezen törvényjavas
lat létrejöttének érdemét, a mit én ugyan leg-
kevésbbé sem irigylek a képviselő úrtól; eltekintve 
attól, hogy olyanokat is megtámadott e házban, 
a kik itt jelen nincsenek és magokat nem védhe
tik, s mely megtámadások rendesen az ellenkezőt 
eredményezik, min tsem a mi a megtámadások ál
tal czélozva volt; miután azonban ezekre megfe
leltek mások, én áttérek a t. képviselő úr beszé
dének azon részére, a mely által magamat és elv
társaimat érintve érzem. A t. képviselő úr t. i. a 
törvényjavaslatok által létrejövendő nagy létszá
mú sereg szükségét a hazában levő nem magyar 
nemzetiségek elnyomásával indokolta; (Nem áll! 
A szélső bal oldalon: De ugy van !) én ugy hiszem, 
ezen indokolás, mely polgári háborúra vezetne, 
(Mozgás) feleletet nem szükségei ; (Ugy van!) 
mondom, ezen polgári háborúra vezető indokolás 
feleletet részemről nem szükségei azért, mert alig 
hiszem, hogy valaki e téren a tábornok urat kö
vetné. Hanem ha mégis a t. képviselő úr az által 
azt akarta mondani, hogy ezen nagy létszámú 
hadsereg azok elnyomására is felállíttatni szándé
koltatnék, akik a jelenleg fenáíló positiv hazai tör
vényünkre támaszkodva, az országban több orszá
gos nemzetek lételét védik, s a mellett állanak, 
vagy a román, szerb, sat. nemzetekről csak emlí
tést tenni merészelnek: akkor, megvallom, hogy a 
íenálló törvények iránti ezen példátlan tisztelet
lenség nem csak a nem magyar nemzetek ellen 
polgári háborúra vezetne. (Nincsenek is!) hanem 
még azokat is sújtaná, a kik az 1861-iki országos 
feliratban a román és szerb nemzetet kangsulyoz-
tatták, a mit, ugy hiszem, a t . tábornok úr, ki saját 
nagy tetteit óra hosszant taglalta, maga sem kíván
ja. Azt is mondotta még, és e tekintetben elisme
réssel kell lennem irányában, hogy a hazában 
lakó nemzetiségeket megnyugtatni óhajtja, és pe
dig, a mennyire csak összefér az ország integri
tásával, mindent megadatni akar. Többet mi sem 
akarunk. De ugy látszik, hogy a t. képviselő úr 
nincs tisztában maga magával sem, mert midőn 
egy részről a nem magyar nemzeteknek mindent 

megadatni akar. ugyanakkor azt mondja, hogy 
nem tűri el, hogy e hazában valaki magát román
nak vagy szerbnek nevezze. Erre ugyan senki 
sem is fog tőle engedélyt kérni. Továbbá Romá
nia kormányát is bele hozta beszédébe, és e tekin
tetben kifejtette azon óhaját, mely Magyarország 
érdekében is van, hogy vajha az oda való kor
mány állandósittatnék és consolidálhatná magát. 
E nyilatkozat nagy megnyugvására szolgálhatna 
azoknak, csak az az egy hibája van, és az a baj, 
hogy azok nem hiszik; nem hiszik pedig azért, 
mert egészen ellenkező eljárást tapasztalnak. Ausz
triának traditionalis politikája mindig ellenséges 
irányú volt azok irányában, és kormányférfiainak 
ellenséges indulata ezt mindennap tanúsította. 
Hogy a magyar államférfiak nem fognak ezen az 
utón haladni, remélni akarom; de kormányunknak 
a közelebbről czélba vett postaegyezmény iránti 
eljárása alkalmával ezen szándékát nem igen ta-
nusitja. 

Átmegyek azon tételre, a mit a t. tábornok 
úr (Itt nem tábornok, hanem képviselő!) Bocsánat, 
én ugy hiszem, hogy itt inkább mint tábornok 
beszélt, nem pedig mint képviselő. (Derültség.) 
Azt állította a t. képviselő úr tehát, hogy a román 
kormány ellenséges magatartása által szítja az 
agitatiót ez országban. Ezt, kérem, semmi ténynyel 
indokolni nem lehet. Hogyan lehet egy szomszéd 
nemzetnek kormányát ily szándékkal vádolni, mi
dőn erre semmi okot sem adott? A t. ház bölcs 
ítéletére bízom azt, hogy mily imparlamentalis 
nyilatkozat volt az. 

Áttérek most t. Tóth Vilmos-képviselő urnák 
azon sajátságos nézetére, a mit ugyanis a véderő-
ről szóló törvényjavaslat 11-ik szakaszának hatá
rozatára mondott , mely által a 800 ezernyi 
hadsereg létszáma 10 évre állapittatik meg. Azt 
jegyezte meg s különösen azok irányában, kik 
abban jogeljátszást látnak, hogy az puszta phra-
sis; mert hiszen az országgyűlésnek évenkint van 
alkalma azon szakaszok határozatait megváltoz
tatni; én, szerény véleményem szerint, hajlandóbb 
vagyok azokat puszta phrasisnak tekinteni, miket 
t. képviselő rir mondott, mint a törvény világos 
s igen tüzetes határozatait, melyek csakugyan 
megfosztják az országot nem csak 10 évre, hanem 
tekintettel a honvédi szolgálat köteles voltára, s 
mivoltára, miszerint ez képezi a rendes hadsereg 
istápját, örök időkre az ujonezok számának meg
határozása vagy az ujonezok megtagadása jogától. 

T. ház! Nem sok mondani valóm van még ; 
azonban igen t. miniszterelnök urnák egy-két ész
revételére vagyok még bátor egy pár szót szólani. 

A miniszterelnök úr ugyanis érezvén Komá
rom városa érdemes képviselőjének hatalmas ér-

' veit, melyek által bebizonyitá azt, hogy törvény-



3 74 CCLXXVI. OESZÁGOS ÜLÉS. (Augusztus 3. 1868.) 

hozásunknak a pénz- és véradó feletti rendelkezési 
joga már el van játszva; ámbár megvallom, hogy 
nagyon csodálkoztam, midőn Komárom városá
nak igen érdemes képviselője egészen ellenkező 
deductiókra jött, t. i. a törvényjavaslat elfogadá
sára ; de alattomban még is (Derültség) indokolni 
látszott valamivel azt, mit sokkal nyiltabban ki
fejezett az igen t. miniszterelnök úr, ki egyúttal 
a kormány eljárása tekintetében például hozta fel 
Poroszország kormányának eljárását, és Poroszor
szág hatalmi állásának és emelkedésének okait, 
ezeket abban kereste t. i., hogy ott az alkotmány 
megsértetett. 

Meg fog engedni a tisztelt miniszterelnök úr, 
ha én ennek okát másban keresem, Poroszország 
hatalmi állásának emelése abban keresendő, hogy 
annak fejedelmei elég korán fel tudták fogni az 
egyházi reformatio eszméjében rejlő nagy erőt és 
azt birodalmuk kiterjesztésére kizsákmányolták, 
s miután e czélukat részben elérték, óvakodtak 
külkérdésekbe, t. i. a keleti és olasz ügyekbe bele
avatkozni, hanem rendezték előbb pénzügyeiket 
és beligazgatásukat, ugy mint semmi más európai 
nagyhatalom. 

Poroszország jelenleg is nagyban növelte 
hatalmi állását, nem azért, mert, hanem annak da
czára, hogy a kormány az alkotmány ellen járt 
e l , tehette pedig azt biztos sikerreli kilátással azért, 
mert meg volt győződve, miként az alkotmányos
ságban rejlő roppant erőnél sokkal nagyobb azon 
erő, mely a nemzetiségi eszmében rejlik, s mert 
nem félemlett meg ezen roppant erőtől, hanem 
ügyesen felhasználta azt saját czéljainak előmozdí
tására. 

Ez valódi államférfiúi eljárás volt, mert a 
valódi államférfiú, minőnek gf. Bismarck, a porosz 
kormány feje kétségen kivül elismerendő, nem 
retteg az erőtől, bár mely eszmében rejlik is az, 
hanem meghóditja magának ezen erőt .; ki pedig 
az erőtől félve, azt nem csak maga javára kizsák
mányolni nem képes, sőt az árként rohanó kor
szerű eszméknek ellent állani iparkodik, azt ép 
oly kevéssé tekinthetem valódi államférfiunak, 
mint nem tekinthetném valódi hadvezérnek azon 
tábornokot, ki félve a puskapor roppant erejétől, 
annak használatát ellenségének engedi át, saját 
seregének pedig a megtöltött srnár is elsülő ágyúit 
beszegeztetné. 

Az igen t. miniszterelnök úr (Halljuk!) végső 
szavaiban egy döntő argumentummal akart a házra 
hatni és ez volt a belellenségre való hivatkozás. 
(Kül- és belellenségre!) Ha az igen t. miniszterelnök 
úr az országot akár a miniszteri omnipotentiával, 
akár pedig a magyar nemzetnek a többi országos 
nemzetek feletti korlátlan uralmával azonosítja, 
akkor és ily értelemben sok az ország belellen-

sége, t. i. a lakosság többsége; ha azonban az igen 
t. miniszterelnök úr nem azonosítja, (a mint én 
hiszem is, hogy nem ugy értette) a kormány vagy 
bármely fél uralmával, akkor bátran állithatom 8 
biztosithatom, miként hazánknak nincs más ellen
sége, mint azon párt, mely az említett uralmat 
minden áron, tehát a haza létezésének árán is, fen-
tartani kívánja, mely ép azért megfoghatlan eljá
rása által mintegy mesterségesen kiteszi hazánkat 
külföldi megtámadásoknak, melyek sikeresen meg-
kisérthetők lesznek bármely hatalom által, mert az 
egy fél uralmát és a túlságos terheket igen természet
szerűleg megunják a népek, elégületlen népeket 
pedig bár mily nagy hadseregek megmenteni nem 
képesek. A ki tehát ilykép teszi ki a hazát, az, 
uraim, a hazának legnagyobb ellensége. (Tetszés a 
szélső bal oldalon.) 

Miután ezeket előre bocsátottam, (Zaj. Eláll!j 
bátor vagyok még egy körülményre vonni a t. 
ház figyelmét. (Halljuk!) A mondottakból kifolyó
lag ugyanis ne téveszszük soha szem elől azt, hogy 
maga a honvédsereg is magasztos czéljának és ren
deltetésének csak akkor fog megfelelni, midőn a 
nemzetiségi kérdés megoldása által az ország pol
gárai kielégítve lesznek. (Helyeslés a szélső bal ol
dalon.) Tekintettel azon sajátságos helyzetre, mely
ben én küldőim irányában állok, magam és ugyan
azon helyzetben levő elvtársaim nevében köteles
ségemnek tartom kinyilatkoztatni, hogy ezen, a 
hazára és lakosságára nézve tulterheltetéssel és 
annyi jogfeladással járó törvényjavaslatok tár
gyalásában, mi egyelőre, t. i. mig a nemzetiségi 
kérdés megoldva nem lesz, részt sem vehetünk. 
(Zajos helyeslés a románok részéről.) 

E l n ö k (leszáll s helyét Gajzágó Salamon fog
lalja el.) 

PulSZky FerenCZ : Elállók. (HelyeMs.) 
LÜkő G é z a : Elállók. Helyeslés.) 
BÓniS S á m u e l : T. ház! (Halljuk! Halljuk!) 

Azok után, a mik a szőnyegen levő törvényjavas
latok mellett és ellene e házban elmondattak, én 
sokáig a ház figyelmét igénybe nem veszem. (Él' 
jenzés. Halljuk!) 

Grhyczy, Tisza és Nyáry barátaim azon állás
pontot, melyet e törvényjavaslattal szemben elfog
lalni szándékozom, kellőleg illustrálták. Én is ab
ban a véleményben vagyok, hogy a civilisatio jó
tékony gyümölcseit biztos alkotmány paizsa alatt 
az emberiség csak akkor élvezendi, ha az átalános 
lefegyverzés nagy napja bekövetkezik; (Helyes
lés) de abban a vélekedésben is vagyok, hogy 
mig az emberiség nagy többségének mintegy 
vérébe nem megy a törvények iránti hódolat, s a 
magánosak jogainak tisztelete, addig ezen nagy 
nap be nem következik. (Igaz! Helyeslés.) A mig 
ezen nagy nap bekövetkeznék, sok tusának kell 
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szemébe néznünk; s miután én óhajtom, hogy 
ezen nagy nap nemzetemre mint nemzetre virul
jon, (Éljenzés) lehetetlen, hogy törvényhozói köte
lezettségemnek csupán csak azt tartsam,mit Csanády 
barátom kifejtett, hogy a terheket lehetőleg legki
sebbre szállítsam; hanem azt hiszem, hogy miután a 
salusreij'publicae supremalex, megvárja tőlünk az 
egész haza, hogy fegyverünkre is kellő gondot s 
figyelmet forditsunk, hogy a népek között mint nép 
megállhassunk. (Helyeslés.) Eszempontból én,miután 
a czél elérésére legalkalmasabb s igazságosabb mód
nak tartom az átalános védkötelezettség alapján 
szervezett védelmi s honvédrendszert, a törvényja
vaslatot a részletes tárgyalás alapjául elfogadom. 
{Éljenzés.) Kijelentem azonban, hogy a mennyi
ben hitem s meggyőződésem az. hogy a magyar 
nemzeti sereg eszméjének biztosítása, hogy az 
ujonczmegajánlási jog megtartása nem oly mó
dosítások, a melyek magát a rendszert megdön-
tenék, a részletes tanácskozásnál igyekezni fogok, 
hogy részünkről oly módositványok tétessenek, 
a melyek egy ország államiságának ezen két 
biztositékának megmaradását nekünk továbbra 
is fentartsák; ha ez nem történhetnék, kijelentem 
előre, hogy a törvényjavaslatot meg nem sza
vazom. 

Ezeknek előre bocsátása után csak^egy pár 
szót az én igen tisztelt barátom Tóth Vilmoshoz. 

0 sikert sugárzó arczával, mondhatom, nem 
mindennapias ékesen szólással tartott beszédében 
igen biztosan mutatott az e jelen átalakulásnál szer
zett babérjaira a jobb oldalnak. 

Tudom, s ha nem tudnám, annak az igazságá
ról a t. barátom beszéde ujabban is meggyőzött. 
miszerint minden hasonlatosság kissé sántikál ; 
mégis ennek daczára, ennek koczkáztatásával is, 
én is szavaimat a római történelemből merített egy 
történelmi szokásra fogom alapítani. Szokásban 
volt Rómában, hogy a győzelmi szekeret mindig 
egy ember kisérte, a ki a győzőnek untalan fülébe 
monda e szavakat: „Mementó móri*. Meg vagyok 
győződve a t. jobb oldal hazafias intentióiról, tu
dom azt, hogy közülök mindenki a hazát nagy
nak és szabadnak óhajtja; és ha a jelen politika 
nemzetem önállásának megtartása mellett ezen ha
zát nagygyá, szabaddá teszi: senki jobban előttük 
meg nem fog hajolni, mint én, és senki készségeseb
ben el nem fogja mondani Horacius ezen sza
vait i at nunc retrorsum vela dare refert. Azon
ban bocsásson meg t. barátom, hogy a mostani 
jelenségek között, midőn e hazának had- és pénz
ügyi önállósága távolabb van, mint valaha. (Nem. 
áll!) talán jogosan mondhatom a győzelmi szekér 
mellett mondott mementó móri helyett azon szava
kat, hogy ha a múlt esztendőben tavaszszal a t. 
jobb oldal és t. barátom által felhozott Fabius 

cunctator szerepét gyakrabban szem előtt tartotta 
volna, talán hamarább kiérdemelte volna az összes 
haza részéről azon emlékiratot: „Illis, qui Hungá
riáé cunctando restituerunt rem." (Tetszés a bal 
oldalon) 

G h y c z y IgnáCZ: T. ház! (Zaj.) Igen rövid 
leszek. A törvényjavaslatban két igen nagyfon
tosságú elv van letéve: az átalános védelmi köte
lezettség és a honvédség elve; nálunk ezen elvek 
nem ujak, alapját képezik azok alkotmányunknak 
azon időtől kezdve , midőn őseink e hazát foglalták 
le az ujabb időkig, és bátran el merem mondani, 
mit a történelem is igazol, hogy csak ezen elvek 
gyakorlati alkalmazásának lehet köszönni, hogy 
annyi balsors és viszontagság után még ma is áll 
nemzetünk e földön (Igaz!) és ennyiben üdvözlöm 
a törvényjavaslatot 

De vannak benne, t. ház, letéve más oly 
elvek is , melyeket alkotmányos szempontból és 
hazánk különös viszonyainak tekintetéből elfogad
ni nem lehet. Nem kivánok ez úttal részletekbe 
ereszkedni, nem kivánok már azért sem , mert az 
idő és a t. ház figyelmének kimerülése azt nem 
engedi; kötelességemnek tartom azonban állásom 

\ kijelölése és igazolása tekintetéből kimondani, 
hogy azon elvek. melyeket elvbarátaim elmondot
tak , elősoroltak, mint az alkotmányra nézve ve
szélyeseket . azon hiányok. melyeket jeleztek, 

| engem is ösztönöznek arra , hogy én szintén ki
mondjam , miként nem haboznék egy perczig sem 
a törvényjavaslatot mint hazánkra nézve károst, 
ártalmast és veszélyest visszautasítani, ha fen nem 
találanám benne az átalános védkötelezettség és 
honvédség nagy ésalkotmányszerü elveit (Helyeslés). 

Midőn tehát azt mindezek mellett a részle
tes tárgyalás alapjául én is elfogadom, teszem azt 
tisztán és egyedül azon reményben, hogy a t. ház 
a kijelölt alkotmányellenes elveket kivetni, ki
igazítani , a jelölt hiányokat pótolni s ez által el
oszlatni fogja azon aggodalmokat, melyek nem 
csak e házban , de e házon kívül is országszerte 
felmerültek és léteznek. (Helyeslés.) 

Simonyi Ernő: T. ház! (Zaj. Eláll! Hall-
I juk ! Elnök csenget.) Nem szándékom hosszasan 

támogatni vagy megtámadni és taglalni ezen tör
vényjavaslatot, vagy az ellene beadott határozati 
javaslatot; azok után , mik már itt elmondattak , a 
tárgy meglehetősen ki van merítve. (Tökéletesen!) 
De el fogja ismerni a t, ház, hogy eddig, legna
gyobb részben legalább , t. i. a múlt héten három 
napig, csak a jobb oldalról hozattak fel a törvény-

| javaslat mellett érvek; a baloldalról pedig hozattak 
I ug}Tan érvek ellene fel, de mégis mellette történ

tek a szavazatok. Azonban a jobb oldal részéről, 
mint a bal oldal részéről a tüz mindig ellenünk 



376 CCLXXVI. ORSZÁGOS ÜLÉS (Angnsztns 3. 1868.) 

irányoztatott, hol egyenenesen szemközt, hol pe
dig csak oldalvágásokban részesültünk. 

Nem fogja tehát a t. ház méltánytalanságnak 
vagy szerénytelenségnek tekintem,ha nem mondom 
mindnyája , hanem némelyikének előttem szólott 
képviselő uraknak csak némely mondataira aka
rok pár észrevételt tenni, (Halljuk!) melyekkel 
agyekezni fogok igazolni azon állást, melyet én és 
elvbarátaim ezen ügyben elfoglalni kötelessé
günknek tartunk. 

Mindenekelőtt előttem szólott Bónis képvi
selő urnák akarok észrevételt tenni arra , mi nem 
ugyan oly egyenesen mondatott , de több izben 
insinualtatott itt e házban, mintha mi védelem nél
kül kivánnók hagyni a hazát. Bónis képviselő úr kü
lönösen t. barátomat Csanády képviselő urat vádol
ta evvel. CsanádySándor barátom elég hangosan és 
elég világosan beszélt, s igen csodálom, hogy a kép
viselő úr félreértette szavait: mert én legalább nem 
tudom, melyik tételéből lehet azt kimagyarázni, 
hogy ő védelem nélkül kivánná hagyni a hazát. 
Sem ő, sem a határozatot beadó Madarász József 
t. képviselő úr nem mondtak egy szóval sem, sem 
a határozati javaslatban, sem beszédeikben olyas
mit, a miből kimagyaráni lehetne , hogy a hazát 
védelem nélkül kivánják hagyni csak egy perczig 
is ; ez sem nekik, sem nekünk egyikünknek is 
szándéka vagy ezélja nem lehet. Mi is kívánjuk a 
hazát oly állapotba helyeztetni, hogy az a világon 
bármely ellenségével is szembe szálihasson ; de mi 
ast hiszszük , hogy ezen czél elérhető biztosabb , 
czélszerübb , olcsóbb és átalán véve a hazára néz
ve kevésbbé terhes utón, mint mely a beadott tör
vényjavaslat által terveztetik. 

Meg fogom magyarázni ez iránti nézeteimet 
akkor , mikor felelek néhány előttem szólott 
képviselő urak beszédére; ez rövidíteni fogja a 
dolgot. 

Nem akarom sokaknak észrevételeit taglalni. 
(Zaj. Halljuk!) Vadnay képviselő úr parancsol 
valamit ? 

Vadnay LajOS: Hallani akarom. (Zaj. 
Halljuk!) 

S i m o n y i E r n ő : Nem mulaszthatom el né
hány észrevételt tenni minden esetre azon néze
tekre , melyekkel a kormány részéről a vallás- és 
közoktatási miniszter úr támogatta a törvényjavasla
tot ; ugy mint nem mulaszthatom el megemlíteni 
némely dolgokat azokból is , miket miniszterei
nők úr itt előadott. 

A vallás- és közokt. miniszter urnák beszédét 
aü első pillanatban nem oly könnyű dolog megtá
madni , mert azon fülül. hogy az jól átgondolt és 
szabatosan előadott beszéd, mely mindenkor nagy 
hatást idéz elő: a t. miniszter urnák még azon kü
lönös szerencsés taktikája is van, hogy beszédében 

azt , mit mondani akar , mindig körül sánczolja 
oly szép phrasisokkal, oly szép tételekkel, me
lyek igazságát igen nehéz volna kétségbe vonni. 
(Dologra!) Az első pillanatban az ember szinte el
kábulva észre sem veszi , melyik résen bujt ki 
tehát ason szépen elsánezolt váracsból. Utolsó be
szédében négy ily redouteot, négy ily kis váracsot 
állított fel, melyeket ő ugyan kevésbbé harcziasan 
csak kérdéseknek nevezett, és mondotta, hogy 
ezen négy kérdés megoldásától feltételezi azt: va
jon a beadott törvényjavaslat jó-e vagy rosz-e ? 
Engedje meg a t. ház , hogy nem, mondom, os
trommal akarjam bevenni ezen váracsokat, de leg
alább megkísértsem hozzájuk annyira, amennyire 
lehet közeledni. 

Az első kérdés, melyet a miniszter úr feltett, 
az, ha vajon érdekünkben fekszik-e az, hogy 
azon birodalom, melylyel elválhatatlan kapcsolat
ban állunk, a magyar-osztrák birodalom védképes 
legyen, és mint nagyhatalom állhasson meg. Ez 
olyan kérdés, melyre nézve azt hiszem, nagy vé
leménykülönbség e házban nem lesz ; mert ugyan 
is, hogy ha valakivel elválhatlan kapcsolatban 
kell élnünk, akkor minden esetre jobb, hogy ha az 
hatalmas, erős szövetséges lesz, mintha gyönge 
lenne. Ezt az első erősséget, ezt az első kérdést ön
ként feladom, és azt mondom én is, egyetértek a 
t. miniszter úrral, hogy azon országok, melyek
kel mi törvényeinknél fogva is elválhatlan kap
csolatban állunk, erősek és védelemképesek legye
nek, s hogy nagyhatalmi állást is foglaljanak el. 

Én tovább is megyek, oly concessiót is teszek, 
melyet, hajói emlékszem,néhányan elvbarátaim kö
zül nem ismertek el. De én részemről nyiltan el szok
tam mondani véleményemet akár ott, akár itt nem 
tetszik. (Helyes!) Kijelentem tehát, hogy miután 
törvényeink szerint a persona! unió meg van álla
pítva és ez senki által sem ezen a részen, sem 
amazon kétségbe nem vonatik, azt is elfogadom, 
hogy igen is ezen personal unióból azt is követ
keztetem, hogy a védelem is közös legyen. An
nak idejében, midőn a közösügyi törvények tár
gyaltattak, nagy kérdés volt, ha vajon az 1723-
ik évi első, második és harmadik törvényczikkből, 
melyet egy szerencsétlen eszmezavarnál fogva itt 
az országgyűlésen pragmatica sanctionak keresz
teltek, foly-e a közös védelem eszméje vagy nem. Én 
szívesen elismerem, hogy ebből a közös védelem 
eszméje folyjdeazt nem ismerem el, hogy a közös 
védelem eszméjéből folyjon egyszersmind az egysé
ges hadsereg eszméje is.Mert a közös védelemnél fog
va ennem kívánok többet sem szomszédaimtól, sem, 
ugy hiszem, jogosan ők sem kívánhatnak tőlünk, 
mint követel két szövetséges egymástól, akkor, mi
dőn egyesült fegyverekkel, egyesült erővel közös 
ellenséges ellen készülnek háborúra, azaz: hogy 
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köztünk véd- és daczszövetség [létezzék. Láttuk, 
hogy 1854-ben az angol-franczia sereg együtt 
küzdött Krimiában, később hozzájok jött még egy 
török és olasz csapat is, ezek közt véd és daczszö
vetség volt, volt a katonai operatiókban is egység, 
mert a támadások esetében, csaták esetében és • 
egyátalán addig, mig a táborban együtt voltak, 
mindnyájan egy közös hadvezér alatt állottak. 
Tudjuk, hogy midőn a seregek kiindultak és Kri-
miában kiszállottak, a főparancsnokság Saint-Ar-
naudnak adatott át, mint ki rangban legidősebb 
volt; ennek halála után pedig lord Raglan vette 
át a főparancsnokságot, és igy, t. ház, tökéletes 
egység volt a hadi munkálatokban, egység vol ta 
két csapatban ; de azért nem jutott eszébe sem az 
angoloknak Francziaországba, sem a francziáknak 
Angolországba delegatiókat küldenijiogy az ekként 
köztök fenálló közös ügyek körül tanácskozzanak. 
Én tehát, amint egy részt elismerem azt, hogy ha 
már Ausztriával együtt vagyunk, és hogy együtt 
legyünk, arra törvényeink vannak, tehát ezen per-
sonal uniót felbontanunk nem lehet, sem nem 
szabad, és nem is akarhatjuk, nem is kívánjuk, ak
kor én elfogadom azt, hogy a mi érdekünk azt 
hozza magával, hogy Ausztria erős legyen, véde
lemképes legyen, s hogy nagyhatalmi állást fog
laljon el Európában. 

A másik kérdés, melyet a t. miniszter űr feltett, 
az, vajon azon eszközök, melyek ezen törvényja
vaslat által inditványoztatnak, szükségesek-e azon 
czél elérésére ? Én nem tagadom, hogy lehetséges, 
hogy ezen törvényjavaslatban indítványozott esz
közök által is elérhető lehet azon czél; de igenis 
tagadom azt. hogy ez legyen a legjobb, legczél-
szerübb s egyetlen eszköz, mely ezen czél eléré
sérevezet. E törvényjavaslatban, t. i. 800,000 em
berből álló hadsereg állíttatik föl. Ha ehhez hozzá 
veszszük a határőrvidéket, és hozzáveszszük a pót
tartalékot, körülbelül egy milliónyi sereget adunk 
által a kormánynak, de nem is a mi kormányunk
nak, hanem a bécsi kormánynak rendelkezésére. 
{Fölkiúltások jobbról: Nem a bécsi kormány!) Meg
lehet, hogy azon kormány, t. i. a közös miniszté
rium nem sokára más városba fogja áttenni lak
helyét, akkor nem fogom bécsinek nevezni, hanem 
lakhelyéről fogom nevezni; de jelenleg Bécsben 
lakik, azért nevezem bécsinek; mondom, nem tar
tom ezen eszközt egyedülinek arra, hogy az első 
pontban föltett czél eléressék. Én is azt hiszem, a 
kormány tagjaival és azokkal, kik ezen törvény
javaslatot pártolták, hogy Európa jelen helyzeté
ben csakugyan nem lehet rögtön a rendes hadse
reget szétoszlatni ; ezt az én í. barátom Madarász 
sem mondta, sem határozatában, sem beszédjében. 
0 azt nem kívánta, hogy a hadsereg rögtön eloszol-
tassék, és hogy az ország védetlenül maradjon ; 
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de igenis azt kívánta, hogy a kormány oly elvekre 
alapított tőrvényjavaslatot terjeszszen elő, mely egy 
részről az országot biztosítsa, és másrészt azon el
veket foglalja magában, a melyeket ő határozatá
ban megemlített. Mert én ugy hiszem, hogy eb
ben semmi összeférhetetlen nincs, {Nagy zaj. Elég!) 
én ugy hiszem, hogy ebben semmi összeférhetlen 
vagy egymással ellenkez'; nincs. Jelenleg, az 
mondatott legalább, hogy a császári királyi had
sereg szintén 800,000 emberből áll. Én azt mon
dom, ereszszük el ezen hadseregnek felét, nem 
ugy, hogy többé hadkötelezett ne legyen, hanem, 
hogy menjen haza, és mikor felhivatik, köteles 
legyen ismét a zászlók alatt megjelenni; de ne 
egészítsük ki ezen hiányt egészen, hanem egészít
sük ki csak egy részét. Példának okáért, ha a had-
800,000 emberből áll, 400,000 haza menne, 
sereg 400,000 a zászlók alatt maradna. 

Andrásy Gyula gr. miniszterelnök: is 
ten ments! hisz azt sohasem tudnók fizetni! 

S i m o n y i ErnÖ : Én nem ragaszkodom a szá
mokhoz, hanem csak azt mondom, hogy a létező ren
des seregnek felét lehetne haza bocsátani és otthon 
tartani, ugy, hogy köteles legyen zászlója alatt 
megjelenni akkor, a midőn beszólittatik, de mi
kor rá szükség nincs, végezzen otthon hasznos 
munkát. 

Andrásy Gyula gr. miniszterelnök: 
Hisz most is ugy van ! 

S i m o n y i E r n ő : Mert tökéletesen igaz az, a 
mit különösen a cultusminiszter úr mondott: hogy 
azon költségek, melyek a hadseregnek fentartására 
közvetlenül igényeltetnek, csak kis részét teszik az 
összes terheknek; a teher legnagyobb része az, 
hogy annyi munkaképes polgár élete legszebb 
éveiben a hasznos munkától elvonatik. Ha mi a 
sereget 800,000 emberre emeljük, hol minden em
ber élete 20 és 30 éves közti korszakában, tehát 
egész férfi erejében, abban áll, bizony kevés lesz 
közte, a kinek munkája 1 frtot naponkint meg ne 
érne, igy tehát naponkint a közvagyonosodásból 
elvonunk 800,000 frtot; ez oly mennyiség, me
lyet, ha a nemzeti vagyonosodáshoz hozzáten-
nó'k, ha t. i. ezen emberek otthon hasznos mun
kánál hagyatnának, oly pénzösszegeket tesz, 
hogy vagy 10 év alatt belőle az osztrák államadó
ság rettenetes összegét is kifizethetnők. Ebből 
Magyarországra 330,000 ember esik. Ha tekintet
be veszszük, hogy a határőrség vagy 120,000-et, 
a póttartalék körülbeló'l 30,000-et tesz, világos 
hogy csupán Magyarország folytonosan fegyverben 
tart a birodalom megvédésére közel 500,000 em
bert. Ez pedig nem csak a pénzveszteség tekin
tetében, de minden tekintetben nagy mérvbeni el
vonása a nemzet productiv ereinek ; azon productiv 
erő legnagyobb részben pedig megmaradhatna 
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a nemzeti vagyon gyarapítására, ha, mint azt 
tisztelt barátom indítványozta, a rendes hadse
reg a körülményekhez képest ]ehető legkisebb 
számra szállíttatnék, és hogy a nemzetnek min
dig elegendő harczképes ereje legyen, már a 
kisebb iskolában elkezdenék a gyermeket kato
nai szolgálatra képezni, még pedig ugy, hogy a 
falusi iskolákban tanulja azt, a mi mind n kato
nának szükséges, a magasabb iskolákban pedig ta
nulja azt, a mi szükséges a hadsereg különféle szol
gálati ágazataiban, és tanulja a technikus testüle
teknek szükséges tudományokat, és a mint az 
iskolákban odább halad, tanulná a tiszti köteles
ségeket és magasabb hadtudományt, a stratégiát 
és taktikát ugy, hogy midőn valaki ügyvéd vagy 
orvos, vagy más szakmái'a ki van képezve, akkor 
egyszersmind kitanult katona legyen, és a tanul
mányok folytán saját maga eg3'éni tehetségeihez 
képest akár melyik tiszti, sőt tábornoki állást is 
elfoglalhasson a seregben. 

E rendszert tehát én helyesebbnek tartom 
azon rendszernél, melyet a miniszter úr a másik 
kérdésben felállított 

A harmadik kérdésben azt kérdi a t. miniszter 
úr. vajon e törvényjavaslat elfogadása által nem 
rovunk-e a nemzetre oly terheket, melyek más 
eszközök mellett ki lennének kerülhetők? De a 
választ a t. miniszter úr nem adja meg, hanem be
leereszkedik az átalános hadkötelezettség kérdésé
be és ezen hadkötelezettséget nagy nyereségnek 
mondja. Az átalános hadkötelezettség elve több 
ízben kiemeltetett már itt, és pedig mint demokra
tikus elv. Kétségkívül tagadni nem lehet és mi 
legkevesebbé tagadjuk ennek valódiságát, és azok
ból, mik ez oldalon mondattak, senki kihozni képes 
nem lesz azt, hogy mi a hadkötelezettséget nem 
átalános, hanem bizonyos tekintetben kivételesnek 
kívánjuk tekintetni; mi is kívánjuk azt, hogy min
den ember egyenlően szolgálja hazáját és tartoz
zék a hazát védeni, épen ugy, mint a jobb oldali 
képviselő urak kívánják; hanem mi azt mondjuk, 
hogy a sereg, az úgynevezett rendes sereg, a mely 
minden más productiv munkától elvonatik, a le
hető legkisebb számra szállíttassuk le ; még ez a 
szám sincs meghatározva t. barátom határozati ja
vaslatában, hanem az van mondva, hogy kö
rülményekhez képest a lehető legkisebb legyen. 
Mi azt kivánjuk, hogy a honvédkötelezettség ki
terjesztessék minden emberre, de ugy, hogy zász
lója alá csak akkor szólittassék, mikor arra szük
ség van, addig pedig hasznos munkát végezzen és 
képeztessék ugy, hogy bár mely pillanatban meg
jelenhessék és kész és képes legyen a hazát meg
védeni. Azt monda a miniszter úr és igen helyesen, 
hogy az állandó katonaság volt megrontója az or
szágok szabadságainak. Igenis és csakugyan azon 

oknál fog mit ő is mondott, mert t. i. ezeket 
a fejedelmek sajátjaiknak tekintvén, ezek által 
állapították meg az absolutismust. Épen azért, 
mert azt nem kívánom, hogy az absolutismus újra 
megállapittassék: nem kívánom, hogy roppant 
nagy számú állandó katonaság létezzen. Epén 
azért, mert helyesnek az elvet magam is elisme
rem, hogy a szabadság akkor volt legtágabb, mi
kor a honvédelmi kötelezettség átalános volt, azt 
kívánom, hogy visszatérjünk ismét oda, a honnan 
kiindultunk, t. i. hogy a hazának minden polgára 
katona legyen ; de nem kivánom azt , hogy 
800,000 főnyi rendes hadsereg, oly hadsereg tar
tassák, a mely kitüntetését a polgároktól való el-
különzésében találja. 

A negyedik kérdés, melyet a miniszter úr fel
tett, az, vajon e törvényjavaslat által az 1867. 
XII. t. ez. elvei nem sértetnek-e meg ? és igy nem 
történik-e visszalépés ? Ezen kérdést a miniszterel
nök úr is taglalta és én ezen ellenvetésre mind
kettőnek egyszerre felelek. Ha a t. ház kritériumát 
kívánja annak, vajon ezen törvényjavaslat vissza
lépés-e az 1867-diki törvényektől vagy nem? ké
rem a tisztelt házat, méHóztassék visszaemlékezni, 
mi történt körülbelül négy vagy öt hónappal ez 
előtt Bécsben. Ott a delegatióban Grivicsics tábor
nok előadta a kormány és a hadügyminiszter né
zeteit, a mint ő azt ismételve megmondotta, hogy 
egyenesen a hadügyminiszter nevében beszél. Mi
dőn előadta, hogy a közös hadügyminiszter az egy
séges hadseregtől semmi feltétel alatt el nem állhat; 
mily rettenetes lárma ,és felzúdulás történt a dele
gatióban ; a jobb és bal oldali tagok, a miniszter 
urak, a kik ott jelen voltak, mindannyian a legna
gyobb ellenszenvvel fogadták e nyilatkozatot és a 
mint a hirlapok mondták, a miniszterelnök azon
nal ment a fejedelemhez és a rettenetes sérelem 
orvoslását kérte. Ha Grivicsics tábornok úr most 
itt volna a karzaton, mily örömet okozna neki. ha 
látná, hogy a deiegationalis urak ugy a bal olda
liak, mint a jobb oldaliak egymásután fölkelnek 
most itt azon törvényjavaslat pártolására, melynek 
akkor csak említése is oly haragba hozta őket. 
(A szélső bal oldalon: Ugy van l) Ha nem volna is 
más kritérium, azt hiszem, ez magában is elegendő 
volna annak megmutatására, hogy igenis nem 
csak 1867-től, de ezen év márczius havától is nagy 
visszalépés történt. 

Emlékezem, hogy midőn itt a közösügyi tör
vények tárgyaltattak a múlt év végén, a quota kér
dése hozatott szőnyegre. Akkor monda Pest bel
városának érdemes képviselője, hogy még csak 
ezt szavazzák meg, ez már az utolsó, ez betetőzi a 
kiegyezkedés munkáját. Tegnap pedig Zichy An
tal képviselő úr egy uj strauschent nyújtott a kép
viselőháznak, azt mondván, hogy ezen törvényja-
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vaslat az utolsó része a kiegyezkedési vívmányok 
közt. Félek, nehogy ugy legyen, a mint némely
kor a vidéki színtársulatoknál történik, hogy leg 
is legutolsó és végkép legutolsó előadást is hir
detnek. 

Egyébiránt a jobb oldali képviselő urak na
gyobb része ezen törvényjavaslatot vívmánynak 
nevezte. A tisztelt háznak hatalmában van egy 
eszköz, a mely által meggyó'zheti az országot, 
hogy a törvényjavaslatot csakugyan belső meg
győződésből szavazza meg, csakugyan azért sza
vazza meg, mert meg van győződve, hogy ez a j 
haza boldogságára okvetlenül szükséges. 

Csak a t. háztól függ ezen kritériumot meg-
kisérleni. (Halljuk!) Méltóztassanak elhatározni, 
hogy ezen kérdésben nem név szerinti, hanem tit
kos szavazás utján határoz a ház. (Fölkiáltások: 
Mi elfogadjuk! Hosszan tartó zaj és derültség.) En 
természetesnek tartom, hogy a t. ház tagjai, a kik-
ezen törvényjavaslat elfogadása mellett nyilatkoz
tak, ezt szóval szívesen elfogadják ; de megvallom, 
hogy ha ezen határozat elfogadtatnék, még ma
gukról a miniszter urakról sem mernék jót állani. 
{Fölkiáltások: Ez gyanúsítás ! Hosszan tartó zaj.) 

Még néhány, igen kevés megjegyzést akarok 
tenni a miniszterelnök úr előadására. 

A miniszterelnök úr azt mondta, hogy tisztelt 
barátom, a ki ezen határozati javaslatot benyújtot
ta, nem egész alapossággal állítja, hogy a honvé- ! 
delembe Magyarországnak ezer év óta mindig ön
állólag döntő szava volt. En is azt tartom, a mit I 
tisztelt barátom mond, hogy törvény szerint volt | 
igenis döntő szava, és önállólag intézkedett tör- j 
vény szerint; de nem intézkedett mindig önállólag 
tettleg is; ezt megvallom, különösen azon idő óta, 
mióta egy állandó hadsereg, amint a tisztelt cultus-
miniszter úr magyarázta, az absolutismust állapí
totta meg. De habár a körülaiényekh z képest j 
nem intézk -dettis mindig önállólag, törvényes jo- I 
gát azonban fel nem adta soha, és soha 3e nem j 
mondott róla, most pedig az inditványoztatik, hogy j 
ezen jogáról törvény által lemondjon. 

A miniszterelnök úr azt mondja még, hogy j 
csakugyan e tekintetben nem vagyunk azon az j 
állásponton, a hol ezer év előtt voltunk; de hogy 
semmi jogot fel nem adtunk, hanem uj jogot kap
tunk, t. i. azt, hogy az újítás szerint nem mások 
avatkoznak a mi hadügyi dolgainkba, hanem, 
hogy mi avatkozunk mások hadügyi dolgaiba, 
Ezen vivmánynyal ugy vagyunk, tisztelt ház, mint 
a tatárjárás alkalmával volt az egyszerüE magyar 
ember, hogy t. i. elmondhatjuk, „osztrákot fog
tunk, hanem visz." (Derültség.) 

Volt azonban a miniszterelnök úr beszédjének ! 
egy kevésbbé mulatságos oldala is. Jónak tartotta ! 
a miniszterelnökúrarra figyelmeztetni az ellenzéket, 

hogy ha bizonyos korlátokon tul megy, megbis-
marckoltatik, mint bismarckoltatott a berlini par
lamenti ellenzék, hol az immunitás mellőzésével 
törvény elé állittathatik és elitéltethetik. Mi ezen 
figyelmeztetést kellő tudomásul veszszük hozzá 
való alkalmazkodás végett; de megvallom, fur
csának tartom, hogy alkotmányos országban a 
miniszter avval fenyegetheti a képviselőket, hogy 
lehetnek esetek, midőn az immunitás őket a biró 
elé állítástól és elitéltetéstől nem menti meg. (Zaj. 
Ellennwnd'jsok.) Igaz ugyan, hogy ő ezt egyenesen 
ki nem mondta, (Derültség) hanem oly élesen pél-
dázgatott, hogy azt kiki megérthette; és még azt 
is hozzá tette, hogy azon poroszországi oppositio 
koránsem támadta meg a fenálló alkotmányt, 
mint az néha nálunk történik. (Igaz! Ugy van !) 
Midőn tehát a minisztertől jönnek az ily figyel
meztetések, azok mindenkor fontosak és meggon
dolást érdemlők. Azt mondotta tehát, hogy ilyes
mi történhetnék itt is későbben, azért figyelmezteti 
a miniszter úr az ellenzéket, hogy azt nem mindig 
kell számba venni, és nagy dolgok csak akkor vi
tethetnek keresztül, ha az ellenzék kellő számba 
nem vétetik, oda utalván, hogy ugy bánjanak ve
le, mint bántak Poroszországban. Az erőszak, 
uraim, igen is két élü fegyver. En nem fogom em
lékeztetni a miniszter urat arra, hogy a miniszteri 
felelősség nem mindenkor csak írott szó. s tudom, 
hogy mikor a miniszterelnök úr velem együtt ván
dorolt a száműzetés sivatagába, elment Londonba 
a Towerbe s ott megmutatták neki is, mint meg
mutatták nekem azon helyet, a hol I. Károly mi
nisztere Lord Strafford hóhérbárd alatt elvérzett. 
De a miniszterelnök úr azt mondotta, hogy mind
ezeket nem azért emiitette, mintha szükségesnek 
vagy helyesnek tartaná a-í ily eljárást itt utánozni ; 
én sem azért mondom, misem látjuk szükségesnek; 
(Elénk nevetés) de jónak tartom kiemelni azt, hogy 
mikor a kormány a törvényes útról letér, mikor 
az erőszakhoz nyúl, akkor oly játékot játszik, oly 
fegyverrel viv, mely kétfelé vág. 

Ezeket akartam a miniszterelnök úr által elő
adottakra megjegyezni. 

Már most igen rövid leszek. (Atalános ré
mület.) 

Engedje meg a t. ház, hogy megfordított 
rendben, mint a mikép Perezel Mór képviselő úr a 
törvényjavaslatot tárgyalta, a kt először beszélt e 
házban a törvényjavaslat mellett, én is ily megfor
dított rendben csak most érek hozzá utoljára. 

Perezel Mór tisztelt képviselő úr igen sokat 
és hosszasan beszélt, de rebus omnibus, et quibus-
dam aliis; beszédének középpontja azonban min
dig ő maga volt: vagy magától indult ki vagy 
magához tért vissza, a mint t. i. vagy a centrifu
gai vagy a centripetal erő által hajtatott. 
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P e r c z e l Mór : Mindig hozzám tért az emig-
rát io! 

SimOnyi E r n ő : Megígértem, hogy rövid j 
leszek, tehát tessék egy kis türelemmel lenni. (A 
tárgyra! Zaj.) Rövid leszek,'t. ház, annál is inkább, 
mivel a t. képviselő' úr megígérte, hogy e házban 
többé beszelni nem fog; nem akarnám tehát hosz-
szu észrevételekkel ezen Ígéretének megszegésére 
birni. (Der'tiltség a szélső bal oldalon. Zaj.) Rémé 
lem, a t. ház méltányolni fogja ezen tartózkodást 
részemről. (A dolo ,ra!) 

A képviselő u r a z 1848—49-iki hadjáratok
ról szólva, elmondotta, miként szerzett három sere
get, miként mentette meg háromszor a hazát, mi
ként volt itt is, amott is az első. (Azt nem mon
dotta!) Azt nem mondotta, az igaz, {Nevetés a jobb 
oldalon) hogy ő volt az első akkor is, midőn a ka- I 
tastropha bekövetkezett, a ki hazáját elhagyta és 
külföldre menekült; azt azonban megírta Horváth 
Mihály. Nem kevés keserűséggel emlékezett azon 
emberről is. ki mint monda, őt Moornál, Dem-
binszkyt Kápolnánál, és a hazát Világosnál elárulta. 
Nem csodálkozhatni a keserűség felett, melylyel 
róla szólott, különösen, ha tekintetbe veszszük 
azon viszonyt, melyben vele a régi időbm állott; 
tudjuk ugyanis mindnyájan, hogy ők régi ver
senytársak, régi ellenségek voltak. Azon viszony, 
melyben az 1848—49-iki hadjáratok alatt állot
tak egymással, nekem eszembe juttatja azon elke
seredett harezot, melyet az ősi időkben gróf Desz-
karági és báró Brand-Brekeke vívtak, (Ez nem par
lamentalis kifejezés! Rendre! Dologra!) a kikről a 
költő azt mondja, hog}^: 

Hétszer vágták egymás nyakát, 
Hétszer mondtak jó éjszakát 
Az életnek. 

A mi azon önmagasztalásokat illeti, melyeket 
Perczel Mór képviselő úr itt a házban előadott, 
ezek, megvallom, tegnap óta tudom, hogy nem 
egészen haszontalanok voltak: találkoztak ugyan 
is proselytak és utánzók, a kik talán még őt abban 
is felülmúlják. A ki erről meg akar győződni, 
olvassa mag a „Hazánk* tegnapi vezérczikkét. 
{Nevetés a szélső bal oldalon.) Azon párt, mely magá
ról azt képes irni, a mit a „Hazánk" irt tegnap 
pártjáról, Perczel képviselő urat meszsze túlhaladja 
az önmagasztalásokban, (Közbeszólások jobbról: A 
dologra!) 

A t. képviselő úr azonban nem csak dicsérte 
önmagát, hanem magának tulajdonítván majdnem 
minden érdemet, a hibákat másokra rótta. (Közbe
szólás: Az nem igaz!) Nem fogok erre nézve egye
bet mondani, csak a t. képviselő urat, ki sok fran
czia mondatot idézett, én is egy franczia mondatra 
kívánom emlékeztetni. Midőn a franczia convent-
ben a pártok a felett veszekedtek, (Ez nem parla

mentalis kifejezés!) hogy ki idézte elő a haza bajait, 
St. Just oda kiáltott nekik: „messieurs,tout le monde 
est coupable, quand la patrie est malheureuse" ! 
Igen is, uraim, minden ember bűnös, midőn a haza 
szerencsétlen! Ne kérdjük, ki a bűnös, ha
nem mondjuk azt: Mea culpa! mindenikünk bű
nös, és Igyekezzünk helyrehozni azt, a mit eddig 
elvesztettünk. (Közbeszólás balról: Ugy van! Jobb
tól: Meg is kellene azt tenni, nemcsak mondani!) 

A t. képviselő úr nem kevés czélzással azt 
mondta rám, hogy e házban azt tapasztalja s fáj
dalommal tapasztalja, miszerint a legnagyobb ki
csapongás engedtetik a nyugtalankodásnak, hogy 
a folytonos interpeílatióval botrányos visszaélés 
követtetik el, (Igaz! Ugy van !) és az idő lelkiisme
retlenül elpazaroltatik. (Igaz! Épen most is!) Én, 
miután ez nagy czélzással volt rám mondva, (Igaz! 
Méltán!) meg nem állhatom, hogy néhány szót 
ne mondjak önigazolásomra; azután megköszön
jem a t. ház türelmét, melylyel végig hallgatni mél
tóztatott. (Nincs miért!) Én nem tudom, a képvi
selő úr, vagy a t. ház azt hiszik-e, hogy az öndi-
cséretre szánt idő nagyobb hasznára van-e az or
szágnak, mint azon idő, a mely e t. házban a 
törvények szentségének fentartására, (Hohó! Még 
csak ez kell!) a sajtó vagy személyes szabadság 
kérdésének megvitatására fordittatik. (Dologra! 
Zaj.) Én, mikor felszólaltam e házban, fölszólalá-
somnak mindig az volt czélja, hogy a törvény 
tartassák meg. (Nem volt rá szükség!) Én mindig a 
miatt szólaltam fel. hogy vagy ez, vagy amaz hon
polgáron ejtett sérelem orvosoltassék. Uraim, én 
azt hiszem, hogy a személyes szabadság első kelléke 
az alkotmányos életnek, (Igaz!) hogy a nélkül 
minden többi szabadság . . . (De nem Asztalos Já
nosé!) Asztalos, vagy más, az mind egy: személyes 
szabadsága az utolsó honpolgárnak is szent. (Do
logra ! Zaj.) S épen ide vonatkozólag fogom el
mondani önöknek azon örökké emlékezetes néhány 
szót, a melyet hazánk egyik nagy fia azon alka
lommal, midőn megköszöni a nemzet kegyeletét, 
hogy az ő személyén ejtett sérelmet köz, nemzeti 
sérelem fokára emelte, s ez által orvoslását eszkö
zölte, midőn, mondom, megköszönte a nemzet ke
gyeletét, azt mondotta a többi között: „A hol egy 
nemzet milliókból áll, s hol a milliókat oly családi 
kapcsok forrasztják, hogy annak utolsó tagját sem 
bánthatni a nélkül, hogy az egész ne bántódjék: 
bizony, mondom, mindenkinek, e nemzet melléről 
visszapattanjanak az ármány s erőszak nyilai még 
akkor is, ha saját fiai lődöznék ; saját fiai, uraim, 
kik egy fénybogár életének fél napi csillámlása-
ért marczangolni képesek a közös édes anya kebe
lét." (Zaj. Bal felöl helyeslés.) 

Somss ich P á l : T. ház ! Alig szólaltam volna 
ezen tárgyhoz, mely minden oldalról annyira ki 
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van merítve, ha legközelebb Simonyi Ernő képvi
selő urnák nyilatkozatai erre nem bírtak volna. 
(Halljuk!) 

Valóban szegényen kell azon ügynek álla
ni , melynek védelmére még oly talentumos férfi 
is csak olyan csekély, gyenge és tarthatatlan ér
veket tud felhozni, (Ugy van!) midőn érveit kény
telen részint elferdített, részint épen nem mondott 
szavaknak fölhozatalából meríteni, részint pedig 
azoknak egészen más értelmezést adni. (Mozgás a 
szélső bal oldalon.) 

Én legalább figyelemmel kisértem beszédét 
és főbb momentumait föl is jegyeztem magamnak; 
de egyetlen egy tartható érvet sem találtam 
benne. 

0 felelve Bónis Sámuelnek azt állította, hogy 
védelem nélkül ők sem kivánják hagyni a hazát, 
mint ezt az indítványozó is kifejti , tehát ezeu vá
dat nem is fogadhatja el. Én azonban distingualok: 
valamit védelem nélkül hagyni kétféleképen le 
het : határozottan kimondva, ezt én nem védem , 
védeni nem kívánom; vagy czéltalan, elégtelen in
tézkedéseket tenni a védelemre. Ha ily értelem
ben veszszük a védelmet, akkor tagadom, hogy ők 
a védelmet kívánnák, Ugyanis az indítványozó a 
mostani európai viszonyok között elégtelen, kellően 
nem képezett, csak szükség esetében végvdelmi 
harczra szánt honvédelmi rendszer által kívánja a 
rendes, állandó, begyakorolt és sok tekintetben mű
vészileg kiképezett katonaságot pótolni: ez szerin
tem annyit tesz, mint'a hazát védetlen hagyni. (He
lyeslés a jobb oldalon.) 

Mielőtt Simonyi képviselőtársunk szólott, én 
az ezen törvényjavaslat ellen felhozott érveket ki
indulási szempontból két részre osztottam: az 
egyik részen voltak azok, kik az 1867. XII. tör-
vényczikkben foglalt kiegyezési alapot elfogad
ván , ez alapról intézték támadásaikat; a másik 
részen pedig azok, kik ezen alapot el nem fogad
va , minden tekintet nélkül intézték meg-támadá-
saikat. 0 ezek között állva, egyik osztályhoz sem 
sorozható ; ö azt mondja , hogy elfogadja a közös 
védelmi kötelezettséget, az ugy — szerinte — impro-
prie nevezett pragmatiea sanctio folytán, mert az 
már a törvényhozás által elfogadtatott; de ebből 
szerinte még nem következik az, hogy közös had
sereg létezek. És ezen állítását minő érvvel támo
gatja ? Azt mondja: hiszen vannak szövetségesek, 
voltak a legközelebbi krimi hadjáratban is , kik 
egymást egy czélra segítették a nélkül, hogy kö
zös seregük lett volna. 

Erre valóban a leggyengébb megjegyzés az: 
be gy „ornnis similitudo claudicat:" mert midőn 
állandó közös védelemről van szó, mely nem csak 
haddal, hanem politikával, folytonos készületek
kel tartható fen, meg midőn egy speciális kitű

zött hadjáratra történik a szövetkezés: ez már oly 
nagy különbség, hogy ezen külön czélokra az 
eszközöknek is bizonyosan egymástól igen külön
bözőknek kell lenni. (Élénk helyeslés.) 

Tagadja a t. képviselő úr , hogy a javasolt 
védrendszer a legjobb eszköz a haza megvédésé
re. Ez átalában oly állítás, melyet én megtámad
ni nem mernék; de a mennyiben azt állította, hogy 
azért, mert a bécsi kormánynak adatik rendelke-
kezésére a haderő, ezt tagodnom kell. Mert nagyon 
szabálytalanul nevezte bécsi kormánynak, mert 
itt nem a lakhely a jellemző. Közös kormányt 
kellett volna helyesebben mondania, mert ez és 
nem a lakhely annak charakterisztikája. (Elénk 
etszés.J 

Yégve — és ezen nem csodálkozom, mert 
nem mindnyájan vagyunk k itonák, s e téren 
mindnyájan hibákat követhetünk el , — ő azt 
monda: van 800,000 katona, elegendő volna ennek 
felét, 400,000-et fegyver alatt tartani, s másik felét 
hazabocsátván. csak háború esetében besorozni. 
Ki birná el e költséget! Jelenleg nincs 300 ezer 
katonánk, s annak tartását mégis alig birjuk 
fizetni; a jelen tervezet szerint pedig csak 200 ezer 
ember lenne fegyver alatt, és hogy mégis 800 
ezer katona fölött rendelkezhessék szükség esetére 
az állam , azért kellett megállapítani e rendszert, 
melynek előnye , hogy az ujonezok 2 , 3 évig be
gyakoroltatván, hazabocsáttatnak, s háború esetére 
mint kitanult katonák használtatható ik fel; így 
tehát fegyver alatt nem 400 ezer, mint ő monda, 
hanem csak 200 ezer fog tartatni, a mi ily monar
chiára, mint a mienk, Európajelen körülményeiben 
nem sok. (Elénk helyeslés.) 

Méltóztatott a t. képviselő úr a delegatiókról 
emlékezni , és pártjának nagy kedvtelése közt 
Grivicsies nyilatkozatát felhozni. Grivicsics tábor
nok azt mondotta, hogy ő a hadsereg egységét 
olyannak tartja. rnebyet semmiféle törvényhozás 
vagy törvény kétségbe nem vonhat. Erre történt 
a felzúdulás mind a kormánypárt , mind az ellen -

1 zéki párt részéről, és következett a rectificatio, 
mely szerint az összes hadseregnek közössége, 
egységes fentartása kimondatott u g y a n , de a tör
vényhozásnak az 1867-ik XII-iki törvényezikk ér
telmében rendelkezése elismerteti: csak is akkor 
szűnt meg a zúgolódás és, gondolom, alaposan. 
(Zajos helyeslés.) 

Tagadja a t. képvi selő ú r , hogy vívmány 
némi tekintetben ezen törvény. Ezen állítását me
gint nem ostromlom; de pártom jelleme nevében 
visszautasítom azon gyanúsítását, mintha titkos 
szavazás esetében e kérdésben csak egyetlen egy 
szavazat is máskép történnék, mint az nyilvánosan 
történni fog. (Zajos helyeslés.) Rés lemről nem va
gyok jogosítva kimondani ezt a másik párt nevében 
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i s ; de nem hiszem, hogy csalódnám, mikor rólok 
is tökéletesen azt hiszem. (Helyeslésbalfelöl.) 

„Mit avatkozunk mi más dolgaiba ?" így 
monda képviselő úr, s ezen szavaival a miniszter
elnök urnák tegnapelőtti előadását, nézetem sze
rint, ismét roszul értelmezte. A miniszterelnök úr 
azt mondta, félig tréfásan, hogy ha van valami 
uj a törvényjavaslatban, ugy az az, hogy most 
más dolgába is avatkozunk ; oly ügyek felett, me
lyekben eddig gyakorlatilag szavunk alig volt, 
most másokkal együtt voltaképen intézkedünk. 
[Élénk helyeslés.) 

De ha a t. képviselő urnák a titkos szavazás 
örve alatt felhozott gyanúsítása azért nem volt 
sértés, mert a modor, melyben előadatott. igen 
humoristikus. sőt joviális volt, ugy egy másik, mit 
a miniszterelnök úr ellen felhozott, igen is sértő, és 
valóban a tényállás elferdítésével történt. (Igaz\! He
lyeslés.) Méltóztatik a t. ház emlékezni, hogy mi
dőn a szélső bal oldal részéről állíttatott, hogy 
nem nagy, rendezett hadseregnek erejében kell az 
állam biztosságát keresni, hanem az alkotmányos 
szabadságban, és egyátalában parlamenti felelős 
kormányrendszerben;teháthogynema hadseregben, 
hanem az alkotmányos szabadságban találhatjuk 
azt fel: erre példakint, mintegy illustratióképen 
hozta fel a miniszterelnök úr azt, hogy nem csak eb
ben — mert ezt ő elismerte — hanem egy egységes 
organisált hadseregben is ; és mivel Poroszországra 
történt a hivatkozás, kimutatta, hogy bár az alkot
mányon sérelem történt, bár a képviselőket az 
immunitás ellenére perbe fogták, mégis uz ered
mény eléretett — miáltal? Egy rendezett szervezetű, 
a törvény ellenére három esztendeig fegyverben 
gyakorlott egységes hadsereg által. E?en nyilat
kozatból azt vonni ki, hogy a miniszterelnök úr 
fenyegetődzni kivánt, kivált akkor, midőn nyom
ban következő szavaiban ezeket monda : „részemről 
ezt nem azért hozom fel. mintha e példát helye
selném és utánozandónak tartanám," valóban nem 
lehet, és jogosítva érzem magamat — mint a kor
mánynak e tekintetben pártolója — azt visszauta
sítani. (Elénk helyeslés.) 

Annyira belebonyolult a t. képviselő úr a 
szavak nem helyes felfogásába, hogy Perczel Mór 
barátom azon állitását, hogy ő e tárgyban többet 
e házban nem fog szólani: nagy hamar oda ferditi, 
hogy egyátalában többet nem fog szólani. Ennek 
rectificatióját szükségesnek tartottam csak azért is, 
mert én óhajtom, hogy t. barátom még többször h 
szóljon. (Zajos tetszés.) 

Bevégezte szavait avval, hogy a személves 
szabadságnak szentnek kell lenni mindenek felett. 
Ugyan, t. képviselőház, ki tagadná ezt a mai 
világban ? De a személyes szabadság nem tételezi-
e fel a törvényes szabadságot, a törvényes rendet ? ] 

És nem kell-e a személyes szabadságot épen ugy 
megóvni a féktelenség és rendetlenség rakonczát-
lansága ellen, mint a despotismus önkénykedései 
ellen ? (Helyeslés.) Ama közmondást: „Les extrémes 
se touehent/ ' nem ismeri t. képviselőtársam *? Na
gyon is ismerheti, miután Francziaországban lakott, 
és ismeri azon nagy nemzetet, mely örökké a cae-
sarismus és anarchia közt hányatik. Melyiket 
tartja jobbnak ? Melyikben van inkább biztosítva 
a személyes szabadság1? Eg-vikben sem. Csak a 
közép utón, melyre mi törekszünk, érhető az el, 
melyen, midőn az alkotmányos szabadság törvé
nyekkel biztosíttatik, egyszersmind a személyes 
szabadság is legjobban megvédetik. (Elénk he-
lyeslés.) 

Engedje meg a t. ház, hogy miután Simonyi 
képviselő úr felszólalása folytán nem tudtam ma
gamban az ingert legyőzni, és feltett szándékom el
len e tárgyban felszólaltam, elmondjam még azokat 
is. miket különben nem lettem volna elmondandó. 
(Halljuk!) 

A mint kezdetben mondám, a megtámadások
nak két kiindulási pontja van: egyik azoké, kik 
az 1867. XII . törvzényezikk kiegyezését elfogad
ják; a másik azoké, kik magukat ezen tul téve, 
szabadon intézik megtámadásaikat. 

Legelőször az elsőkkel kívánok pár szót 
váltani. 

Senki sem tagadja, hogy az országgyűlés 
feladata igen nehéz, és hogy azon elveknek, me
lyeket az elvont ész az egyéni, állami és alkot
mányos szabadság tekintetében felállít, a gyakor
lati életbeni alkalmazása nem könnyű, mert nem 
egyszerű; sőt igen nehéz, mert szövevényes. Két
szeresen nehezebb lesz e feladat az által, hogy 
annak megoldása nem elodázható, mert annak 
megoldását a körülmények parancsoló szüksége 
követeli. Ezen feladat körülményei közt talán leg
nehezebb a hadügynek megoldása: azon hadügy
nek, mely a pragmatica sanctióból folyó közös és 
együttes védelemnek a törvény szavai szerint má
sik eszköze, és melynek a közös és együttes erő-
veli teljesitése közös és viszonos kötelesség; en
nek oly rendezése, mely ezen kötelezettségnek 
megfelel, valóban nagy és igen nehéz feladat. 

Részemről azt, vajon ezen törvényjavaslat 
elfogadható, s helyes-e, azon elvekből ítélem meg, 
melyek az 1867-ik évi XII. törvényczikkben szen
tesitett törvénynyé lettek. 

Ezekben olvasom: „ 0 felségének a hadügy 
körébe tartozó alkotmányos fejedelmi jogai foly
tán, mindaz, mi az egész hadseregnek és igv a 
magyar hadseregnek is, mint az összes hadsereg 
kiegészítő részének egységes vezérletére stb. vo
natkozik, ő felsége által intézendő el,4£ Ez az el
ső elv. 
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A másik elv : „a magyar hadseregnek időn
kénti kiegészítését s az ujonczmegajánlás jogát" 
stb. az ország magának tartja fen. 

A harmadik kijelenti, hogy „az ország védel
mi rendszerének megállapítása, v^gy átalakítása 
Magyarországra nézve mindenkor csak a magyar 
törvényhozás beleegyezésével történhetik. Miután 
azonban ily megállapítás épen ugy, mint a későb
bi átalakítás is csak egyenlő elvek szerint eszkö
zölhető czélszerüen, ennélfogva minden ily eset
ben a két minisztérium előleges megállapodás 
után egyenlő elvekből kiinduló törvényjavaslatot 
terjeszt mindkét törvényhozás elé." 

Bocsásson meg a t. ház, hogy ezen mindannyi
unk által annyira ismert törvényczikkeket felol
vastam. De erre akarván alapítani okoskodásomat, 
s óhajtván, hogy azok a hazán kivül, tehát ott is, 
hol ezen törvényeket nem annyira tanulmányoz
ták, világosságban álljanak: ugy hiszem, azokat 
felolvasni nem volt fölösleges. 

Én a jelen törvényjavaslat nem minden czik-
két — mert hiszen valamennyihez szólani szükség
telen is — hanem csak azokat fogom alkalmazni 
ezen elmondott elvekhez, a melyek azon tisztelt 
képviselőtársaim által támadtattak meg, kik az 
1867-ik évi XII . törvényczikket respectálják. 

Ezeknek ellenvetéseit a következőkben vo
nom össze. 

Első ellenvetésük, hogy a törvényhozás egy 
részről tul menne körén, midőn az összes biroda
lom hadseregéről rendelkezik; más részről pedig 
az őt megillető jogkörön belül a magyar seregről, 
mint ilyenről, nem is emlékezik. Hogy jogkörén 
tul menne, azt az, ki a most felolvasott elveket 
elfogadja, nem állithatja. Ki van ugyanis a tör
vényben mondva, hogy miután ily megállapitás 
épen ugy. mint a későbbi átalakítás is csak egyen
lő elvek ozerint eszközölhető czélszerüen , en
nélfogva minden ily esetben a két minisztérium 
előleges megállapodás után egyenlő elvekből ki
induló törvényjavaslatot terjeszt mindkét törvény
hozás elé. Mit tett pedig a minisztérium ? Erteke-
zett elég hosszú ideig, minden oldalról meghány
ta a dolgot, megállapodásra jutott, s most a tör
vényhozás elé terjeszti ezen törvényjavaslatot. 
Ezen eljárás tehát tökéletesen megegyezik a tör
vénynyel : de nem is megy tul körén : mert ha közös 
elvekből kell kiindulni, ha közös czélok felé kell 
törekedni, ha a közös védelmet kívánjuk bi tosi-
tani, ez leheteden a nélkül, hogy a másik fél ere
jét is megismerve, öszhangzásban történjenek az 
intézkedések. (Helyeslés.) 

A másik ellenvetés az volt, hogy e törvény
javaslatban lemond az ország 10 évre legalább 
njonezozási jogáról ; és ez fontos ellenvetés. 
{Halljuk !) Több részről történt ezen ellenvetés. 

J Bátorkodom a törvényezikkre, nevezetesen annak 
13-ik szakaszára utalni: abban a 10 évre való 
megállapodás, vagy ha ugy tetszik a 10 évre va
ló lekötés nem az ujonczmegajánlási jogra, hanem 
az ujonezok számára, az illetékre vonatkozik, és 
csak ezt nem szabad 10 év leforgása alatt, a nél
kül, hogy ő felsége miniszterei indítványoznák, 
megváltoztatni. De magának az ujoncz kiállításá
nak joga sértetlenül és világosan fel van az ország 
gyűlésének tartva, ugy, hogy ha a haderőt a ma
gyar kormány alkotmányellenes czélokra, vagy 

i az ország érdekei ellen fordítaná, akkor kétség
telen jogában lenne ezen törvényhozásnak az ujon
ezok megszavazását megtagadni s azzal minden 
visszaéléseket lehetetlenné tenni. 

Alkotmányos országnak két garantiája van 
a haderőre nézve: az egyik a költségek megsza
vazása, a másik az ujonezok kiállítása. 

Az első a delegatiók által nem adatott fel, 
mint azt tisztelt képviselőtársaim egyike is a túl
só oldalról mondotta, hanem a delegatio által 
gyakoroltatik, mely azt érvényesiti mindig tet
szése és belátása szerint. 

Az mondatott, hogy ez forradalmi eszköz 
\ volna, és oly convulsiókat idézne elő, melyeknek 

előidézését nem lehet feltenni, neai is volna sza-
j bad feltenni a törvényhozásról. Hát kérem,-a pénz 
! megtagadása, a költség megtagadása nem hozna 

hasonló convulsiókat létre ? Nem is azért van ezen 
joga a képviselőháznak fentartva, hogy ez által 

I convulsiókat idézzen elő, hanem azért, hogy azon 
I miniszterek, kiktől a ház megtagadja a kormány-
í zásnak ezen szükséges feltételeit, kénvtelenek le-
! gyének székeiket elhagyni, és másoknak engedni 
I által, kik a ház bizalmát bírják. Ebben van ereje 
j e jognak. (El'nk tetszés.) 
1 Szabad legyen t. barátomnak Grhyczy Kál-
j mánnak előadásából az egyik bevezető gyönyö-
I rü passust megemlítenem és rá megjegyzésemet 
i megtennem. En is azt hiszem, hogy Magyaror-
í szagnak és a magyar nemzetnek van provinden-
j tialis missiója , és valamint hajdan a délkeleti bar-

barismus ellen küzdött, ugy jelenleg az északke-
1 leti absolut hatalom terjeszkedései ellen őrt állani 
! van hivatva. Bár nem tartom azt, hogy mi a né-
] metek és szlávok közé vagyunk a providentía ál

tal betolva , hanem inkább azért, hogy az északi 
hatalom délfelé való kiterjeszkedési vágyát gátol
juk meg. 

Mi vagyunk azon vonalnak egy része, mely 
a Duna mentében az északi és déli szlávokat 
elválasztja, közéjök tolván a gondviselés a némete-

I ket , magyarokat és románokat. 
Ezen históriai providentialis missiót én is hi

szem, ennek megfelelni jelen feladatunk. Azonban 
hogyan teljesítette Magyarország, hogyan telje-



384 CCLXXVI. ORSZÁGOS ÜLÉS. (Augusztus 3. 1868.) 

sithette ezen nehéz feladatát, mikor a török inva-
sio ellen kellett küzdenie ? Ugy, hogy szövetségest 
keresett, és mint a miniszterelnök úr megemlí
tette , nem pártoskodás, nem önhasznu tekinte
tek , hanem természetszerű kényszerűség volt az , 
mely őseinket arra vezette, hogy a hatalmas né
met császárnak adván által a koronát , annak 
segitségével a török igától megmentsék ha
zánkat, és ez által Európa nyugoti részeit. 

í g y állunk most i s , csakhogy ma nem a 
délkeleti, hanem az északkeleti szomszéd a hatal
mas, kinek hagyományos tervei délfelé, országun
kon keresztül törekednek. Ez ellen van Magyaror
szág hivatva gátot vetni , és hogy e hivatásának 
megfelelhessen, ismét szövetségesre van szük
sége. 

Mi megtaláltuk e szövetségest a pragmati-
ca sanctio fonalán; ennek következtében a kö
zös védelmet annak alapjára állva önkénytesen 
fogadtuk el. [Élénk helyeslés.) 

Átmegyek már most azokra , miket az indít
ványozó úr és azok, kik az 1867. XH-ik törvény-
czikket nem respectálják, mundanak. A vád 
csak stereotyp ismétlése mindig ugyanazon ér
veknek. „Feladtuk az országos pénzügyet, most 
feladjuk az országos haderő feletti rendelke
zést ; ez csak következése az elsőnek, s ez oly ör
vény , melybe mi mindnyájan s velünk a haza 
bele bukik." Ez a vád százszor ismételtetett, száz
szor megczáfoltatott, és százegyszer csak azt lehet rá 
felelni: hogy bizony nem adtuk mi fel egyiket se ; 
hanem saját biztonságunk tekintetéből czélszerü-
nek tartottunk bizonyos dolgokat közösen kezel
ni, magunk befolyását mindig coordinálva tartván 
fel, azt soha semmiben se subordináltuk. Pénz
ügyünknek három fő része van : 

a) saját költségeink, 
b) közös hadügyi költségek, 
c) a birodalmi adósságok terhei. 
Az első kettőn még könnyebben átmennek 

elleneink, hanem az utolsót ostromolják legin
kább. Azon helyzetben . a melyben Magyar
ország a szomorú 18 évek után volt, és a mely 
helyzetből, hogy kimeneküljünk anyagi és 
szellemi, nemzeti és állami érdekei követelték, 
szeretném látni azon lehetőséget vagy módot , 
vagy bármi más eszközt , ha mindjárt nem ki-
egyezkedés lenne is az , mely által olcsóbb áron 
lehetett volna ezt véghez vinni; egyezkedni ol
csóbban nem lehetett; hátra maradt volna egy 
más mód, melynek szerencsés kimenetele után 
se sikerült volna ezen terhektől megmenekülni. 
Példákra hivatkozhatnám , hogy Európa nem en
gedte volna meg, hogy kevesebb terhet viseljünk, 
mint a mennyi hasonló viszonyok közt más or
szágra is reá rovatott, és ekkor meg lettek volna 

a nagy költségek, a véres áldozatok; de ezek fe
lett az adóssági részlet mégis vállainkra sulyoso-
dott volna. (Helyeslés.) 

Azt mondta a t. képviselő ú r , hogy a hadse
reg feletti rendelkezést átadtuk az által , hogy a 
közös hadügyminisztert elfogadtuk. Világosan, ma
gyarán meg van az 1867. Xll-ik törvényczikkben 
írva és elő vannak számlálva annak első szakaszá
ban , mik a közös ügyek, azok közt második he
lyen van a hadügy; a 18-dik szakasz pedig azt 
mondja, hogy a közös ügyekre közös minisztériu
mok állitandók; ha tehát a hadügy közös, világos, 
hogy erre is közös minisztert állítanak: ugyan-

! azért nem látok mást ezen ellenvetésben, minthogy 
az értelmet szintszándékkal fölfogni nem akarják. 
Azt mondják, hogy nem lesz felelős a közös had-
ügyminiszter; de ki van mondva ugyanazon tör
vényben a közös minisztérium, és igy a hadügy
miniszter felelőssége is , és fen van tartva a dele-
gatiónak a hadi költségeknek meg vagy nem szava
zási joga , csakis az arány van 10 évre megálla
pítva; maga az öszszeg évről évre szavaztatik 

| vagy tagadtatik meg, és ez utóbbi esetben ugyan-
! azon sorsban részesül a bizalmat vesztett közös 
| hadügyminiszter, mint bár mely másik; kényte-
i len székéről lelépni, s azt másnak , kit a közvéle

mény istápol, általengedni. (Elénk helyeslés.) 
Nem volt szerencsés képviselőtársunk hivat

kozása a régi törvényekre, melyeknek elősorolásá-
tól fölmentett Deák Ferencz t. képviselőtársunk, ki 
kimutatta, hogy azokból azt, hogy külön magyar 
hadseregnek kell lennie, következtetni lehetetlen. É n 
azonban ezt nem veszem argumentumul, hanem azt 
tartom, hogy akár volt Magyarországnak külön 
hadserege, akár nem, a jelen helyzetben a pragma-
tica sanctióból folyó elvek szerint van jogunk in-

| tézkedni, hogy s miként kelljen közös védelmi 
j rendszerünket szervezni. 

Még Rómára is hivatkozott a t. képviselő úr , 
I figyelmet kérek, Rómának azon korszakára hivat

kozott, melyről a klassikus történetíró ezeket 
irja: „Is habitus animorum fűit, ut pessimnm faci-
nus pauci auderent, plures vellent, omnes pateren-
tur." (Oly szerencsétlen erkölcsi helyzete volt Ró
mának , hogy némelyek a leggonoszabb tetteket 
merték, többen kívánták és mindannyian tűrték.) 
Ha valaki valami korszakból a jelenre hasonlatos
ságot hoz , legalább az kivántatik meg, hogy az 
összehasonlított helyzetek is összhangzók legye
nek ! Kérdem, azon állapot van-e Magyaror
szágban, minőt Rómáról ecsetel a klassikus iró ? ! 
Ha azon állapot van , akkor se ezen parlament, se 
bármikép szervezett közös vagy külön hadsereg, se 
semmi más sem fogja megmenteni hazánkat, ha
nem elvesz, mint a költő megírta : 

Róma ledől s rabigába görbed. 
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Azonban Magyarország állapota nem oly le
verő, mint Rómáé volt; mert bár sajnosán, meg 
kell vallanom, hogy vannak, kik a pessimum faci-
nust, a leggonoszabb tetteket elkövetni merik, ta-
án vannak olyanok is. kik azokat titkon óhajtják; 

de hála Istennek a magyar nemzet többsége, értel
misége nem tűri azokat, [Elénk tetszés) és hogy 
nem tűr i , annak tagadhatatlan jele a képviselőség 
választásában nyilvánul, mely a nemzet többségé
nek kifolyása. 

Soha nagyobb, alkotmányellenesebb hibát 
a t. képviselő úr nem követett el, mint midőn 
a többségnek eljárásáért és ezen törvények 
alkotásáért a felelősséget az aristokratia nyakába 
akarta hárítani; mert ezen vádja által a népképvi
seletnek alapját támadta meg , midőn a népképvi
selet utján választott házat aristokratikus tenden-
tiakért insinuálta. Meggondolta-e t. képviselő úr, 
mi az egy osztályt, mely a múltban az ő nyilat
kozata szerint is a hazát megtartotta és megvéd
te , insiunálni az egész nép előtt, és ez által az osz
tályoknak keserűségét idézni elő? (Élénk helyes
lés.) Meggondolta-e mily felelősséget von ez által 
magára? és nem vette észre, hogy a maga szavai-
val czáfolja meg önmagát , midőn utóbb azt állí
totta, hogy „a haza 1848 előtt haladt, habár las
san, és é l t?" Ki volt ezen hazának akkor kép
viselője ? nemde a privilegiált ország és annak or
szággyűlése ? nem helyesen állitám-e tehát, miként 
egyik tételét a másikkal önmaga legfényesebben 
ezáfolta meg? (Helyeslés.) 

Sajnálom, t. képviselőház, hogy a nemzetisé
gek részéről nem szerencsés szónoklattal lépett föl 
egyik társunk ezen ügyben. A nemzetiségek el-
évülhetlen jogaira hivatkozott ő, és azt állitá: ha 
ezek elnyomására törekszik a hadsereg, akkor pol
gári háború lesz belőle. 0 is jobb érvek hiányá
ban, mert nem talált ilyeket, a szavak elferditésé-
hez fordult. Perczel Mór barátom szavait tökélete
sen hamisan idézte; hivatkozom e tekintetben a t. 
házra, (Ugy van!) egészen más értelemben szólt 
Perczel a nemzetiségekről, mint a hogy ő értelmez
te , és annak igaz értelmébe, mit Perczel mondott, 
minden tagja e háznak , ha csak nemzeti ünérzés 
helyett nemzeti ábrándosság nem fogja el keblét, 
bele fog nyugodni és vele egyet fog érteni Teljes 
méltányosság, lehető teljes szabadsága, a nemzeti
ségeknek a nélkül, hogy az ország politikai egy
sége veszélyeztessék ; de ezentúl, vagy ennek ro
vására semmi. (Helyeslés.) 

Fenyegetett is bennünket a t. képviselő úr, 
hogy ha a nemzetiségek kielégitve nem lesznek, a 
szomszédok fölhasználhatják ezen elégületlensé
get ! Kérdem: helyes-e az ilyen fenyegetés; ha 
nem volna, nem ébresztené ő azt ezen szavaival 
fel? válaszoljon e kérdésekre önmagának; én meg-

KÉPV. H. NAPLÓ. ]X, 186%. 

elégszem azzal, hogy fölszólalása bizonyára nem 
volt szerencsés! Bónis képviselőtársam szokott lo-
yalis nyilatkozatára csak egyet akarok válaszolna 
Róma triumfatorai után ment igenis egy fülbe 
súgó, ki arra emlékeztette őket „mementó te morta-
lem esse," ezt ő nekünk mondja; mi örömmel fo
gadjuk a figyelmeztetést; de óhatjuk, hogy ezen té
telt megértsék a bal oldalo.i is, és szüntessék meg az 
ellenkedést, és segítsék velünk együtt betetőzni 
a szabadságnak és alkotmánynak megkezdett 
nagy épületét! (Elénk helyeslés.) 

Még egyet méltóztassanak megengedni: a 
caesarismusról is történt említés. (Halljuk!) 

A caesarismust illetőleg a római históriában 
Gibbonra hivatkozom, ki azt oly jelesen leírta, és 
ebben én azt találom , hogy a caesarismns okai 
mindig a népek, valamint a forradalom ^okai min
dig a caesarok; vagyis concrete mondván: ha 

I az absolut hatalom tul megy körén és visszaél 
erejével, türhetlenné válik, és előidézi a forradal
mat ; mert a népek legnyugalmasb része is azt 
fogja mondani, hogy inkább veszszünk el . mint 
hogy az ily önkényt eltűrjük! De viszont, ha 

I a rakoaczátlankodás, a féktelenség valamely nép
ben annyira elharapózik , hogy a rendes kerese
tet, szabadságot, személy és vagyoni biztonságot 

i veszélyezteti, akkor ismét azt fogja mondani a 
I népnek alkotmány érzésű része i s , hogy inkább 

egy Caesarnak hatalma alatt meghajolni, mint 
lázadó folytonos veszélynek kitéve élni. (Elénk he
lyeslés és taps a középen.) Azért ismétlem , a caesa-

i rismus a népek bűne , a forradalmak pedig a Cae
sarok bűnei. Középen van az igazság, az alkot
mányos szabadság, melyre, hogy szeretett hazánk, 
hogy mindnyájan eljussunk , szivemből óhajtom. 
(Viharos és hosszan tartó*helyeslés és taps. Szavaz
zunk !) 

Berzenczey L á s z l ó : T. ház! (Zaj. Fölkiál
tások: El lll! Eláll!) Önök kívánsága, hogy ne de-
popularisáljuk ezen törvényjavaslatot támadásaink 
által, és épen önök depopularisálják, féltvén azt a 
bírálattól. Kövessék önök a miniszterelnök példáját, 
ki, a mint érinté is, és tudva levő dolog, sok időt 
és fáradságotszentelt a Bécsbeni mindnyájunk elle
nével szemben ezen javaslatot létrehozni, pedig azon 
ellenzéket nem lehet lekiabálni, s önök most egy 
nemzeti ellenzék véleményét sem tűrhetik. (Zaj.) 

E l n ö k : T. ház ! Miután többen vannak még 
felírva, és a szabályokban egyetlen egy pont sincs, 
melynélfogva valaki szólási jogától elüttethetnék, 
hogy ha akarjuk, hogy minél hamarább bevégez
tessék e tárgy, méltóztassanak a szónokot kihall
gatni . (Halljuk!) 

Berzenczey LáSZlÓ : Én pedig az elnök úr 
ezen irlő-oekonomiájából vett nem igen hízelgő nyi
latkozata, után felkérem őt és a tisztelt házat, hogy 

49 
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tekintetbe véve, miszerint 9 órátó] már 2-ig itten 
ülni e rekkenöségben, nem csuda, ha kifogyott a 
türelem, kérem megengedni, hogy a holnapi ülé
sen adhassam elő nézeteimet. (Halljuk most! Ma!) 

T. ház! A ki kimondá az alphát, mondja ki 
az ómegát is : ez az önök logikája; kimondák az 
1867-kiközösügyi törvényezikket, ez volt azalpha, 
melynek ómegája ím e törvényjavaslat. Többek 
szerint ez az ujonan önök által épített közös épü
letnek fedele; vigyázzanak önök, ne hogy olyan 
valami legyen és ugy járjanak vele, mint a kik az 
itteni lipótvárosi templom kupoláját épitették, hogy 
majd az összeomolván, közöst, ugy közvetlent ösz-
szezuzzon. 

Komoly a tái-gy és ime felhagyok szokott 
modorommal, mellőzni fogom a nálam sok szenve
dés és csalódás szülte azon vanitas vanitatum gúny 
mosolyát, melyet használhatnék itten is, meg lévén 
győződve, hogy nem e vagy más törvény betűje, 
hanem nemzetem életrevaló lelke az, mely mint 
eddig, ugy ezutánra is fentartand bennünket; ha 
elvetjük, ba meghozzuk a törvényt, ez által nem 
vész el hazánk. 

Alpha és ómega: közösügyi és védrendszeri 
törvény, mindkettő szövetségi szerződés,mondhatni, 
kibékülés háromszáz éves elleneinkkel; az első a 
lajtántuli osztrák népességgel, ez pedig egy átalko-
dottabbal, mely nem más, mint az osztrák császári 
sereg vezérei, tiszti karának nagy része; az elsőre 
nézve nem tagadhatni, hogy változtak a körűimé- s 

nyék .; az osztrák állam népei ma alkotmányosak: 
de meri-e valaki állítani, hogy ez történt volna az em
iitett katonai tiszti karral i s ; képesek-e, akarják-e 
ezek velünk ugyanazonositani érdekeiket, mely alap 
nélkül minden egyezkedésünk csak egyoldalú, 
csak bennünket kötelezend. 

Kibékülni, baráti kezet nyújtani elleneinknek 
szívesen, ha az ó'sdnte és kölcsönös biztosítékot 
nyú j t ; jobb elleneink rósz akarata, mint barátaink 
hűsége fölötti véleményben csalódnunk. 

Sajátságos örömnyilvánitásnak tartom, midőn 
némelyek kérkednek vele, hogy a közös törvények 
hozatalánál nekünk jut a kezdeményezési dicső
ség ; nem osztozhatem örömeikben. 

Mentse Isten Magyarország törvényhozó tes
tületét azon dicsőségtől, hogy kevéssé szabadelvű 
legyen az osztrák törvényhozó testületnél. Nem 
akarnám, hogy egykoron azon hirt szerezzük, hogy 
a hatalomnak kezére játszván, a kevésbbé sza
badelvű kérdések kivitelére a mi törvényhozásunk 
tartassák czélszerübbnek. 

Nem, ezen dicsőségre nem vágyom. Tisza 
Kálmán, és különösen Ghyczy Kálmán úr felhoz
ták azon érveket, melyek ezen törvényjavaslat 
ellenében felhozhatók; azért én szorítkozom jelen

leg az ellenünkben felhozott érvekre tenni meg 
ellenészrevételeimet. 

Perczel Mór képviselő úrhoz van egypár szóm. 
Egyike vagyok azoknak, kik méltányolni 

tudják Perczel Mór urnák az 1848-ki forradalmi 
események közepette tanúsított képességét és eré-
lyességét; nem tartom magam hivatva az ő tábor
noki érdemeit taglalni vagy bírálni: az az idő már 
a történeté, az ujabb kor történetéhez tartozik, 
melyet a napi sajtó tisztában adott át nekünk és 
az utókornak; óvakodom még életben maradott 
1848 —9-ki vezéreink akkori eljárásait. a3 európai 
történet lapjára emelkedett tetteiket az azutáni 
időkben mondott szavaik vagy irásbani nyilatkoza
taik után mérlegelni. 

Ki kell azonban jelentenem, hogy a népnek 
egy személyben központosított bizalma nem azt 
teszi, hogy az illető azon népnek teremtője is lett 
légyen ; az ily népmozgalmak által kivált nevek 
megszűnnek magán nevek lenni, mindazoknak 
nevei, kik az illető nevet viselő személvt a hírnek 
polczára emelni segittették. 

Emiitette a képviselő úr mint volt vezér több 
vezértársai honárulásait, felhozá a végső capatula-
tiókatj mint a harcz gyalázatos végzését. En ellen
kező véleményben vagyok, és a mi nekem fáj, az, 
hogy önöknek nem fáj egymást azon nemzet előtt 
vádolni, mely ezen eljárás által meg van ingatva 
vezérei iránti kegyeletében s kezd már egyet sem 
számba venni. 

Tisztelem Perczeit, a volt szabadelvű publi
cistát, a tábornokot, és főként azon gond és nél
külözés terhelte számüzöttet, ki nagy családjá
val méltóságteljesen a külföldiek előtt nem 
csak maguknak, hanem nemzetünknek tiszteletet 
vívott ki. 

De mindez nem ok arra, hogy gyengítse 
bennünk azon tiszteletet és kegyeletet,melylyel azon 
férfiúnak tartozik az összes magyar nemzet, a ki 
nélkül a t. képviselő úr se tehette volna mind azt, a 
mit tett, kinek neve identificalva van Magyarhon 
szabadságérti küzdeleméinek legfényesebb kor
szakával ; engedje ön tettekre és nem szavakra, 
egyes későbbi magán levelekből kikapart nyi
latkozatuk után méltányolni önöknek honunk irá-
nyábani szolgálataikat. 

Perczel képviselő úr előhozta az 1848-ki pesti 
nemzeti gyűlést, hogy ő akkor ellenzék volt; igaz, 
és ime csekély magam" akkor miaiszteriálista va-
lék ; Perczel úr, Madarász József és társaival ellen
zék, hogy Magyarhon katonát adjon az akkor 
forradalomban levő olasz nemzet lenyügözésére. 
Tessenek vigyázni, nehogy a mostani védrendszer 
megállapítása által,mint akkor az olasz,ma a porosz s 
tán az összes német nemzet ellen adjunk katonákat. 

Igaza van Perczel Mór képviselő urnák, em-
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ütvén, hogy az akkori magyar hadsereget vezető 
osztrák császári tisztek ellen szólalt, még nevét is elő 
hozá Bechtoldnak. És bátor vagyok kérdeni, ha a 
mai osztrák tiszti kar annyira alkotmányos szellemű 
lőn-e, hogy minden ily aggodalmak hasztalan reme-
gésnek vehető említése ellenzéki viszketegnek ? 

Sajnos tehát, hogy épen Perczel Mór ár 
1848—49-tól mostanáig nem érkezik más ellen
séggel bajlódni, mint egykori bajtársaival. 

Átmegyek Tóth Vilmos úr észrevételeire, a 
ki panaszkodik a phrasisok ellen; az ő beszéde 
csinos beszéd volt; ugy látszik vele hált, csakhogy 
nem kell a mások phrasissait megtámadni akkor, 
midőn ezen támadó beszéde csaknem minden ér
veket mellőző czifra phrasis volt. 

Kezdő phrasis volt, hogy mi nem tudunk 
semmit, s név szerint például Madarász képviselő 
úr vagy nem olvasta az előttünk fekvő törvény
javaslatot, vagy ha olvasta, nem érti; szóval őtud 
mindent, mi nem tudunk semmit. Ez a régi német 
iskolából szerzet szerencsétlen okoskodás (átalá-
nos derültség) és ma is német doktori szójárás 
első szavai elárulják őt, hogy semmit se tud s 
több e félék. (Derültség.) 

Ilyetén modor még eddig a magyar törvény
hozásnál szokatlan volt, eddig lovagiasabb eljárás 
használtatott. De ha valaki ily érvet használ, ezzel 
önmagát pofozza, mert védni akarni egy törvény
avaslatot az által, hogy azt meg maguk a kép

viselők egyrésze sem "értheti, nem jő védelem, mert 
miként fogja hát a nép érteni. 

Alázatos szolgája oly bölcsességnek, mely 
értetlenül bár, ír vagy beszél. 

Még egy más phrasissal foná és végzé beszé
dét, hogy Magyarország lesz; ő egy más Magyar
honról beszél, mint a minőt a közönséges világ 
ismer; igaz, mi Magyarországot mint volt és van 
ismerjük, és nem kisérhetjük őt azon ideális Ma
gyarhonba, melynek ezen törvényjavaslat leend 
sarkköve. (Éljenzés a bal oldalon. Halljuk !) 

Most bátor vagyok az igen tisztelt vallás-és köz
oktatási miniszter úr beszédére egy pár szerény 
észrevételt tenni és itt kérek egy kis figyelmet. 
(Halljuk!) 

Hogy én talán a szerénytelenségig is sokat 
beszélek vagy szónoklok, annak bizony nagy ré
szint maga a tisztelt miniszter úr az okozója, mert 
ugyanis, midőn az 1848-ki pesti nemzetgyűlés
ben először felszólaltam, természetesen akkor mi-
niszterialista valék— előadásomat ugy annyira meg
lepő jónak találá, hogy engagirozott engem, nem 
hagyni magamat, mert még híres szónok válhatik 
belőlem. Sajnálom, hogy a miniszter úr annyira 
csalódott; (Atalános derültség) de bátor leszek elő
hozni, a miről akkor szólék: ez történt, midőn az 
akkori ellenzék az úrbéri váltság teljes bevégzé

séül, ha jól emlékszem a szőllői kilenczedek meg
váltását követelve, egyikök monda, hogy miként 
várhatjuk a néptől, hogy a hazát védje, mielőtt 
dleto része biztosíttatnék. Erre mondám, hogy ez 
oly állítás, mint ha több testvér veszélyben levő 
anyjuk védelmét egy előbbi osztálytól feltételez
nék. És most miniszter ú r ! újra előhozhatom az 
anyát, a mely második férjének adósság-kötelez
vényeit nem akarja aláírni, inkább mindennek ki 
teszi magát, minthogy előbbi házaságbóli gyerme
keit megrövidítse. Az adósságlevél aláírás: a közös
ügyi törvény, melyet a jelen törvényhozó gyűlés 
alkotott. Ez egy házassági szerződés, de ezen házas
ság végrehajtva csak a jelen törvényjavaslat által 
lesz, meg lesz a matrimonium consummatum. 
(Atalános derültség.) 

Valóban miniszter úr, tisztelt ház ! Isten csu-
dáj'a, hogy áll még nemzetünk, egy római deák 
egyház, osztrák császári hadsereg, meg annyi 
német jog tudós műveletei után. 

A paritás elvét tetszett előhozni , és ezen 
leendő seregben paritás-e az, hogy 800,000 
német vezényletü, 100,000 osztrák landwehr után 
nekünk is lehet 100.000 magyar honvédünk, tehát 
állunk, mint egy akilenczhez;itt ugyan Maróti sze
rint nincs paritás. 

Méltóztatott emlékezni a politikai és geogra-
phia szempontokról; engedje, hogy tegyek hozzá 
valamit. Nekünk kelet népének politikánk is ke
leti ; e traditionalis politikánk ellenkezője az eu
rópai nyugotrai gravitatiónak; hogy ne elegyed
nénk a nemzetek dolgába, feltéve, hogy ők elegyed
nek a mienkbe. 

Ezen politikai elvnek megszegése, a mint 
történetünk mutatja, mindig megboszulta magát: 
hogy ne hozzak fel mást, mint a híres Mátyás ki
rályt, ki először állított fel állandó hadsereget Eu
rópában; ha ezen király atyja, a dicső Hunyadi Já
nos , politikáját követi, ma nincs keleti kérdés, és 
ez utóbbit említve geographiai jelentőség az, mit 
1853-ban a párisi hadügyminisztérium kimon
dott, t. i., hogy a keleti kérdés megoldásánál fő 
előnye van azon hatalomnak, mely Erdély birtoká
banvan. Nyilían a világ előtt monda ki a franczia 
hadügyminisztérium, hogy kénytelen a szövetséges 
seregeket Kimiába vinni át, miután a Dunánáli hadi 
operatiókategy Erdély felőli váratlan kitörés min
dig a legnagyobb zavarba hozhatná; szóval Er
dély dominálja azon részeket,. 

Ismét nehéz politika az osztrák császári ka
tona-tisztek politikáj"a, kik, habár szeretik mon
dani, hogy soha se politizálnak, a reactiónak mind 
ez ideig feltétlen szolgái valának. Ok csak császá
riak ; mondta-e vagy egy, hogy ő magyar királyi 
tiszt ? 

Politikai elvük: a császár az atyám, a hadse-
49* 
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reg anyám. Mintha bizony az Isten és fejedelem- \ 
félelme feltételezné a családi, hazafiúi kötelessé-
gekkeli szakitást. Nem tiszteli az a királyt, mert 
szolgája a császárnak, kinél ezen loyalitás nem fel
tételezi haza, nemzete boldogságát. Tiszteljük, hódo-
lnnk királyunknak, szeretve hazánkat, melynek bol- ! 
dogságát a felség iránti hűségben keressük. 

Madarász képviselőtársunk ezen törvényja
vaslat elleni véleménye folytán előhozá a hazánk-
bani különbféle nemzetiségek érdekeit, kik nem 
akarhatják, hogy részünkén egy nagy erő fejtes
sék k i ; igy vettem ki értelmét,igy irták le a lapok 
és ezt tovább foná Román képviselő rir. 

Ezen a ponton utunk elválik, urak, s meg 
vagyok győződve, hogy Madarász képviselőtár
sunk sem ugy érti. mint Román úr azt illustrálni 
kívánta. 

E házban több román és szerb képviselőnek 
tetszik állását duplázniok: Magyar- és Román- vagy 
Magyar- és Szerbország képviselői fen hangon 
nekünk békét ajánlanak vagy hadat izennek. 

Nem jöhet elő kérdés, melynek ők nemzeti-
ségök vétóját közünkbe ne dobnák.- ezt egy magyar 
nemzettel szembe teszik, a mely példátlanul osztá 
meg minden jogait az ország bármi ajkú és vallású 
polgáraival. Egyetlen egy, a mit fentartottésezaz, 
hogy a mi ez előtt deákul beszéltetett, az ezentúl ma
gyarul folyjon, t. i. a kormány és törvényhozás 
nyelve magyar legyen. 

Mi ne fegyverkezzünk, mert az a nekik máso
dik, nekünk szomszéd tartományoknak nem fog tet
szeni ; elnézve attól, hogy mind Romániának, mind 
Szerbiának nemzeti önálló serege van , és van egy 
nagy tartalék az orosz: ki kell tisztán mondani, 
hogy tán az orosznak nem tetszik. 

Ok magyar országos képviselő létökre nem 
tartják méltónak magyarul tanulni, tovább men
nek a mi királyunknál, a kinek, habár habsburgi, de 
mint magyar királynak soha se ju t eszébe német-

* nekienni. 
És ismétlem, a mit Perczel úr mondott, hogy 

Magyarországban nincsenek, hanem van egy nem
zet : a magyar nemzet, melynek tagjai közt több szá
mos idegen ajkú polgárok is vannak. 

Igen, a mig egy magyar él, minden e haza 
polgárának magyar polgár családi neve; a mi a 
nemzetiségi, nyelvi neveket illeti azok keresztne
vek : ezekről csináljanak kalendáriumot, a mily 
hosszút nekik tetszik, 

Végül a miniszterelnök úrhoz vagyok bátor 
egy pár szót intézni. Méltóztatott mondani, hogy 
a közös törvények szülötte : delegatio is ország
gyűlés. Igen, egy megszükitett országgyűlés, igen
is elannyira szűk, a mint azt az egyébiránt igen 
demokratikus érzelmű, már ma szerencsétlen egy

kori képviselőtársunk Táncsics Mihály úr tervez
te. Emlékezzenek önök, Tancsicsot 1848-ban több 
kerületből választák képviselőnek ; ő azt mind el
fogadhatónak tartá nemzetgazdasági tekintetből, 
miután ő csak egy személyre venne napidijt; első 
tekintetre plausibilisnek látszott, mig fel nem vilá
gosítottuk, hogy ezen az utón egynehány népszerű 
egyén képviselhetné az egész nemzetet, és ez a leg
biztosabb ut a dictatorságra, vagy egy vagy egy
nehány egyén kényuralma előidézésére, mi legna
gyobb ellentéte a parlamenti kormány eszméjének. 

Igen hasonló ezen esethez a mostani delegatio 
általi összes nemzet képviselete. 

A jelen törvényjavaslatnak átalános tárgya
lás alapjául leendő el nem fogadása mind csak 
egyre megy ki, a szélső most, a közép a végén 
akarja elvettetni, midőn feltételül tévé leendő mó
dosítván yai elfogadását. Azért én még jónak 
látom ezen feltétel mellett a részletes tárgyalásra át 
menni, hogy alkalmunk legyen annak hiányait 
pontról pontra kijelölni. 

És ha végül még is el fog ezen törvényjavas
lat fogadtatni, akkor miniszterelnök ú r ! önnek 
nagy szavai leendenek, mit királyunknak mondhat, 
például az én stylusom szerint : 

íme uram királyom! második koronáztatásod, 
minőben még soha magyar király nem részesült. 
lm e magyar nép mindenét adá, több adni valója 
nincs, most csak felséged kegyétől függ e nemzet 
élete vagy halála. (Helyeslés a bal oldalon.) 

Csiky Sándor : T. ház! Én a t. ház türel
mét hosszas élőbeszéddel fárasztani nem kívánom, 
(Átalános éljenzés) és igy egyenesen a dolog szo
ros érdeméhez szólok. 

E terén ki kell jelentenem határozottan, hogy 
én a szőnyegen levő véderő iránti törvényjavasla
tot a részletes tárgyalás alapjául el nem fogadom; 
és ehhez képest azon különinditváuyra szavazok, 
mely Madarász képviselőtársam és többek által 
aláirva, a ház asztalára letetett. 

Okaimat, miért vagyok ezen meggyőzőlés
ben, mind a t. ház iránt, mind azok iránt is, kik e 
házon kivül vannak, de mégis kívánják tudni, mi 
történik itt, és különösen küldőim iránti tekintetből 
kifejtem követkéz 1 érveim előadásával. 

Nem fogadhatom azt el először azért, inert 
ezen törvényjavaslatban régi törvények által biz
tosi tott önállósága és közjoga hazánknak egyáta-
lán fogva nem csak kifejezve nincs, de sőt teljesen 
mellőzve van, a mennyiben abban sem a békekö
tés, sem a hadüzenes joga iránti befolyása a nem
zetnek egy hanggal sincs megemlítve; ezek a jogok 
pedig, akárminő ellenészrevételek voltak is irá
nyában felhozva, kétségbevonhatlanul illetik a ma
gyarországi törvényhozást. Állította különösen ez 
érdemben maga a miniszterelnök űr, hogy nincs 
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eo-ész Európában egy civilizált hatalom fejedelme 
sem olyan, kit kizárólagosan ne illetne a béke
kötés és hadüzenés joga; de ez még a legszabadabb 
államban, Észak-Amerikában is az elnök által kor
látlanul gyakoroltatik. 

Én, t. ház, ezt másképen tudom, mert ha kü
lönösen a magyar nemzeti képviseletnek a had
üzenés és békekötésbe döntő szavazási joga nem 
lenne, ezen esetben azon régi alkotmányos törvé
nyek, melyeket én olvastam, hamisak volnának. 

Azon törvények pedig, melyedet én ki is je
gyeztem magamnak, ekként beszélnek: Az 1546. 
IV-ik t. ez. azt mondja: „In componenda pace, 
vei induciis rex ungarorum consilio utatur." Az 
1547. II. t. ez. igy szól: Inducice cumimperatore 
turcarum, quibus cum conditionibus pactae. Az 
1595. 56. t. ez. „De tractatibus Transilvanicis, cum 
Stephano Bátori" itt a pontokat az országgyűlés 
módosította. Az 1596. 60. t. ez.: „Confoederationis 
Poloniae negotium cum consilio Ungarico tracte-
tur." Az 1606. Pacificatio Viennensis Bocskai Ist
vánnal. Litterae Hungarorum Bohemis datae. Lit-
terae Boheinorum Ungaris datae. Conditiones pacis, 
inter Rudolphum 2. et Turcicum Imperatorem. Az 
1608. l í ! . t. ez. Ante Cor. 19. Bona ad Austriam 
impignorata qualiter vei gratis Regno remittan-
turet redimantur. Az 1609. 42. t. ez. Confoederatio 
cum utraque Austria et Moravia firmiter obser-
vanda. Az 1715. 41 . t. ez. Pax cum Turcis aliiaue 
negotia Regni per Ungaros tractentur. Az 1741. 
11. t. ez. De rebus, et negotiis Hungaricis, per 
Hungaros tractandis. Az 1790. 65. t. ez. De obla-
tione per Regnum facta. Az 1848. 3 dik szakasz 
VIII . t. ez.: „A magyar hadseregnek az ország ha
tárain kivüli alkalmazását, nem különben a kato
nai hivatalokra kinevezéseket, szinte ugy ő felsége 
fogja a 13 szakasz szerint folyyájt királyi szemé
lye körül leendő felelős magyar miniszter ellen
jegyzése mellett elhatározni." 

Ezen törvényekből, tisztelt ház , világos, 
és igy minden kétséget kizár, miként a magyar 
nemzeti (Zaj. Halljuk! a szélső halon) törvényho
zásnak mindig döntő befolyási joga volt abba, 
hogy üzentessen-e valamely nemzetnek had, 
avagy köttessen-e vele béke : és igy mindig a ma
gyar országgyűlésnek kiküldöttei voltak azok, 
kik e részbe véglegesen határoztanak; igy volt ez 
a bécsi és linczi békekötéseknél, valamint a törö
kökkel, csehekkel és miuden más nemzetekkel kö
tött békekötéseknél és hadüzenéseknél. 

Ezen kétségbevehetetlen nemzeti jog fentar-
tása ezen törvényjavaslatban teljesen mellőzve lé
vén, ez egyik oka annak, miért ezt a részletes tár
gyalás alapjául el nem fogadhatom. 

Másik oka az, hogy bátor a t. jobb oldali 
többség hosszájárulásával és az ő szavazásukkal 

alkottattak a múlt évben a közösügyi törvények, 
és igy épen nekik s az általuk támogatott kor
mánynak kellett volna, és kellene a legnagyobb 
erélylyel a szintén általuk létre hozott közösügyes 
törvényeknek minden betűit védeni, ezt meg se 
teszik akkor, a midőn az ő pillanatnyi érdekük 
ellenkezőt igényel; és igy én ugy látom, hogy 
e törvényjavaslatban az 1867-ikévi XII . törvény^ 
nek 11. 12. és 13. szakaszai tökéletesen megsem-
misittetni czéloztatnak; mert hiszen abban, külö
nösen a 11. szakaszban, mint már itten számos 
izben elmondatott, benne van világosan a kü
lönállómagyar hadseregnek határozott kijelentése, 
ezen elénk terjesztett véderó'ről szóló törvényja
vaslatban ellenben a magyar hadseregről egyet
len egy szó sincsen megemlítve, de a helyett van 
ám szó a közös hadügyminiszterről, és az egysé
ges osztrák-magyar hadseregről aként, mint azt a 
miniszterelnök úr tegnapelőtt a ház előtt tartott 
beszédében";, megemlítette, mondván , hogy a kö
zös osztrák-magyar birodalom hadserege felállí
tása iránt kell intézkednünk. Hogyan termett ezen 
czifra közös osztrák-magyar birodalom, én bizony 
nem tudom, mert én még ekkorig közös magyar
osztrák monarchiát nem ismeriem, és még ma sem 
ismerek, mert ezen uj tarka czimet az 1790-ik évi 
X-ik t. ez. ellenére, a magyar haza törvényhozása 
tudtomal még soha magára nem vette, és igy ezen 
uj illetéktelen elnevezés ellen tiltakozom is, tilta
kozom pedig azért, mert én kizárólag, s egyedül 
Magyarország egyik képviselője, és igy egyene
sen a magyar törvényhozás tagja vagyok, nem 
vagyok tehát a közös, általam ismeretlen magyar
osztrák birodalom képviselője ; ehhez képest ne
kem az ausztriai birodalom törvényhozásába sem
mi beleszólom sincs, valamint ellenkezőleg nekik 
sincs a mi törvényhozási dolgainkban egyébkint, 
mint az 1867-iki közösügyes törvények által létre 
hozott delegatiók terén. (Derültség. Hohó!) En te
hát az osztrák-magyar közös hadügyminiszternek 
még az annyiszor emiitett közösügyes törvények 
által se canonizált létezését, és a magyar hadsereg 
feletti törvénvszerü rendelkezhetési jogát sem is
merhetem el. 0 felségét királyomnak és az osztrá
kok császárának lenni tudom és elismerem, neki te
hát, mint Magyarország törvényes királyának hó
dolok ; de ezen hódolatból épen nem következik, 
hogy én közös osztrák Magyarország létezését el
ismerjek ; ezen czimet én Magyarország eddigi tör
vényeiben igtatva nem olvastam; soha ennek el
fogadására engem választóim se jogosítottak fel; e 
napig ily diplomatikai orázágos átalakulás, mely 
által a magyar nemzetnek állami élete, azon szín 
alatt, hogy alkotmánya teljesen helyreállíttatott, 
mivel a kormány bennünket izenkint hitegetett, 
megsemmisittetnék, csak ugy történhetnék mára-
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dandó kötelezettséget tartalmazva meg, ha ezen 
átalakulásról és igy a nagy Magyarországnak a kis 
Ausztriába történendő' beolvasztási törekvésről a 
nemzet jó eleve törvény szabta utón értesíttetnék, 
és igy egy ily czélból összehívandó constituant 
országgyűlésre választatnának a képviselők meg; 
a nélkül azonban ily beolvadásnál törvényt al
kotni sem én, sem, azt hiszem, egyik képviselőtár
sam sincs választói által feljogositva. 

Nézetem szerint tehát ilynemű íractatust 
vagy is kiegyezkedést se létesíthetett ezen ház az 
osztrák örökös tartományainak népeivel és igy nem 
is egyezkedtünk ki velők arra nézve soha, hogy 
mi nem leszünk többé a magyar önálló és függet
len állam polgárai, hanem az osztrák szomszéd tar
tományok gyarmataivá törpülünk? 

Emlittetett itt még ismételve az is, hogy a 
magyar hadsereg felett, a kiegyezkedési törvények 
szerint, a közös osztrák hadügyminiszter rendel
kezhetik : ámde én ezt soha el nem ismerhetem 
azért, mert én a közös hadügyminiszterségre nézve 
az 1867-diki törvényeket tartom irányadóul; ám
de én ezekből sehol sem olvastam azt, hogy azok
ban a közös hadügyminiszter létezése, és igy en
nek a magyar hadsereg felett is rendelkezési joga 
inaugurálva lenne ; nem is ismerhetjük tehát azok 
alapján sem el a közös hadügyminiszternek a ma
gyar hadsereg feletti rendelkezhetése jogá t : mert 
ha elismernők, akkor Magyarországnak nem lenne 
többé honvédelmi minisztere; de minek is lenne ? 
hiszen azon esetben, ha a magyar hadsereg felett 
semmi hatalommal nem birna, ha a hadügyek fe
lett intézkedni jogában nem állana, hanem az tör
ténnék, a mi az előttünk fekvő törvényjavaslatban 
kimondva van, jelesen : hogy a közös hadügymi
niszternek rendelkezésétől függ a magyar nem
zet katonáinak és hadseregének sorsa vagy hová 
forditása; a honvédelmi miniszter pedig csak az 
általa részére kiadott rendeleteknek köteles vakon 
engedelmeskedni: ezen esetben, mondom, a mi 
honvédelmi miniszterünk létezése felesleges volna; 
a mi ezen alárendeltség mellett még az 6' intézke
dése alatt maradna, hiszen azt egy fő-élelmezési 
biztos is elvégezhetné. De én ezt elismerni nem 
akarom, nem is fogom soha: én magyar hadsere
get és honvédelmi minisztert óhajtok és pedig va
lóságos hatáskörrel felruházottat, nem olyant, 
mely csak a czimét viseli és fizetését húzza, mind
azon jogoktól és hatalomtól pedig, melyeket az 
1848-iki törvények ráruháztak, megfosztott légyen. 

Ezek azon fő-fó'okaim , t. ház , melyeknél 
fogva én ezen törvényjavaslatot, mely a véderőre 
vonatkozik, a részletes tárgyalás alapjául nem fo
gadhatom el. 

Ne gondolja azonban felőlem ezen vélemé
nyem nyilvánitása után azt senki sem. hogy én 

e mellett egyszersmind az átalános nemzeti had
kötelezettségnek is ellenzője lennék , koránt se 
mert én ezt a haza minden polgáraira nézve egy
formán kötelező intézményként határozottan elfo
gadom. Én tehát azt óhajtom, hogy minden ma
gyar ember legyen katona, a mint azt az időt elér
te, a mely időben már elegendő testi ereje van 
neki arra, hogy fegyvert forgathasson. Én tehát 
nem vagyok ellene az átalános hadkötelezettség 
létrehozatalának; de, a ki katona lesz, legyen ő 
valósággal a magyar nemzet katonája; ugy, de 
csakúgy lehet ahhoz reményem, hogy ha ellenség 
támad meg bennünket, azt visszaverhessük. Ausz
tria sem félhet ezen esetben idegen megtámadástól, 
mert megvédi hazáját a magyar katona, megvédi 
azt a magyar hadsereg, hogy ha annak olyan 
tisztei lesznek, kik honfitársaiból választatnak ve
zényletére, és hogy ha az nemzeti érdekben fog a 
szövetség alapján a csatatérre kiállittatní. Ha, 
mondom, valamely idegen hatalom az osztrák bi
rodalmat igazságtalanul megtámadná, azon frigy
nél fogva, mely köztök és köztünk létezik, bizo
nyára a védelmet rájuk is ki fogja terjeszteni a 
magyar nemzeti hadsereg. 

Hanem a mi ajelent illeti, én bizony nem hi
szem, hogy olyan nagyon terhes fellegek lebeg
nének Ausztria és Magyarország felett, a mint azt 
többen állították e házban. Azt állítják ugyanis, 
hogy haladék nélkül ki kell egészíteni az osztrák 
és magyar hadsereget 800,000 katonára, mert, ha 
ezen óriási haderőt nyomban ki nem állítjuk és 
nem adjuk át magunkat a közös hadügyminiszter 
rendelkezése alá minden tekintetben, vége lesz or
szágunknak, nemzetünknek, elfoglalják ezt ma
gunkkal együtt a szomszédok, De melyik ? azt senki 
se mondja. Én ellenben azt hiszem, hogy minket 
ugyan egyike se bánt, csak mi ne bántsuk őket, 
csak az osztrák kormányt a foglalási vágy ne 
csiklandoztassa, csak a dynastiai ambitiók és érde
kek bele ne sodorjanak bennünket abba a nagy
hatalmi ábrándból indítandó harezba, melybe, ha 
belerántatunk, önmagunk csinálunk magunknak 
ellenségeket, különben békében élhetünk ; mert ne
künk sem keletről, sem nyugatról, sem délről, de 
még merem mondani éjszakról sincs a mi mostani 
eldoradói életünket irigylő ellenségünk. Mert hi
szen 1848-ban se támadott volna meg bennünket 
a muszka azon esetben, ha saját hazánk hűtlen fiai 
nem hozták volna őket nyakunkra, s nem ők hív
ták volna országunkba be. Ellenkező esetben 
annak a muszkának hazánkat sáska módjára 
megszállni bizonyára nem lett volna gusztusa, 
mert alkalmasint, ha azt minden előleges fegy
verletételleli biztosítás nélkül merészlette volna 
elkövetni, és hadainknak akkori vezére ismert 
árulását végbe nem vitte volna , hiimondót 
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se szállíthatott vala kétszázezerét haladó katonái
ból vissza. Annak az orosznak tehát, mielőtt még 
ránk támadólag újólag jönni akarna, nagyon meg 
kell gondolni, vajon ismét azon helyzetben van-e 
mostan is a magyarok egy része, hogy saját javára 
szolgálónak fogja újra tekinteni azt, ha az orosz 
hóditó erejét országunkba beédesgeti, és hogy is-
mént áruló fővezér vezényletére fogja-e fegyveres 
erejét bízni , és igy ha nemzetünk leigázására nyuj-
tandja még egyszer ki karját, vajon ez által kitű
zött hódítási czélja elérése helyett nem jár-e ugy, 
m i n t a mesebeli Aesopus ebe? Ismételve mon
dom tehát, nagyon meg kell ezen eshetőséget neki 
gondolni, és ez okból én a muszkának ellenünki tá
madásától nem is rettegek ; hanem ellenkezőleg 
azon esetben, ha e közösügyes törvény alapján 
közös osztrák sereget teremtünk, a jó magyar 
népet ez által végleg elkeserítjük, azon áldott né
pet, melynek a mostani hosszú országgyűlése alatt 
nemcsak hogy terhein nem történt semmi enyhí
tés, hanem inkább sulyositás, nemcsak hogy nem 
biztositattak jogai , hanem inkább megcsorbitatt-
tak azok, mely továbbá száz meg száz számra in
tézi hozzánk az ország minden részéből a leg
jogosabb és legigazságosabb kérvényeket majd 
azért, hogy az 1848—49-ben a magyar király 
rendeletéből s az akkori kormány felhívása folytán 
a hadsereg számára kiszolgáltatott mindenféle ha
di készületek, öltözékek, fegyverek ára és értéke, 
melyek még máig se térítettek meg, fizettessen 
a kincstár által számukra ki, ugy az ellenség által 
nekik okozott roppant kárositásakért is kárrnen-
tesittessenek. majd ismét azért, hogy az 1848-dik 
évben a nemzeti kormánynak, s koronás királynak 
felhívására az állam részére segélyezésül kölcsön
zött közel 5 millió forint készpénzektől illetőleg 
drágaságoktól kiszolgáltatott kincstári utalványok 
váltassanak be. Teljes joggal kívántatott továbbá 
a szintén 1848 — 9-iki magyar nemzeti bankjegyek 
értékesítése. Kéretett az annyira kényes természe
tű nemzetiségi kérdésnek a közérdeket kielégitő 
méltányos megoldása. Sürgettetett a hűbéri viszo
nyok maradványainak, minő a dézsma, korcs
máitatás stb, királyi kisebb haszonvételeknek illő 
kárpótlás melletti végleges megszüntetése, a hit
felekezetek egymás közötti viszonyainak köz
megnyugvást idéző meghatározása. Kívántatott 
azon csonka, béna honvédeknek, ugy a szabad-
ságharezban eleseitek özvegyeinek és árvainak 
a nemzeti becsület lekötésének biztositéka mel
lett tett segélyezési s ellátási Ígéretnek bevál
tása ; a még életbe levő munkaképes honvédek
nek állami hivatalokban alkalmazása, illetőleg 
nyugdíjazása és ezzel kapcsolatban aképvise'őház 
által történendő határozott kimondása annak, hogy 
az 1848—9-diki nemzeti szabadságharezban részt, 

vett honvédek a hazának tett hűséges szolgálatu
kért méltó elismerésre érdemesek. Kéretett a haza 
közintézeteinek, ugy az igazságszolgáltatásnak s 
törvénykezési eljárásnak a közérdeket kielégitő 
rendezése, stb. 

Mindezen jogos és igazságos kérelmek és ki-
vánatok közül azonban e napig egyetlen egy se 
teljesittetett még, a mennyiben azok legnagyobb 
részben illető minisztereknek intézkedés végett ki
adatván, különösen a pénzügyminiszteri osztály 
által azok, melyek a kincstárbóli kielégítést igé
nyeltek, az ócska papírok lomtárába dobattak 
a nélkül, hogy, a mint a tapasztalás mutatja, tár
gyalás alá vétetni is szándékoltatnának. 

Hanem az érdekeknek és jogos kivánatoknak 
kérve kért kielégitése helyett valamennyi eddig, a 
mostani törvényhozási többség által alkotott tör
vények kivétel nélkül olyanok, melyek a nemzet 
ősi jogainak és alkotmányos szabadságának meg
nyirbálására, a közterheknek pedig az elviselhe-
tetlenségig fokozott felcsigázásárairányozvák : va
jon eszközölhető-e ez uton a már lehangolt kedé
lyeknek megnyugtatása és a közmegelégedésnek, 
mely az átalános katonakötelezettségnek óhajtott 
sikerrel történendő életbeléptetése eszközölhetésére 
nélkülözhetetlenül megkívántatik, előidézése? meg
bírálni a felelősséget magára vevő többségre tar
tozik. 

Reményteljesen várták különösen a még 
életben levő dicső' honvédseregnek a nemzeti kép
viseletben bizakodó tagjai azt, hogy ha szintén a 
többség által elvállalt közösügyes iszonyú terhek 
viselése miatt szorult állapotba sülyedett kincstár
ból anyagilag segély nem nyujtatik is nekik, leg
alább azon szellemi jutalom, mely egy krajezárba 
se kerül: a nemzeti méltánylat és elismerés nem 
tagadtatik meg tőlök ; azonban eddig még ez se 
teljesült. 

Biztosan hitte az ország népe azt is, hogy 
azon irtózatos terheket, melyeket 18 kinos évek 
alatt az önkényes hatalom vállaira nehezített, eny
híteni fogja azon törvényhozás, melynek egybehi-
vását epedve várta és egész buzgalommal sürgette, 
mint reményeinek biztos horgonyát; azonban e rész
ben is megcsalatkozott. Biztosan hitte és epedve vár
ta minden honpolgár, hogy a kényuralom által el-
tiprott jogai és alkotmányos szabadsága a tör
vényhozás által visszaszereztetnek. Es mi történt! 
Terhei még nagyobb mérvben megnehezittettek ; 
mert egyetlen egy sincs azon népszerűtlen, igaz
ságtalan, erőszakos, közvetett és közvetlen adóne
mek közül, melyektől menekülni kívánt, olyan, 
melyet a törvényhozás el nem fogadott, de sőt né
melyeket még súlyosabbá is ne tett volna ; egyet
len egy nemzeti alkotmányos jog sincs olyan, 
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mely állami életünk biztositékául szolgálván, meg 
nem ingadtatott, meg nem gyengittetett volna, 
mert ezek részben felfüggesztettek, részint megsem
misíttettek, részint akként módosíttattak, hogy ere-
jök gyengségé fajult; ilyen a többek között azon 
törvény, mely az 1848-iki Ill-ik t. ez. 12-dik sza
kaszát, mely szerint a miniszterelnök miniszter-tár
sait jóváhagyás végett ő felsége elébe terjeszteni 
jogosított vala, akként módositá, hogy ennek utána 
valamennyi minisztereket, minden miniszterelnöki 
előterjesztés nélkül, közvetlenül a király nevezen-
di ki. Ilyen továbbá az ország nádorának választá
sát felfüggesztő törvény stb. Ily áldozatok tétele 
mellett jött tehát létre azon úgynevezett kiegyez-
kedés, mely a valóságban nem egyéb kegyelemre 
történt jogfeladásnál. 

Betetőzésül járul még ezekhez az is, hogy 
most a legkeservesebb véradóval szándékoltatik 
megrovatni a nemzet, még pedig oly módon,diogy 
a megajánlandó átalános katonakötelezettekből 
állandó magyar hadsereggel ne is a magyar király 
és honvédelmi miniszter rendelkezzék, hanem az 
úgynevezett közös hadügyminiszter intézkedjék, ő 
nevezze ki a magyar hadsereg felett parancsnokoló 
tiszteket, ezen idegen, eddig törvényeinkben, még 
az 1867-iki közösügyesekben is ismeretlen hata
lom rendelhesse ki a hazából idegen földre a ma
gyar véderöt tetszése szerint, hogy ez ott, hol ne
ki tetszik, tábort üssön, hadat viseljen és elvérez
zen ott nyom nélkül, a mint ez történt Solferino-
nál , Magentanál és másutt; mondom, az ily 
módon összeférczelendő, erőszakkal kiállítandó és 
idegen nemzet szolgálatába állítandó hadsereg 
diadalt soha kivívni nem fog azért, mert benne a 
legfőbb kellék : a lelkesedés hiányzani fog, és mert 
az erőhatalommal besorolandó katona apja. anyja, 

rokonai és vérei az idegen érdekekért folytatandó 
hareznak ellenségei lesznek, meggondolván, hogy 
azon ügy, melyért fiai küzdenek, nem az ö jóllé-
tökért, szabadságukért, foly, hanem küzdeni kény
telenek azok érdekéért, kiket a mag3Tar haza bol
dogulása és jólléte igen kevéssé érdekel, épen ugy, 
mint ezelőtt nem érdeklette. 

Lehet-e tehát a most létrehozni czélzott s a 
szőnyegen levő törvényjavaslatban tervezett módon 
szervezendő védrendszei tol várni azt, hogy az ek
ként kiállítandó hadsereg csatát nyerjen és külellen-
ség fölött győzedelmeskedjék ? fájdalom, bi monyára 
nem . nem pedig azért, mivel azon kinos meggyő
ződésre lesz kénytelen jutni a magyar hadsereg, 
hogy nem az a valódi ellensége hazánknak^nelylyr1 

ő szemben állíttatott, hanem inkább az idegenek
ből álló hatalom, a kiknek ambitióját talán maga 
a fejedelem se képes eléggé megzabolázni. Ha tehát 
ezen vészt hordó törvényjavaslat akként,mint élőnk
be terjesztve van, elfogadtatnék, kérdem, mi haszna 
lenne a t. ház által képviselt hazánknak, mi a ma
gyar, vagy annak a bécsi kormánynak, a melynek 
valószínűleg sugalmazott rendeletéből honvédelmi 
miniszter úr a ház asztalára ezen törvényjavaslatot 

j letette ? bizonyára semmi tényleges haszna nem fog 
| lenni, hanem lesz azon keserű gyümölcse, hogy 
! ezen törvénynek életbe léptetése mind az osztrák 
; birodalomnak, mind, megtörténhetik. hogy egy-
i szersmind Magyarországnak sírját ássa meg. 

Én tehát mindezen okoknál fogva a törvény
javaslatot még a részletes tárgyalás alapjául sem 
fogadhatom el. 

E l n ö k : Holnap reggel 9 órakor ülés lesz

ab ülés végződik cl. u. 3 órakor. 
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Tárgyai : Kérvények bemutatása, A védelmi törvényjavaslatok — tárgyalásuk tovább folyván s bevégződvén —— névsze
rinti szavazás utján átalán osságban elfogadtatnak. 

A kormány részéről eleinte senki [sincs jelen; 
később jelen vannak: Andrásy Gyula gr.. Eötvös 
József b., Gorove István, Horvát Boldizsár, Lónyay 
Menyhért, Wenckheim Béla b. 

Az ülés kezdődik d. e. 9 '/, órakor. 

E l n ö k : Az ülést megnyitom. A mai ülés jegy
zőkönyvét a tegnapi jegyző úr fogja vezetni; a 
szólani kivánók neveitpedig ismét a tegnapi jegy
ző u r a k jegyzik. 

A múlt ülés jegyzőkönyve fog hitelesittetni. 
Horváth Lajos jegyző (olvas, iá az augusz

tus 3-án tartott ülés jegyzökönyvét.) 
E l n ö k : Van szerencsém, bemutatni Horváth 

György kérvényét, melyben ő a bélyegilletékek
ben elmarasztaltatását elrendelő igazságtalan ítélet 
végrehajtását megszüntettetni kéri. 

Folytatjuk a teguap félbenszakadt tárgyalást. 
Jóka i Mór : T. ház ! Bocsásson meg nekem a 

t. ház , ha most egy álmomat fogom elmondani. 
P u l s z k y FerenCZ: Megbocsátunk ! 
Jókai Mór: Pulszky barátomnak most csak

ugyan igaza van, ha megbocsát. (Derültség.) 
Ha a legelső nagy ütközet után, melyet a 

magyar és osztrák sereg egymás ellen vivott, az 
osztrák hadvezér azon történelmi telegramm he
lyett : „Sieg tlber Sieg, die Ungarn fiiehen," azt 
táviratozta volna Bécsbe, a mi igaz volt: hogy 
uraim, itt egy csataképes, jól felszerelt hadsereg 
áll velünk szemközt, melyben tömegek harczolnak 
tömegek ellen, a hol ágyuk felelnek meg ágyuk
nak , a hol lovas dandárok ütköznek meg a mien
kével, a hol fiatal hadvezérek képessége feléri a mi 
vezéreinkét; s ha ugyanakkor az osztrák kor-

KÉPV. H. NAPLÓ. 1S65'H IX. 

mányzat élén egy közönséges emberi észszel biró 
kormányférfi ült volna, ki így szólott volna az 
uralkodóhoz : j ,Uiam ! jelenleg két hadsereged áll 
egymással szemközt, vitéz , esatakész mindkettő, 
még most mindkettő tied . ne kivánd. hogy az 
egyik rabságra hajtsa a másikat, add meg mind
kettőnek szabadságát, és az egymás ellen szegzett 

j szuronyok kétfelé fognak fordulni és kifelé lesznek 
1 szegezve" ; ha akkor e két hadsereg, mely együtt 

megkezeli tette a 300 ezerét, közel 800 ágyúval , 
| 40 ezer lovassal,fiatal, tehetségteljes hadvezérekkel, 
i ez inposans súlyát az európai hatalom mérlegébe 

veti , mi történik *? Nem urai-e most ez a két or
szág valamennyi európai kérdésnek, melyek most 
sárkányfejeiket bástyáinkon tul emelgetik? nem 
urai-e azon időktől fogva az európai békének, me
lyet megvéd keleten az önálló magyar hadsereg, 
nyugoton a vele egyenértékű osztrák hadsereg? 

: Megvédi egymás érdekében, megvédi Európa, s az 
összes civilisatio érdekében, gyámolitva mindazon 

j elem által . melynek a civilisatio. a szabadság, a 
I nyugalom kedves. Nem teljesülve látjuk-e akkor 
1 hazánk legnagyobb szónokának azon mondáját, 

melyet 1848. egyik emlékezetes júliusi ülésében 
mondott: „Csak húsz évet e hazának: és Magyar
országból paradicsom lesz és Magyarország ural
kodója az első fejedelem e földrészen." 

Álom volt, húsz évi rettenetes ébrenlét bizo
nyítja ezt. mely nem paradicsomot, de poklot csi
nált az állami együttlétből és az uralkodóból Európa 
legsorsüldözöttebb fejedelmét ; de hogy ezen álom 
valósitható lett volna, azt nem fogja tagadhatni sen
ki ; hogy az álomnak vége van, azt én jól tudom ; 
azon két vitéz hadsereg, mely egykor annyi babért 
arathatott volna egymás mellett, mint a mennyit 
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Szerzett egymás ellen, most elő nem teremthető 
többé; azok, kik meg nem haltak belőle, húsz óv 
alatt testben, kedélyben megöregedtek; azok, kik 
azt hiszik még, hogy az 1848-iki honvédsereget 
újra elő lehet állítani, kevesen vannak. Én nem 
hiszem, nem is kívánom. Jutalmat, nyugalmat az 
érdemnek, az öregeknek ; küzdelmet és pályatért a 
fiatalságnak ! 

Most is egy uj álomkép előtt állunk, ez a jövő 
álma. Megbocsássanak nekem azon tisztelt képvi
selők, kik véleményökkel rajtam vagy jobbra 
vagy balra tul vannak, ha behunyt szemmel nem 
akarok e kérdésnek neki menni, hanem azon ma
gasztos hazafias eszméket, melyeket ők elénk tettek, 
csonttá és hússá alakulva akarom látni. Mert ta
gadhatatlan, hogy mind a kormány előterjesztésé
ben, mind Madarász t. barátom javaslatában haza
fias, komoly, megfontolásra méltó eszmék vannak 
lerakva, azoknak bírálata csupán a gyakorlati ki
vitel. 

Kétségkívül igen szép eszme az, mit Mada
rász tisztelt barátom felhozott alapjául indítvá
nyának, hogy szolgáljunk mindnyájan veszély 
idején, azonkívül pedig folytassa kiki polgári fog
lalkozását, csakhogy ez nem egyéb, mint parafrá
zisa azon szép refrainnek : 

„Ha még egyszer azt üzem, 
Mindnyájunknak el kell menni.1' 

annálfogva soha sem megy el senki, mert minden
ki azt hiszi, hogy ezen üzenet nem neki szól, ha
nem a szomszédjának. (Elénk helyeslés. Felkiáltások 

jobbról: Igaz! Igazi Felkiáltások a szélső balról: El 
is mentünk!) 

Azon álomból, hogy veszély idején rögtön le
hessen hadsereget szervezni, nem csak az ilyen 
jámbor táblabirákat, mint mi ketten, hanem Eu
rópa első had vezetőjét is felébresztették az utóbbi 20 
évnek katonai előhaladásai. A hadviselés tudomá
nya annyira előhaladt már, hogy most már nem jel
szó többé a szuronyszegezés előre; most tudomány, 
tömegek összpontosítása, jó felszerelés és kiszámítás 
az, a mi a csaták sorsát eldönti. Most a mi ősi vitéz
ségünk ezek nélkül, ezekkel nem párosulva, csak 
veszedelmünkre volna és csak a magyar vér okta
lanéi pazarlására vezetne. (Elénk helyeslés.) 

Kétségtelen, hogy vitéz katonák vagyunk, 
ha akarunk; de akár hány százezer vitéz ember 
egy rakáson még nem hadsereg. (Tetszés.) Tudom, 
mert láttam — mindnyájan tanúi voltunk — hogy 
fél év elég arra, hogy egy magyar legényből ki
tűnő közkatona legyen; valamint egy hadjárat 
elég arra, hogy egy főhadnagyból vagy kapi
tányból tábornok legyen; de ezen főhadnagynak, 
vagy kapitánynak nevelésére, előállitására kell az 
idő; ez nem terem magától, ezt nem szüli a puszta ' 

hazafiúi lelkesedés, mert ennek tanulmány és a ta-
, nulmányhoz idő kell. (Nagyon igaz! Bdyeslés.) 

De még más álomból is fölébresztett bennün-
az ujabbkori hadjáratok története, abból, hogy a 
kész, meglevő hadseregeket idő legyen összeszedni 
akkor, a midőn a veszély ideje jelen van. 1848-ban 
az osztrák tábornokok bizonytalan taktikája mel
lett egyik márcziustól a másik márcziusig volt 
időnk hadseregeinket szervezni, ujonezozni, ujoncz 
zászlóaljainkat a tűzkeresztségen keresztül vinni. 
De a mint az orosz invasio bejött, az már megtaní
tott bennünket rá, hogy egy határozott taktikával 
biró ellenség ellenében már elkéstünk a kész, meg
levő seregeink összpontosítására (igaz! Uyy vanlj 
Az ujabb hat hetes hadjáratok pedig még az iránt 
világosítottak fel bennünket, hogy nincs idő a kész, 
meglevő anyagot a veszély idején összeszedni, és 
többé soha egy hadüzenö ellenség kegyes elnézé
sére számitnunk nem lthet. (Teszés.) 

Hogy mit ért igen t. képviselőtársam Mada
rász ur a hadsereg mininumra leszállítása alatt, azt 
nem találtam meg javaslatában; de ugy hiszem, 
megközelítőleg megtalálandóm azon kérvényekben, 
melyeket benyújtott a házhoz : 40,000-et, Már most 
— ugy gondolom — ezen 40,000 szolgálna való
színűleg egy nagyobb pl. 200,000 emberből álló 
hadseregnek káderéül. Ezen két százezer embernek 
szüksége van legkevesebb 10,000 tisztre; ezeket 
nem lehet leszállitani, mert ezek épen betanítói a 
hadseregnek : szüksége van 500 ágyura, ehhez 5000 
tüzérre ; szüksége van tizenötezer lovagra ; ezeket 
sem lehet leszállítani, mert a lónál nem pótolja a 
lelkesedés a betanítást. (Nagy derültség.) Azután 
kell 10,000 szolgállattevő ember, következőleg t. 
barátom hadseregének egyetlenegy szuronyt viselő 
közkatonája sem lesz. (Átalúnos derültség.) 

A mit tisztelt képviselőtársam Madarász ajánl, 
az nem honvédség, az csak nemzetőrség. Hogy a 
nemzetőrséggel micsoda hadi eredményeket lehet 
kivívni, magunk is tapasztaltuk. Voltak egyes, 
igen derék, kitűnő osztályok, voltak egyes önkén
tes csapatok, melyek a honvédek rendes csapatai 
közé beosztva, emberül, férfiasan verekedtek, ki
tűntek a többiek közül; de ugy átalában véve, 
mikor csupán a nemzetőrségre volt fektetve egy 
hadjáratnak vagy egy csatának sorsa, ez bizonyá
ra mindig igen siralmasan ütött ki, tulajdonképen 
nem is siralmasan, hanem mulatságosan, mert nem 
esett el senki. (Derültség.) Példáit láttuk a schwe-
chati ütközetben, láttuk a forrói ütközetben és 
még egy másik ütközetben, melynek helye nem 
jut eszembe, sem pedig az illető vezénylő nemzetőr 
tábornoknak a neve, „der den Rückzug deckte." 
Nemzetőrséggel csatákat vívni, én megvallom, 
nem szeretnék; a csupa családapákból összeállított 
és rendezetlen tömeggé alakított sereggel ellenség 
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vadászatra menni én bizonyára nem óhajtanék, 
mert ott az első puska szóra, ágyúról nem is beszé
lek, elszaladnánk Madarász t. barátom legelői, 
én pedig mindjárt utána. (Atalános nagy derültség.) 

A mi a t. képviselőtársam indítványának 
alapjául szolgáló magas eszméket illeti: a világ
béke eszméjét, a nép terhei enyhítésének eszméjét, 
az atalános lefegyverzés eszméjét, azokban nem 
csak vele megyek, de tulmegyek rajta. Én azt hi
szem, jön idő, midőn épen a hadtudomány végtelen 
tökéletesedése folytán maga a hadászati tökély 
fogja meggátolni azt, hogy a nemzetek egymással 
háborút viseljenek és kötelesek lesznek egymással 
békét kötni örök időkre. Hiszem, hogy ezen idő el 
fog érkezni, de mig ez el nem jön, annak, hogy a 
magyar nemzet kezdje el a lefegyvezést, csupán 
azt az egyetlen esetét látom, ha azt a mi kis Ma
gyarországunkat valahogy sikerül egy külön pla
nétán commassálhatni, hol ellenségünk nem lesz. 
{Nayy derültség.) 

A ház asztalára letett kormányjavaslatban az 
atalános hadkötelezettség és honvédelem eszméiben, 
t. ház, azon eszméket látom letéve, melyeket ma
gam is osztok, és azért azt a részletes tárgyalás 
alapjául elfogadom. Hiányzik nálam csupán az a 
hit, hogy ezen eszméket foganatosítani lehetne az 
e czélnak megfelelő eszközök és e czélt gátló aka
dályok elhárítása nélkül. 

Mi a czél az atalános hadkötelezettséggel és 
honvédelemmel ? Hazafiuságot, lelkesedést és az in-
telligentia nervusát adni meg a hadseregnek. Elér
jük-e azt igy ? Legelső akadálya ennek a közös 
hadügyminisztériumtól függő hadsereg. Tudom 
én, lehetetlen is nem tudnom, mert a t. túlsó oldal 
szónokai esak nem mindnyájan felolvasták előt
tünk azon törvényczikket, a melyben a nemzet 
kötelezi magát, hogy elismeri a hadsereget, a had
ügyet közösnek. 

De van-e nekünk közös hadügyünk? Nincs. 
Van csak osztrák hadügyünk. Mindent megczá-
folhatnak a t. urak, egyedül a katonai schematis-
must nem czáfolhatják meg. Egyszer volt már 
szerencsém — dehogy szerencsém, csak alkalmam 
— e t. házban elmondhatni, minő' helyzetben 
vannak hazánkfiai az osztrák hadseregben, hogy 
a magyar ezredeknél 105 főből álló tiszti karnál a 
legnagyobb létszám, ha 11 magyarországi szüle
tésű tiszt van. De vannak magyar ezredek, me
lyeknél 103 tiszt között csak 3 magyar van. {Fel
kiáltások jobbról: Mert magyarok nem akartak szol
gálni!) Az osztrák hadseregben az összes tiszti 
karnak csak 5%-a magyarországi születésű, 95%-a 
osztrák. Közös ügy ez? Ez nem közös ügy, ez 
pactum leoninum. Hát még az előmenetellel hogy 
van ? A felsőbb rangú tiszti karnál épen csak egy 
negyed percent a magyar, a legfelsőbb rangú 

tiszti karnál pedig csak 1000-re jut egy magyar, 
és azt is többnyire politikai érdemei vitték a kitü-
tünő katonai állomásra. í gy van az előmenetellel. 
Ugyan kérem, méltóztassanak megmondani ne
kem, hány esztendeig kellett volna most itt ülő 
tábornokainknak az osztrák hadseregben szolgál-
niok, mig csak az ezredességig is felvihették vol
na ? És ez mindig ugy lesz, mig a bécsi hadügy
minisztérium nem közös hadügyminisztérium, ha
nem csak osztrák hadügyminisztérium. (Ugy van! 
Igaz!) 

Meggyőződésem szerint ehhez még most egy 
másik körülmény is járul, jelesül az, hogy a ma
gyar honvédelmi minisztérium mellett és a magyar 
honvédségnél nagyobb méltányosságra, több elő
menetelre számithatnak tiszti képességgel biró ha
zánkfiai. Már most méltóztassék nekem megroon-
dani, egy év múlva hány katonatiszt marad a 
magyar rendes ezredeknél, hány lesz az, ki a hon
védséghez át nem lép? 

Amott mellőztetés, örökös hátratétel, eollegi-
alis súrlódások : itt pedig jó barátság, előmenetel, 
kitüntetés és a hazafiúi érdemeknek megjutalma
zása. Az kiszámitható minta holdfogyatkozás ma-
thematice, hogy a rendes hadseregnél nekünk nem 
marad tisztünk. (Helyc-slés.) 

Azért mellőzhetlen feltételnek tartom, hogy 
a magyar hadseregnél — miszerint a hadseregnek 
regeneratiója lehető legyen — a tiszti kinevezések 
a magyar bonvédelmi minisztérium ajánlatára és a 
magyar honvédelmi miniszter ellenjegyzése mel
lett történjenek meg. (Helyeslés balról.) 

Ezek nélkül álom marad az, uraim, hogy az 
intelligentia átviszi a haza szeretetet, a lelkesülést 
a hadseregbe, mert nem fogja átvinni. (Igaz!) Nem 
azt akartam én mondani ezzel. t. uraim, mintha azt 
kívánnám, hogy a jelenleg magyar ezredeknél 
szolgáló osztrák tisztek azonnal elimináltassanak. 
Nem ! Elismerem, hogy vannak azok közt is de
rék férfiak, a kik hazánknak, nemzetünknek hivei, 
a kik alkotmányunknak őrei és tisztelői. Vannak 
köztök vitéz férfiak, a kiket nekünk nem elűznünk, 
de minden áron meg kell szereznünk a magyar 
hadsereghez. De kell, hogy mindazok tudják 
azt, hogy a m?gyar hazának, a magyar ki
rálynak hűséggel tartoznak, hogy Magyarország 
tud jutalmazni és tud büntetni. (Elénk helyeslés) 

Annyival őszintébben mondom e nyilatkoza
tot az osztrák tisztikar felől, mert meg kell valla
nom, ha ma azt mondanák nekünk: ime tehát szer
vezzétek magatok seregeiteket és adjatok nekik 
tiszteket, magunk jönnénk a legnagyobb zavarba. 

P a t a y I s t v á n : Tudnánk adni magunk 
eleget! 

Jóka i Mór : Felelek arra is. A vitéz honvéd
hadsereg, mely annyi derék tisztet állított elé, 
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jelenleg azon helyzetben van, hogy annak legtöbb 
tisztje magának a polgári pályán állást biztosított, 
a minek elhagyására mi nem kényszerithetjük, 
nem is kivánhatjuk. a mit nem if fognának tenni; 
azok pedig, a kik dispositiónkra állnak, bizony na
gyon kötelességünkké teszik a válogatást nem ér
demeikre nézve, melyeket mindnyájan elismerünk, 
hanem azon viszontagságok következtében, a mik 
őket az utolsó 20 év alatt testileg, lelkileg értek. 
és a minek nyomait, fájdalom ! nem tagadhatjuk 
el. Jutalom és nyugalom az érdemnek, de bizony 
válogatnunk kell a tehetségekben. (Nagyon igazi) 
Az utolsó 20 év alatt maga az intelligeutia, a hol 
csak tehette, kihúzta magát a hadseregből; a mivel 
pedig a tisztikart pótolhatnánk: katonai iskolánk
nak csak falai vannak meg, azok sincsenek a mi 
kezeinkben. Én katonai növelde nélkül magyar 
hadsereg alakítását nem képzelek. Igaz, hogy a 
magyar dicső honvédsereg tiszteit a háború ne
velte ; de én nagyon óhajtanám, hogy a legköze
lebbi magyar hadsereg tisztei számára ez ne elemi 
iskola, hanem magasabb akadémiai cursusként 
tartassák fön. (Tetszés.) Ennyit voltam bátor 
Patay képviselőtársam közbeszólására elmondani. 
(Helyeslés.) 

Továbbá, a mi aggodalmat keltett nálam, és 
a mit némileg megszüntetett a t. honvédelmi mi
niszter úr nyilatkozat;!, az, hogy egy hadsereget 
képzelni nem tudok technikai hadosztályok nélkül. 
Épen ide kell az intelligentia, épen itt kell érvé
nyesítenünk intelligentiánknak azon fölényét, mely 
fölénynyel hogy birjunk a fegyver mezején, azt ugy 
hiszem mindenki szükségesnek fogja találni, a ki 
Magyarországon politikával foglalkozik. (Helyeslés.) 

Ezen föltételekhez szabom e törvényjavaslatra 
adandó szavazatomat. 

Nézetem az, hogy nekünk e nélkül jobb sem
milyen hadsereg, mint rósz hadsereg. Semmi 
hadsereg mellett lehetünk nyugodt, félre vonuló, 
senkinek útjában nem álló csendes ország; de 
roszul szervez3tt hadsereg mellett kérkedve ve
szünk el. 

igen sajnálom, hogy a t. honvédelmi minisz
ter úr nincs jelen, mert óhajtanék emlékezetébe 
hozni egy hadügyminiszteri körlevelet, a mely 
ugy hiszem ez előtt két évvel bocsáttatott ki titok
ban az összes osztrák hadparancsnokságokkoz. 
Annak tartalma az volt, hogy ügyeljenek a had-
parancsnokok, mert egy szomszéd nagy állam az 
osztrák hadsereg fajrokon tisztei között toborzáso
kat intéz. Hozzátette az osztrák tisztikar becsületére 
ezen körlevél, hogy még eddig minden siker nél
kül. De a jó szándék meg van. 

Azért azok, a kik a hadjáratok sorsát intézik, 
ne felejtsék ezt ki számításaikból, midőn a hadjá
ratok tényezőit egybevetik, és gondolják meg azt, 

hogy Magyarországon a legfontosabb váraknak 
kapuit nem Magyarország szülötteinek ágyúi vé
dik, és gondolják meg, hogy oly veszteség után 
ágyukban, lőszerekben és hadkéczletekben, minő a 
sadovai volt, ha a hadjárat Magyarországra szorit-
tatik, Magyarország nem képes a hadseregnek 
egyetlen ágyu-öntődét, egyetlen arsenált, de még 
csak egyetlen egy golyó-öntődét dispositiójára 
rendelni. (Elénk helyéslés.J Minden az osztrák tul-
félnélvan, és ha egy ellenségnek sikerül Ausztriát 
elfoglalni, Magyarország meztelenül áll. 

Ha mindezen hiányon segítve leend, ha 
mindazon feltételek, mindazon alkotmányos bizto
sítékok, miket t. előttem szóló barátaim és elv
társaim elmondottak, és miket én csak a ház unta-
tásának kikerüléséből nem ismétlek, ha mindazok 
iránt megnyugtató választ fogunk kapni, a rész
letes tárgyalásnál — nem mondom, örömmel, mert 
hiszen ki örülne honfitársai véráldozatának ? de a 
teljesített hazafiúi kötelesség nyugodt érzetével — 
adandóm szavazatomat e törvényjavaslatra. Ha 
azonban e háznak igen t. többsége ezeknek elinté
zése nélkül is valósithatónak reményli a maga elé 
kitűzött czélt, akkor azt fog-om mondani: Almod-
játok ez álmot tovább, uraim, magatok! én föléb
redtem belőle. (Elénk helyeslés a hal oldalon.) 

MiletíCS SzvetOZár: Én magamévá tevén 
mindazt, a mit Román Sándor úr tegnap elmondott, 
elállók a szótól. 

Missich János : Tisztelt képviselőház! A 
népek élete saját institutióiban gyökerezik, melyek 
csak ugy biztosithatják azok jövőjét, ha érdekeik
kel összhangzásban részint alkottatnak, részint 
fejlesztetnek. 

A honvédelem ezeniustitutiók lényege, lelke, 
feladatunk tehát ennek kérdését lehetőleg ugy 
megoldani, hogy ez által adjuk meg hazánk alkot
mányosságának, önállásának azon garantiát, mely-
lyel birnia kell, ha számára Európa nemzeteinek 
nagy családjában az őt illető helyet biztositani 
akarjuk. (Helyeslés a bal oldalon.) 

Én csak azon államok lételét látom biztosítva, 
melyek a lét feltételeit, a létezés erejét önmagok
ban keresik és mindezt érvényesíteni képesek is; 
mert minden oly nép, mely csak türetik és mások 
kegyelméből é l , avagy a diplomatia konyháján 
élősködni kénytelen, aunak napjai megszámitvák. 

En akarom, hogy ez ország legyen erős, hogy 
azt ellenei is ilyennek elismerjék , hogy Magyar
országról el lehessen mondani, mit Napóleon a 
felhatalmazottakhoz Leobenben mondott: „A fran-
czia köztársaság hasonlít a naphoz, csak az nem 
látja, ki vak." (Helyeslés a bal oldalon.) 

Ezen törvényjavaslattal azonban e czélt nem 
csak elérve nem, hanem még megközelítve sem 
látom. 
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Nem látom pedig azért, mert ezen törvény
javaslatot nem tekinthetem másnak . mint egy 
olyan csatornának, mely országunk erejét, vérét 
kiszármáztatja saját hazánkból, és mások rendel
kezése alá bocsátja; egy állam pedig, mely saját 
erejéről nem maga rendelkezik, hasonlit a gőzmoz
donyhoz, melyben meg van a mozgató :J erő, mely 
az egész terhet hordja ugyan, de az irányt az ha
tározza meg , ki erejének vezényletét kezében 
tartja. 

Minden állam főerejét ma a rendes seregek 
képezik; milyen azonban azon állandó sereg, 
melybe e törvényjavaslat hazánk virágát, fiatalsá
gát sorozandja? 

Egy egészen különböző államokból gyűjtött, 
idegen elemekből alkotott, idegen érdekektől ve
zérelt nagy haderő, melyben meg van a katonai 
diseiplina, meg van a szép rend, sok fényes gomb, 
de nincs benne, a minek lenni kellene : a hazafias 
szellem. 

Ezen mostani hadsereg az , mely régen volt, 
nem változott meg annak sem szervezete, sem irá
nya, hiva/ásának fogalmai valamint hazánknak az 
összes biradalombani viszonyairól eszméi, nézetei 
ugyanazok, melyek egykor és eddig voltak, tör
vényei , vezérei ugyanazok , szóval ezen sereg az, 
melyről azt mondja a lelkesült német költő: „in 
deinem Heere ist Osterreick.* 

Hiába keresnénk mi e seregben Magyaror
szágot , mert e seregben csak Ausztria van. 

De tévesnek látom azon elvet i s , mely e tör
vényjavaslat készítésénél vezérelte a kormányt. 

Ezen elv: szaporítani, nagy számra emelni a 
haderőt. 

Ez hibás elv, mert nem a nagy számban rej
lik ma az államok biztonsága, hanem a polgárok 
hazafias , polgári érzületeiben , lelkesedésében. 

A nagy lelketlen hadtestek teherré válnak 
egy nagy hadjárat alkalmával, bebizonyította ezt 
az ujabbi és régi kor története. 

Nézetem szerint azon állam gondoskodott 
leginkább saját biztonságáról, jövőjéről, mely a 
polgárok érdekeltségét, hazafiságát ébren tartani 
tudja és a helyett, hogy egyedül katonáinak 
nagy számára utalna, honpolgárainak lelkesedésére 
hivatkozhatik. 

Ausztriának és kormányunknak sok katona 
kell, melytől nem kívánnak sem lelkesedést, sem 
áldozatkészséget, hanem csak azt, hogy a besorzan-
dó egészséges, erős legyen és megüsse a mértéket. 

Ezen szerencsétlen elvnek kifolyása volt az 
utolsó sadovai catastropha; kevesebb katona és 
több önérzet, több öntudat mellett s más vezérek 
alatt e harcz gyászos kimenetele megakadá
lyoztatott volna. 

Mi tette győztessé a poroszokat? a nagy 
szám? a gyútüpuska ? a jó hadvezér? ez is , de 
leginkább azon öntudat, hogy Csehország hegyei 
és Bécs kapui előtt hazájok nagyságáért, jövőjéért, 
dicsőségéért harczoltak. (Helyeslés a bal oldalon.) 

Es mi történt Bécsben ? mig az ellenség a 
kapuk előtt állott, ostromállapot hirdettetett, 
hogy a polgárok ellen a kormány magát biztosit
hassa. 

Carthago az utolsó emberig harczolt a táma
dó rómaiak ellen és Scipio sirt, midőn e hős vá
rost három napon égni és lakóit pusztulni látta. 

Es ezzel ellentétben látjuk az elkorcsosodott 
mostani nemzedék történelmében feljegyezve, hogy 
csak a hadi törvények rémképével lehet egy bi
rodalom fővárosát féken tartani. midőn az ellen
ség már a város kapui előtt volt. 

Mig a közszellem tehát ily csekély mértékben 
vagy épen semmikép sem létezik egy államban, 
mig a kormány a polgárokban is ellenséget lá t , 
mig azok a katonasággal együtt lelkesülve, saját 
fővárosukat önfeláldozással védeni nem tudják, 
illetőleg hogy védhessék , meg nem engedtetik , 
addig az állam biztonsága az eshetőségek kérdése 
alá esik. (Halljuk!) 

Ezen közszellem hiányában psenvedett és 
szenved máig is az osztrák hadsereg. Tanúsítja ezt a 
legközelebbi múlt. Midőn az osztrák csapatok Man-
tua és Veronából kivonultak, midőn Olaszorszá
got oda hagyták , meglehet, hogy zeneszó mellett 
és tábori jelenettel vonultak ki. Nem volt benne 
a seregben azon fájdalom , mely mindenkiben ha
zája elesett egy része felett keletkezik, midőn azt 
az ellenség birtokába átbocsátani kényszeríttetik. 
Es miért? mert nem hazájának ügyét védte 
Olaszcrszágban , mert csak kötelességét vélte tel
jesíteni mint katona, de honának ügyét nem látta 
a csatatéren képviselve. 

Magyarország népe csak mint Magyarország 
serege, nem pedig mint Ausztria serege lehet ké
pes lelkesedni azor. ügyért , melynek védelmére a 
haza szózata hivandja. 

Midőn Napóleon serege a pyramiseknél, Nagy 
Sándor serege a Gangesnél, Hannibál csapatjai Kó
ma előtt és Scipio seregei Carthagonál, tehát idegen 
világrészekben harczoltak, lelkesülten küzdöttek, 
mert tudták , hogy idegen regiokban is hazájuk 
érdekében, ennek dicsőségéért, nagyságáért har-
czolnak. (Ügy van! bal felöl) 

De miért küzdjön azon csaknem ötszáz 
ezernyi honbeli sereg, mely az osztrák sorkatona
ság közé besoroztatik ? 

Ausztriáért? mint német katona, mint a né
met sereg egyik része? 

Mi az az Ausztria ? Egy olyan állam , mely 
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mint a hold hol fogy , hol nő , az utolsó időkben 
csak fogyni szokott. {Helyeslés a szélső balon.) 

Tudjuk, hogy utolsó ezimét „Auzztriai csá
szárság" 1804. augusztus l l - én vette fel, mely al
kalommal kimondatott egyszersmind , hogy ennek 
ellenére az egyes országok alkotmánya fentar-
tatni fog. 

Ausztria nem oly fogalom, nem oly közös 
haza, mely a honszeretet mindazon kötelékeivel 
fűzze hozzá polgárainkat, melylyek egyedül teszik 
lehetségessé, hogy ezek lelkesedésére gyuladja-
nak akkor, midőn ellenség fenyegeti állami szer
kezetét. 

Hogy az egyes népek nem tekintik Ausztriát 
hazájoknak, tanúsítja a történelem. 

Midőn Szilézia elszakittatott Ausztriától és 
Poroszországhoz csatoltatott, midőn Nápoly és Si-
cilia ezelőtt a Bourboroknak átada'ott, midőn utolsó 
időkben Lombard-Velencze elesett azon közös állam
tól, melynek neve Ausztria, érzett-e egy nemzeti
ség fájdalmat e szakadás felett? erről mit sem tud 
a történélem, sőt ezt oly közönyösen vették, mint
ha hozzá soha sem tartoztak volna. 

Nézzük ellenkezőleg Lengyelországot; szét-
daraboltatott és a részek máig mint egy közös 
anya gyermekei egymáshoz kivánkoznak és várva 
várják a perczet, hogy ennek keblére borulhas
sanak. 

Ausztria tehát nem bir azon vonzalommal, 
melyet a haza szent neve kelteni szokott ennek 
polgáraiban, és ez oknál fogva hazánk serege csak 
mint ilyen, csak hazájának és királyának szavára 
küzdhet oly lelkesedéssel, mely a győzedelmet 
biztosítja. 

Szadova után átlátták, hogy e sereg nem tö
kéletes, hogy erre a veszély idejében támaszkodni 
nem lehet, és ez oknákfogva ezt újjá szervezni kell. 

Meg is kezdték a szervezést, mely abból áll, 
hogy a katonákat uj uniformisba öltöztették, hogy 
iskolákat állítottak fel és naponta gyakoroltatják. 

Miből áll ez ujabbi gyakorlat ? abból, hogy 
elvül állították fel, miszerint annyira kell ma a 
katonaságot iskolázni és gyakoroltatni, hogy a 
háborút könnyüségnek, szórakozásnak, a békét 
pedig tehernek tekintsék. 

Főhibája tehát e törvényjavaslatnak, hogy 
az állandó osztrák sereget minden hibáival, hát
rányaival elfogadj; „ és pedig feltétetlenül elfo
gadja a nélkül, hogy annak belszervezetébe, ke
zelésébe, ha nemis befolyást, ha nemis ellenőr-
kődést, legalább betekintést biztositott volna ha
zánk kormánya részére. 

Ki nem emlékszik azon nagy zajra, melyet a 
general-commandónak azon két rendelete ujabbi al
kotmányos aeránkban okozott, melyben kimonda

tott, hogy a sereget illetőleg megmarad minden 
ugy, mint az előtt volt. 

A kormányelnök úr sietett Bécsből nyert fel
világosítás után az országot és a képviselőházat 
megnyugtatni, hogy ez mind vak lárma, mert Bécs
ben mitsem tudnak róla, és ezt oda fen roszal-
ják is. 

És mi történik most? 
Törvényjavaslat alakjában terjesztetik elénk 

mindaz, mit a general-commando mondott, és had
ügyminiszterünk vagyis honvédelmi miniszterünk 
megczáfolt. 

Sérelmesnek és veszedelmesnek tartom e tör
vényjavaslatot, mert a 800,000 katonát tiz évre 
állapítja meg. 

De tiz év alatt sok történhetik a világon, de 
különösen Ausztriában. 

Mert mi történik, ha e tiz év alatt a nagy 
köd miatt ismét egy nagy csatát és ennek követ
keztében egy-két tartományt veszítenénk? akkor 
bizonyosan nekünk kell pótolni e törvényjavaslat 
következtében e hiányt, mint pótoljak most az 
olaszországi tartományok elvesztése után. {Igaz! a 
bal oldalon.) 

Ausztria igazán az máig, mi volt eddig „fe-
lix Austria;" más államok vesztett tartományok 
és csaták után gyengülnek. Ausztria erősödik, 
mert Olaszország elvesztése után számosabb, na
gyobb sereggel rendelkezik, mint az előtt ; olyan 
mint Antaeus, mennyivel gyakrabban teríttetik a 
földhöz, annál erősebben áll fel, miért is csaknem 
kísértetbe talál jőni az ember kívánni, hogy gyak
rabban földre teríttessék, mert mindig annál erő
sebbé válik. {Derültség.) 

Nem tartom továbbá helyesnek a 800,000-
nyi seregnek országgyülésünköni megszavazását, 
mert az pressio gj^anánt tekintethetik, és pedig 
joggal, melyet mi lajtántuli szomszédainkra gya
korolni kívánunk; ez nem más, mint versengés a 
Ioyalitásban, melynek hibás felfogásából ered, 
hogy egy a másikra olyasmit határozatilag reá 
róni kivan, mire sem hivatva nincs, de joggal 
sem bir. 

Eddig Ausztria és pedig a bécsi reichsrath 
decretált nekünk sereget, most meg van forditva 
a dolog, mi decretálunk az ausztriai tartományok
nak ; én e szerepváltoztatásnak nem örülök, és 
azért nem is fogadhatom ezt el. 

Némelyek azt állitják, hogy ezen most meg-
szavazadó közösnek mondott, azonban tettleg egy
séges seregben a közszellemet, mely eddig hiány
zott benne, saját gyermekeink, polgáraink fogják 
magukkal bevinni. 

Legyen szabad ezen is kételkednem, mert a 



CCLXXVIL ORSZÁGOS ÜLÉS. (Augusztus 4. 1868.) 399 

fenálló körülmények az ellenkezőről tesznek ta
núságot. 

Hány tábornok van a seregben? Annyit hal
lottam állíttatni, mint statisticai t ény t , hogy az 
ausztriai seregben sokkal több tábornok van, 
mint Európa összes seregeiben. 

És hány ezek közül hazánkbeli ? 
Es ezek közül hányban nem halt ki a foly

tonos katonai subordinatio vas pánczéla alatt a 
polgár, a honfi öntudata? 

Tudjuk, hogy roppant a seregben a tisztek 
száma, és hány ezek közül hazánkbeli ? 

Hogy tehát egy, a mostanit átidomító szellem 
keletkezhessek e seregben, annyival kevésbbé tar
tom valószínűnek, mert a fenálló katonai codex 
fog részéről gondoskodni, hogy ilyen szellem, 
vagy átalában jobb közszellem ne keletkezhessek. 

E g y szabadabb szellem ébredését várni nem 
lehet, míg egy főtiszt, mint a lapok Bartels alez
redesről beszélték , csak azért vonatik vizsgálat 
alá , mert a mostani katonai szervezetet tán 
valamivel élesebb bonezkés alá veszi, kit elzár
tak, mert nem nyilatkozott és később elzártak, 
mert nyilatkozott. 

Minden állampolgár követelheti saját államá
tól, hogy védelmét sem itt, sem a külföldön meg ne 
vonja tőle; sőt tudjuk, hogy a külföldön saját ha
zájának törvényeit, ótalmát ennek követségei , 
konzulátusai utján igénybe veheti. 

És hogy van a katonaságnál ? 
Itt beengedjük soroztatni és egy oly katonai 

törvény alá rendeltetni honpolgárainkat, mely 
törvény reánk csak oly idegen, mint bár mely 
más nem általunk alkotott törvény, mely nálunk 
kihirdetve nem volt, mely Mária Terézia idejéből 
keletkezett, melyet senki sem ismer, és mely en
nek daczára azt kívánja, hogy megtartassék, 
meg ne sértessék. 

Ezen törvényjavaslat megszegi 1 tehát azon 
főelvet, hogy minden honpolgár csak saját hazá
jának törvényei által Ítéltethetik el. (Zaj a jobb ol
dalon. Szavazzunk!) 

Ezen törvényjavaslatnak tehát, mint minden 
a kibékülés korszakában keletkezett határozata
inknak főhibája, sőt talán főbűne is, hogy minden 
tekintetben csak fél rendszabályokkal elégszik 
meg, hogy csak a külszinre tekint és nem a lé
nyegre, hogy formalitásoknak feláldozza a valót 
á létezőt, a lényeget. 

így történhetik, hogy a kibékülés megtörtént
nek lenni állíttatik, és az ország territoriális épsége 
máig sincs helyreállítva. 

Tanusitja ezt azon körülmény, hogy a határ
őrvidék máig nincs képviselve az országgyűlésen, 
hogy ez nem csak hadászati, hanem közigazgatási 

törvénykezés, sőt a földbirtok viszonyainak tekin
tetében is Bécs kormánya alá tartozik. 

Tetőzi azon abnormis állaoptot azon megfog
hatatlan körülmény is, hogy, mint tudom, a pósta-
ügy kezelése Horvátország, illetőleg Zágráb igaz
gatósága alátai-tozik. 

í g y van ez a várakkal is. 
A várak területe : a föld Magyarország ki

egészítő része, és ennek ellenére ezek egyenesen 
Bécs kormánya alá tartoznak ugy annyira, hogy 
ezekre kormányunk befolyása, intézkedése ki nem 
terjed. 

Egyes szigetek ezek hazánk területén, melyek 
nem a mi kormányunk, hanem a bécsi kormány 
rendelkezése alá tartoznak. 

Csakis hazánkban állhat fen azon abnormis 
állapot, hogy or.szágunk kormánya nem terjed ki 
azon egész földterületre, mely az ország határán 
belül létezik, hogy vannak bizonyos pontok, vidé
kek hazánkban, a meddig egyedül elhat a minisz
terek befolyása, azontúl azonban a bécsi kor
mány hatásköre kezdődik. 

A kormány, kivált a felelős, alkotmányos mi
nisztérium fogalma hozza magával, hogy ennek 
hatalma, befolyása kiterjedjen az ország véghatá
ráig és annak minden eg yes részéig; mi azonban 
azon sajnos, sajátságos helyzetben vagyunk, hogy 
midőn miniszterelnökünk lábát az utczára kiteszi 
Budán, a föld, melyre lép, már az nem az ő kor
mányzata alatt álló föld területnek kiegészítő része, 
miután a várak minden tekintetben és egész ki-
terjedésökben a bécsi kormány rendelkezése alatt 
állanak. (Tetszés a szélsőbal oldalon.) 

És ezen törvényjavaslat elfogadása által le
mondunk a határőrvidék, a várak kérdésének ren
dezéséről és így kilátásunk nincs, hogy Magyar
ország területi épségének ezen kiegészítő része a-
országgyülésen, mintáz 1848-iki törvényekben viz 
lágosan rendeltetik, képviseltessék. 

Ki tagadhatja, hogy a hadjárat nem caak 
vér, hanem egyszersmind nevezetes pénzáldozato
kat is kíván, melyeket mi, az ország, a nép, az 
egyesek viselni tartozunk. 

És fentartott-e a kormány e törvényjavaslat
ban ezen általunk a hadviselésre, az élelmezésre, a 
felszerelésre szükségelt költségek mikénti kezelé
sénél némi befolyást, ellenőrködést? 

Minden hadjárat után halljuk, hogy ezen 
szállító csupa zabból, más csupa kiszállításból 
nagy házakat épít; tudjuk, hogy hadjárataink al
kalmával szállíttattak a seregnek ökrök, a me
lyeknek bőreik számadásban sehol elő nem fordul
nak, hogy Velenczébe bort küldtek innen , és a 
mig az odaért vízzé vált ; tudjuk az Eynattenek 
történetét és kormányunk lemond mindazon befo
lyásról, melylyel őrködni köteles volna, hogy a 
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hadjárat kiadásai, melyeket nekünk viselnünk 
kell, hová fordíttatnak és miként kezeltetnek. 

Ezután tehát megmarad az eddigi Verschlepps-
Wirthschaft vétkes, bűnös eljárása, a háború fog 
folytattatni és annak befejezése után egyszerűen 
elénk fog terjesztetni a hadjárat költségeinek 
számlája és az, mint eddig történt, reánk fog ro
vatni Kriegszuschlagok minőségében, és a pénz
ügyi orgánumok gondoskodni fognak róla, hogy 
mint eddig is, ha máskép nem, adó-executio utján 
behajtassanak. (Eláll!) 

És igy történik, hogy gyakran azon nagy 
házak költségeit, melyek minden hadjárat után a 
szállítók által épittetni szoktak, a szegény nép 
viselni tartozik. 

Ez egyik legszomorúbb következménye leend 
e törvényjavaslatnak. 

De mindezen terhekért, mirdezen nagylelkű 
lemondásunkért némi vigasztalást hisznek néme
lyek abban találni, hogy most vagyunk mi is 
nagyhatalom: mert már most nem létezik többé 
ausztriai császárság, miután ennek hamvaiból az 
úgynevezett magyar-osztrák birodalom támadt fel. 

Én ezen elnevezés felett azt mondhatnám, 
mit Széeheny egy alkalommal mondott: „Nem tu
dom, örüljek vagy sírjak felette." 

Tudjuk , hogy minden hadjáratáért eddig 
csak Ausztria volt felelős, de nem Magyaror
szág, amint ezt Napóleon ishires proclamatiójában 
mondta: „Nekem az ausztriai császár és nem ma
gyar király izent hadat, miután ezt a ti beleegye
zésiek nélkül nem is tehette volna."' 

Most azonban Ausztria és illetőleg kormá
ny ánok vezénylő férfiainak minden botlásáért 
egyszermind Magyarország is felelős, mely máig 
saját erővel nem rendelkezik, mely a közös had
vezérek ügyetlensége által elvesztett csata után 
védtelenül és a győzőnek áldozatul kitéve áll. 
{Zaj a jobb oldalon.) 

E törvényjavaslat szerint csak az ausztriai 
császárnak van serege, de a magyar királynak 
nincs, és a magyar-osztrák biradalomból ennek 
csak egyik fele, azaz: a német-osztrák fog sereggel 
rendelkezni, míg ennek másikfele, azaz: a magyar 
egy katonáról sem fog intézkedhetni. 

És mindezen előbb megnevezett körülmé
nyek után mégis az állittatik, hogy paritás alap
ján rendeztük belviszonyainkat. 

Hogy szerveznünk kell magunkat, tagadni 
sem fogja senki, ki hazánk léteiének biztosítását 
és jövőjét szivén hordja. 

Oly korszakban, midőn a keresztyén világ 
minden részeiből gyűlnek a Péterfillérek egy ró
mai seregnek szervezésére, midőn maga a szent 
a tya , a római pápa — mit Victor Hugó oly talá-
lóíag fejez ki verseiben — áldja a puskákat, me

lyek egy perezben tizenhárom ember életét ki
oltják, (Elénk Jelkiáltások a jobb oldalon: Elégi 
Eláll \) ily korszakban, mondom, minden állam pol
gári bűnt követ el, mely saját jövőjének biztosí
tékairól nem gondoskodik. 

De épen azért, mert hazánk lételét biztositva 
akarom látni, kivánom, hogy egy, a hazafiság ér
zetétől vezérelt, nem pedig idegen elemekből ala
kult sereg szerveztessék. 

Én is szomszédainkra, kik szervezik hadse
regüket, hivatkozom, midőn seregünk alakításá
nak szükségességét indokolni kivánom. 

De ne felejtsük el, hogy ha a sereg létszámát 
a szomszédok létszámával tökéletesen egyenlő mér
tékben nevelni fogjuk is, ezekkel a versenyt ki 
nem állandjuk, mert míg a többi szomszéd nemze
tek saját nemzeti seregeiket szervezik, addig mi 
e törvényjavaslattal egy német sereget kivánunk 
szervezni, akkor, midőn Ausztria megszűnt német 
hatalom lenni. 

Ezen szomszédok nemzeti seregei a hősies 
feláldozásnak magvát hordják magokban, mig az 
igy szervezett sereg, mint szerveztetni kívántatik, 

i csak is kötelességét teljesitendi. 
Kétségbe nem lehet vonni, hogy az osztrák 

tengeri had Lissánál hősiesen küzdött és győzött; 
de azért még sem hiszem, hogy a hősies feláldo-
zásnak azon példáját képes lett volna adni, me
lyet adott a franczia tengeri erő, midőn Toulon-
nál az angolok által megtámadtatván és legyőzet-
tetvén, megadásra szólittatott. 

A sülyedni kezdett egyik hajónak harezos 
népe minden feladási felszólítást azzal utasított 
vissza: „éljen a köztársaság!"; ezen kiállítások
kal vonult a sülyedni kezdett hajónak egyik fedeze
téről a másikra; midőn már az utolsón volt és hullá
mok kezdtek feje felett összecsapni, még egyszer 
felszólittatott a megadásra; de ez alkalommal is 
visszaufasitá ezt, és a vitéz , hős és harezos sereg, 
midőn elmerült, „éljen a köztársaság l" eget rázó 
vég - szózatával merült el. (Tetszés a szélső bal 
oldalon.) 

Midőn egy másik franczia várost saját pol
gárai védtek az ostromló ellenség ellen, ezek egyi
két , ki őrt állott a város bástyáin, arra figyelmez
tették , hogy siessen haza, mert háza ég , mire ez 
azt felelte : „mit gondolok égő házammal, midőn 
hazám forog veszedelemben." 

A közszellemnek ily mérvbeni létezése szük
séges a veszedelem pereseiben, hogy a haza meg
mentessék. 

Miután azonban az előttünk fekvő törvény
javaslat által ennek fejlesztését nem előmozdítva, 
hanem elnyomva látom; miután az osztrák sere
get minden hiányaival, előitéleteivel, kezelési, 

I élelmezési egész rendszerével ezen törvényjavas-
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lat egész terjedelmében, minden beleszólhatás, ellen
őrködés fentartása nélkül elfogadja és nemzetinek 
decretálja; miutáD nem hiszem, hogy ezen katonaság 
mostani szerkezete és szelleme mellett alkotmányos 
szabadságunk ó'rje és védője lehessen: e törvényja
vaslatot tárgyalási alapul mindamellett, hogy ezen 
az oldalon ülni kiváló szerencsémnek tartom, kivé
telesen el nem fogadhatom és pedig azért, mert e 
tekintetben nem birok azon optimismussal, hogy 
a jobb oldal azon módositványokat, melyek té
tetni fognak , elfogadni kész leend. 

Most legyen még megengedve befejezésül az 
e házban mondottakra pár rövid észrevételeimet 
megtennem. [EMII!) 

Tóth Vilmos urnák azt tetszett mondani, 
hogy eddig nem ment örömmel fiatalságunk az 
osztrák seregbe, de most lelkesedve fog soraiba 
sietni. 

Erre csak egy adomát bátorkodom 1848-ból 
előhozni. 

Egy alkalommal belép a térparancsnokhoz 
egy altiszt és jelenti, hogy hozott „egy önkény-
test," ki azon kérdésre, hogy hol van ez? azt fe
lelte : „oda van kötve a kocsi oldalához," [De
rültség.) 

Ha nem egészen ekképen, de nem sokkal kü
lönben fognak történni a jövő besorozások is a 
mostani seregbe. 

Mire eszembe j u t , hogy egy valaki fogadott 
egy másikkal, hogyha elhiszi , hogy Krisztus 
urunk megvendégelt és jól lakatott több ezernyi 
embert egynehány kenyérrel és hallal, kap ezen 
hitéért egy bizonyos összeget tőle. 

Kevés gondolkozás után azt felelte emez: „az 
igért összegnek csak felét kérem, mert csak felét 
hiszem el, azaz: hogy Krisztus megvendégelte, el
hiszem, de hogy jól lakott volna a sok éhes nép, 
azt el nem hiszem." (Derültség.) 

Így vagyok én is Tóth Vilmos képviselő dr 
állifásával: a felét, hogy tudniillik ifjaink a sereg
be fognak lépni, mert erre kénytelenek lesznek, elhi
szem ; de hogy örömmel és pedig lelkesedéssel lép-
ienek ezen osztrák sereg sorai közé, ezt már el 
nem hiszem. (Ugy van! a bal oldalon.) 

Én egészen tudom tisztelni és méltányolni 
Klapka képviselő urnák azon igazán őszinte és 
férfias nyilatkozatát, hogy azért kell elfogadnunk 
e törvényjavaslatot az álló seregről, mert máskép 
nem cselekedhetünk, mert jebbat nem kaphatunk. 

Ez a tények mostani állásának igaz kifeje
zése és felfogása, és azért nem tudom érteni, hogy 
miképen tudott Tóth Vilmos úr akként nyilatkozni, 

KÉPV. H. NAPLÓ 186V6. ix. _ 

hogy ezután gyermekeink lelkesedve fognak e 
seregben küzdeni, midőn e sereg minden tekintet
ben a régi marad, midőn ezt nem azért tartjuk 
fen mostani szerkezetében, mert ezt hazánkra jónak 
hiszszük ; hanemazért,mertrajta segiteni,változtatni 
odafen Bécsben nem engednek. 

Ha valakinek tetszik a sereg mostani szerve
zete mellett lelkesedni, ám tessék, én részemről 
e lelkesedésben osztozkodni nem tudok. 

Gróf Andrásy Gyula miniszterelnök úr mél
tóztatott beszédében mondani, hogy Ausztriának 
nincs többet mit veszteni. Talán némi szerénysé
get követek el, hogy miniszterelnök urnák és pe
dig távollétében erre felelni bátorkodom, miért 
is ezért engedelmet kérve, megjegyzeni el nem mu
laszthatom, hogy ha ezen jóslata annyiban fog 
teljesedésbe menni, és ezen mondata annyiban áll, 
mennyiben áll miniszterelnök urnák a ház előtt 
tett azon nyilatkozata, hogy „a nemzetnek minden 
kívánalmai egytől egyig teljesültek", akkor igen 
sajnálom, hogy nem jövendőihetek Ausztriának va
lami nagy jövendőt. 

Perczel Mór képviselő úr azt méltóztatott 
mondani, hogy a római nép annyira volt megro
molva, hogy a Sulla által megkínált szabadságot 
elfogadni nem akarta. Meg fogja bocsátani a tisztelt 
képviselő úr, de azon szabadságot, melyet Sulla 
kínált, nem csoda, hogy az akkori római nép nem 
fogadta el, mert az ilyent a mai nemzetek bár 
melyike is visszautasítana. Mi volt Sulla korszaka ? 
a praeseriptiók és a demokratia elnyomásának, a 
mészárlások szomorú korszaka, az után pedig egy 
józan nép sem fog kivánkozni. Ne feledje el tá
bornok úr, hogy Rómára az volta szerencsétlensé
gek fő oka, hogy Sulla magát nagy tábornoknak 
tartotta, magát nagyobbnak hitte, mint Marius volt, 
hogy ennek tekintélyét aláásni és minden áron 
népszerűtlenné tenni kívánta, hogy addig, míg 
Marius, ki egykor a cimbreket és teutonokat, a 
németeket megverte, legyőzte, a nagy világban hon
talan bolyongott, és Carthago romjai felett hazájá
nak egykori nagysága felett merengett, addig Sulla, 
ellene otthon izgatott és népszerütlenifésére műkö
dött. (Tetszés a bal oldalon. Nyugtalanság.)) Ne fe
ledje el, tisztelt képviselő úr, hogy ezen Marius ellen 
egy római kezét emelvén, amidőn ezt a nagy állam
polgár azzal fogadta: „ki vagy te, hogy Mariusra 
mered emelni kezedet", ez a fegyvert kezéből elejté. 
Meglehet, lesznek oly perczek, melyekben hazánk 
nagy férfiának szelleme is megjelenhetik a tisztelt 
képviselő úr lelki szeme előtt, és kérdeni találja: 
„mit vétettem, hogy ellenem támadsz, midőn mind
kettőnknek, kiknek hazánk történelmében kiváló 
szerep jutott, feladatunk : egyesitett erővel küzdeni, 
nem pedig egymást leküzdeni." 

51 
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Igenis, tisztelt ház, az én nézetem : egyesíteni 
az erőket, megszilárdítani nagy férfiaink között az 
egyetértést, mert csak ebben rejlik az erő, és mint 
izráel népét Mózes vezérlete alatt a tűzoszlop vezette, 
vezérelje hazánkat az egyetértés, a kölcsönös biza
lom szelleme egy szebb, jobb, a mostaninál dicsőbb 
jövő biztosabb révpartja felé ; ez vég-szavam, miu
tán a törvényjavaslat körüli nézetemet már előbb 
kifejteni szerencsém volt. (Szavazzunk \) 

VidaCS J á n o s : T. képviselőház ! A hadse
reg minden müveit nemzetnél egyaránt az alap, 
melyen állami létének épülete áll. A hadsereg 
minősége mértéke a nemzet kül- és belértékének. 

Nemzetünk ezredéves alkotmánya élő tanú
ság a világ előtt, miként védte meg hazáját a 
magyar. 

Tanúság 1848—49, mikép ama szellemi és 
anyagi erő, melyet a haza védelmében kifejtett, 
kellő biztosíték arra, hogy a nemzet tudja, akarja 
és bírja is megvédeni önállóságát oly annyira, 
mikép alig van nemzet Európában, mely vele e 
tekintetben mérkőzhetnék. 

De hogy e haza jövőre is ugy legyen meg
védve, mikép ez meg lett védve eddig: mindenek 
felett szükséges, hogy a hadsereg magyar legyen. 
hogy akkor, midőn Magyarország képviselőházá
ban valaki hadseregről beszél, szeme előtt más 
hadsereg ne legyen, mint a melyet az 1848-iki szen
tesitett törvény megalkotott, rendszeresített és 
szervezett, és annak még életben levő honvédsége; 
szükséges, hogy e hazának minden polgára, mi
dőn fegyverre szólittatik, midőn kezét fegyver
re teszi, meg legyen győződve, hogy Árpád szent 
földének védelmére, ősi alkotmánya és szabadsá
gáért bivatik vérét ontani, meg legyen győződve, 
mikép a harcznak végeztével hazatérhet családi-. 
házi tűzhelyéhez élvezni küzdelmének méltó gyü
mölcsét; szükséges, miszerint e hazának minden 
polgára meg legyen győződve, hogy ezredéves 
alkotmányának egyik alapelve — mely szerint a 
haza csak ugy védhető meg, ha védője mindenek 
fölött polgára a hazának, és nem mindenek fölött 
katona, azaz eszköz a hatalom kezében saját test
véreinek íeigazására - - sértetlenül meg van tartva, 
és meg legyen győződve, hogy hazáját csak is ama 
szellem , amaz elvek szerint , csak is azon lel
kesedéssel és föláldozással mentheti meg, minővel 
a Hunyadiak, Bocskayak, Rákóczyak, Bethlenek, 
Tököliek, és az 1848 és 49-diki honvédek dicscL 
kormányzójok Kossuth Lajos zászlója alatt meg
mentették és föntartották, csorbítatlanul hagyván 
reánk az ezredéves alkotmányt , az 1848 czal 
emelvén azt Európa művelt nemzetei legszabadel-
vübb, legáldásosabb alkotmányává. Vajha e drá
ga örökséget jobban meg tudta volna e ház több- | 

| sége becsülni, hogy mi is örökséget, és ne csak 
küzdelmet a föladott örökségért hagyhatnánk utó
dainkra. (Helyeslés a szélső bal oldalon.) 

Én hazám törvényeire támaszkodva, önálló, 
az osztrák hadseregtől tökéletesen" független had
seregre adhatom csak lelkiismeretem szerint sza
vazatomat; de oly hadsereg szervezésére, mely, mint 
1848 és 49-ben történt, képes lenne hazánk tör
vényes alkotmánya ellen emelni karját, én soha 
sem fognám adni szavazatomat. Mert ne ámítsuk 
magunkat, uraim! ama honvédelmi szervezet, 
mely ezen törvényjavaslat által czéloztatik, a leg-

I kíméletesebb kifejezéssel, semmi egyéb, mint az 
; osztrák hadseregnek toborzási telepe, 

Én ragaszkodva alkotmányunk szellemé
hez, kegyelettel ápolva az eredeti jelleget, és meg
emlékezve az 1848—49-diki eseményekre, csak 
honvédekből alkulandó magyar hadseregre adha
tom szavazatomat, oly hadsereg szervezésére, 

| melynek minden egyes tagja elhunyt társainak 
i kezéből kiragadja a zászlót az utolsóig, és ha nem 

lenne már más,ki utána lobogtassa a zászlót, eltemes-
| se a lobogót a maga múltjával,de soha ellenség kezé-
! be ne szolga Itassa azt.Meggyőződésem szerint,uraim, 

tartozom önöket figyelmeztetni, óvakodjanak oly 
hadsereg szervezésétől, melynek magyar tagjai oszt
rák tisztek vezénylete alá levén rendelve, ez ál-

j tal az osztrák hadseregbe beleolvasztva, könnyen 
! n§y járhatnának, mint ama szerencsétlen tisztek, 
| kik 1848—49-ben az osztrák General Commando 
i parancsából kénytelenek voltak az 1848-diki hon

védek közé állani; de volt oly ezred is Magyaror
szágban, minta vérmezőn Budán'történt, mely nem 
akart áttérni, minek következtében az osztrák 

| hadparancsnok ágyukat volt kénytelen ellenök 
| szegeztetni. És mi lett jutalmok ? Kénytelenek vol-
I tak a magyar hadsereghez áttérni, s mégis velünk 
| együtt fogságra, rablánczra kerültek. 

Én tisztelem az osztrák tiszteket; de örülök, 
I ha békében vannak és a Lajtán tul maradnak, van 

nekik ott is elég terök a tevékenységre. 
Méltánytalannak vagyok kénytelen nyilvání

tani Jókai Mór képviselőtársam azon állítását, 
miszerint az 1848 —49-diki még élő honvédek 
fölött azzal tör pálczát, hogy már öregek. Igenis 
öregek testben, de szelleműk még megvan, és 
azért, mert egy-két tábornok megfeledkezett arról, 
hogy a magyar honvédek részére követeljen az 
országgyűlés előtt erkölcsi elismerést, azért ne gon
dolják a t. képviselők, hogy a többi is ugy gon
dolkodik : ez nem ugy van, a honvédeknek nem 
kell nyugalom, nem keli jutalom, egyedüli kere
sők az, (Mozgás a jobb oldalon) hogy adassék meg 
nekik az erkölcsi elismerés, melyet Vadnay kép
viselő úr soha sem hajlandó megadni. 
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T. képviselőház ! Gondolja-e valaki e házban, 
Perczel Mór és Klapka György képviselőtársa
inkon kivül, azok közül, kik 1848—49-ben harczol-
tak e hazában, hogy ezen toborzási telepből kerül
jön ki oly honvéd, ki megvédje e hazát ? Én, t. kép
viselőház, tagadom ezt: egyetlen egy sem fog ki
kerülni, soha, de soha, és ha a tisztelt ház asz
talán fekvő törvényjavaslatot a többség elfogadja, 
csak Klapka képviselőtársam és Perczel Mór 
az egyedüli honvédek. . . . 

Kovách L á s z l ó : Többen is vagyunk! 
VidaCS J á n o s : . . . kik azt hiszik, hogy ezen 

törvényjavaslat szerint szervezendő toborzási te
lepből kerülhet ember, ki megvédje a hazát. 

Én igen szerettem volna, t. ház, ha e háznak 
háznagya honvéd létére erélyesen, mint azelőtt 
szokta, megkövetelte volna az erkölcsi elismerést 
a honvédek részére; de neki kedve telik benne, 
hogy engem félbenszakitson : ennélfogva felkérem, 
hogy velem együtt a honvédség részére kérje az 
erkölcsi elismerést, melyet a ház megtagad. 

A magyar honvéd nem az autokrat musz
kának eszköze emberi alakban, nem is az osztrák 
sóidat, nem is a porosz landwehrmann; a magyar 
honvéd magyar polgárt jelent, ki, ha hazája őt 
védelmére hivja fel, kész vérét ontani, oda áldozni 
mindenét, a mi az ember szivének szeretett és ked
ves lehet az életben, a legbecsesebbért, a legszen
tebbért, a négy folyamu haza szabadságáért. 

Én hazám állami létének épségét meg aka
rom tartani, ennélfogva én a törvényjavaslathoz 
nem járulhatok, mert megvagyok győződve, hogy 
állami önnállóság, független önálló magyar had
sereg nélkül, puszta hang. Én e hanggal sem ma
gamat, sem másokat ámítani nem akarom, s nem 
is lehet akarnom. 

Most vallásügyi miniszter á r beszédére va
gyok bátor némi észrevételt tenni. Szép ékes szó
lással, igen szép beszéddel — hozzá vagyok szok
va 1848 óta, hogy ő lelkesen tud beszélni— monda 
ő itt e t. házban, hogy ő tanulmányozta történel
münket, leginkább pedig történelmünk azon fé
nyes lapjait, hol rá lehet akadni martyr-halál-
lal kimúlt honfiaink dicső tetteire. 0 ezt mind 
megtéve elméletileg, és én nagyon sajnálom, hogy 
1848-ban oly korán elhagy á a hazát. Én óhajtottam 
volna őt a honpolgári kötelesség szerint a gya
korlat terén is látni, a hol meggyőződhetett volna, 
hogy a magyar ember gyakorlatilag is mint védi 
meg hazáját, s mennyi szenvedésbe, mennyi türe
lembe s mennyi önfeláldozásba kerül az, hogy va
laki képes legyen hazáját megvédeni. És ha ő 
mind ezt látta volna, mi az országban történt, ha 
látta volna, mily lelkesedéssel ragaszkodik a nem
iét az 1848, 49-iki törvényekhez: nem oly köny-
nyen adta volna szavazatát a törvényjavaslatra, 

nem magasztalta volna annak előnyeit, nem ipar
kodott volna elhitetni velem és másokkal, hogy 
ez a törvényjavaslat mily hasznos a hazára nézve. 
De ezt tanulmányozni nem csak elméletileg, ha
nem gyakorlatilag is szükséges, kivált akkor, mi
dőn a haza védelméről van szó. 

Perczel Mór képviselőtársam megemlékezvén 
az 1848-iki márcziusi napokról, oly dolgot állított, 
melyről én semmit sem tudok. 

P e r c z e l Mór : Mikor ? mit ? 
VidaCS J á n o s : Oly dolgokat állított, melyek 

a történelmi hűséggel nem egyeznek meg. Azt 
monda t. i. beszédében, hogy az 1848-iki fiatal
ság elbizakodásból oszlopot akart emelni a márcziusi 
hősöknek. Megfeledkezett a képviselő úr arról, hogy 
azon ifjak, kiket ő elbizakodással vádol, azok va-
lának, kik az ő zászlóját az 1848 és 49-iki önvédelmi 
harczokbau követték, és igy megvártam volna 
tőle, hogy ne'vádolja őket elbizakodással, hanem 
mondja meg, hogy nem a fiatalság akart a már
cziusi hősöknek szobrot emelni, hanem, a mint a 
dolgot bizonyos élő tanukkal be tudom bizonyítani, 
hogy Pest városa polgársága akarta megörökiteni 
azon napot, midőn a polgárok Jókai és az ifjúság 
vezetése alatt kiállottak a sikra és a 12 pont meg
adását követelték. Meg kellett volna emlékeznie 
arra, hogy azon fiatal emberek voltak azok, kiket 
ő 1848-ban Moórnál, 1849 ben pedig Kacsnál meg
gondolatlanul mészárszékre vezetett. (Nagy zaj. 
Rendre l) Azon fiatalság volt az, mely fogadta őt, 
midőn hazatérve a száműzetésből, azon nevezetes 
szavakat monda ezrek hallattára: „En nem bocsá
natot kérni jöttem haza, hanem azért jöttem haza, 
hogy megbocsássak." Én sajnálom — nem azt, 
hogy a képviselő úr nagyon kért bocsánatot, és 
hogy meg is nyerte, (boldoguljon vele) — de saj
nálom azt, hogy igen is könnyen megbocsátott 
mindazoknak, kik őt és honvédtársait ezeríélekép 
vérig sértették, s csakis az 1848 és honvédtársai 
ellen forralja keblében, szerencsére senkinek sem 
ártó haragját. Azt igérte, hogy az 1848-diki 
honvédség felállítását fogja követelni. Hogy mi-
képen követelte, miképen buzdította ő és Klapka 
képviselő úr a kormányt a bonvédek szent ügyé
nek előmozdítására, miként működének az erköl
csi elismerésnek a honvédek részére megadása kö
rül, mit és hogyan végeztek a delegatióban ? arról 
a történet fog beszélni; én nem akarok arról szó
lani ; de biztosithatom a tábornok urakat. (Itt nincs 
tábornok, itt képviselő van!) a magyar honvédek 
és a haza minden hű fia boldog csak akkor lehet, 
ha az 1848-ik/törvények helyre fognak állittatni,és a 
honvédeknek meg fog szavaztatni a ház által az 
erkölcsi elismerés. (Forradalmat kivannak!) Önvé
delmi harcz volt,a legszentebb önvédelmi harcz, 
ezt maga a jobb oldal is elismerte. (Az volt!) 

51* 
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Ivánka Imre t. képviselőtársam kérte a házat 
és vele együtt a közönséget, czélzással Görgei Ar
túr nevére, hogy hagyjunk békét neki, majd a törté
nelem meg fogja irni, mit tett ezen nagy hadve
zér a magyar önvédelmi harcz alkalmával. Én 
sem bolygatom a multak történetét; egyebet nem 
szólok; hanem feleljen nekem és a népnek a kép
viselő úr ezen kérdésre: miért halt vérpadon 
martyr-halált 13 tábornokunk ? és hogy van az, 
hogy ő nem csak életben van, hanem az osztrák 
kormánytól 18 éven át évdijt nyert, melynek 
felét, ha nem többet, Magyarországgal és igy a 
martyr-halált haltak örököseivel is, valamint 
mindnyájunkkal katonai executio utján fizettettek 
be a bécsi Bachok és Schmerlingek pénztárába ? 

Tóth Vilmos képviselőtársam magas politi
kai röptű beszédére alig tudok felelni; azon ma
gaslatra csak ugy juthatott el, ha maga alatt kép
zeli azon temérdek bankót, melyei Bécsben pré
selnek, melyeknek értéke csak névszerinti, s maga 
alatt képzelheti azon nagy halmaz államadóssági 
papirt , melyet sem a jobb oldal, sem mi, sem az 
osztrák soha sem fog kifizetni. [Derültség) Üdvöz
löm őt e magaslaton ; csak arra figyelmeztetem, 
vigyázzon ama fáklyával, melyet a magyar-oszt
rák szabadság ösvényének kivilágítására meg 
akar gyújtani, vigyázzon, mondom, nehogy meg
gyújtsa azon sok bécsi bankót és állampapirt : 
mert ha azt teszi, akkor ismét a lajtántuliaknak 
megfeszített erővel kellend majd dolgozniok, pe
dig azon muukadijt is szegény hazánk lakosai 
fizetnék. 

A hazában sokan, igen sokan a békés haza-
polgárokat azzal ijesztgetik, hogy a muszka jő a 
nyakunkra. Ebben nagyon különös az, hogy ezen 
ijesztgetéseket azon urak mondják el könnyelmű
en,, a kik 1848 és 49-ben a muszkákat a nya
kunkra hozták. Mit félnek azon urak oly annyira 
a muszkától s miért ijeszgetnek másokat is vele? 
hiszen a muszka czár rendjelei, melyeket viselnek, 
jutalmul, hogy hazánkat leigázni segíteni buzgól
kodtak, megvédik őket a félelmes muszka ellen. 
{Bal felöl: Igaz! Ugy van!) A nemzet tehát, ahogy 
1848" és 49-iki években elfordult ezen álhazafiak-
tól, jövőre is meg fogja ismerni őket, habár bá
ránybőrbe öltöznének is. Hallatlan dolog, hogy a 
magyar honvédeknek nem csak alajtántuli atyafi
ak közt, a kiket nem egyszer elporoltak, megver
tek, hanem e hazában is akadnak ellenségei. 

Én nagy meglepetéssel, borzalommal egyszer 
egy könyvet olvastam. a melynek első sorai 
így hangzottak: „Soha fejedelem fellázadt alattva
lóival humánusabban, lovagiasabban nem bánt, 
mint dicsőén uralkodó Ferencz József ausztriai 
császár." Magyar ember keze ily könyvet meré
szelt irni, magyar emberé, ki a haza levegőjét szív

ja, ki annyira nem értette az 1848—49-iki évek 
történetét, hogy hivatottnak érezte magát a ha
talmat bátorítani, hogy még több akasztófát állít
tasson oly hazafiak számára, kik 1848 és 49-ben 
dicsőén megvédték a hazát. (Ki atf Suttogás: Ke
mény Zsigmond. Jobbról zaj, felkiáltások: Rendre!) 

Elnök (csenget): Nem kellemes dolog az el
nökség részéről megjegyzéseket tenni egyik-má
sik képviselő úr mondásaira, állításaira; de köte
lesség : ennélfogva ezen kötelesség érzeténél fogva 
felszólítom képviselő urat , hogy szorosan az ügy
höz tartván magát , személyeket, főképen a legma
gasabb helyen álló személyeket ne emlegesse. 
(Bal fdől ellenmondás, jobb felöl helyeslés.) 

Vidacs JánOS : Illő tisztelettel fogadom min
dig az igen t. elnök urnák figyelmeztetését; ha
nem ha az , a mit itt elmondottam, nem jelent 
volna meg nyomtatásban , nem volt volna bátorsá
gom azt itt e házban elmondanom. Ez tény , t. el
nök úr ! Ennélfogva bocsánatot kérek, t. ház , de 
tényeket emlegetni mindig szabad. (Bal felöl he
lyeslés.) 

Elnök (elhagyja az elnöki széket, s helyébe 
Gajzágó Salamon ül.) 

Vidacs J á n o s : Nem tehetek róla, igen t. 
képviselőház . hogy oly szomorú időszakra emlé
keztetem a t. képviselőházat: hanem szoros köte
lességemet teljesítettem akkor, midőn elmondám 
azt, hogy akadte házban író, ki ezeket az 1848-ki 
törvények, a legszentebb önvédelmi harcz ellené
ben megírta. Nem elégelte meg a sóhajokat, a 
melyek a külföldi várakból jöttek ide a hazába; 
nem elégelte meg azt, hogy egyesek, az 1848-nak 
ellenségei, ezreket adakoztak bilincsek kovácsolá
sára és megvásárlására, hogy az 1848—49-ki 
szabadságért harczolt férfiak bilincsekbe veresse
nek ; sőt bátorította a hatalmat, az 1848—49-ki 
hősök irányában az üldözést a végletekig fokozni. 

Beszé J á n o s : Ez tiszteletlenség ! 
Vidacs J á n o s : A mint már, t. képviselőház, 

mondám , ezen törvényjavaslatra szavazatomat 
nem adhatom, mert lelkiismeretem és meggyőző
désem tiltja. En addig is , mig hazámban szebb 
napok fognak virulni. ismét elő fogom venni az 
1848 — 49-ki határozatokat, különösen pedig azo
kat , a melyek 1849-ben áprilban hozattak, nem 
azért, mintha az én agyamban valami gyanús 
szándék léteznék. hanem azért, hogy tanulmá
nyozzam az irmodort, a melyet a mi igen t. mi
niszterünk és képviselőtársunk Grorove István ós 
a martyr-halállal kimúlt Szacsvay honfitársunk a 
világ előtt bemutatott. 

Gorove István közgazdasági miniszter: 
Tagadom! 

Vidacs JánOS: Az országgyűlési iratokban 
miniszter úr és Szacsvay neve említtetik. 
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Gorove István közgazdasági minisz
ter : Tagadom! 

Vidacs J á n o s : És ezek elolvasása után 
majd régi bajtársaimmal összeülök, kik 1849 óta 
és mostan is mindig hazánk történelmének dicső
ségéhez, fényéhez Kossuth Lajoshoz fordulnak; s 
előveszem a népköltészet könyvét , melyben e so
rok állanak: 

Be szeretnék, be szeretnék Kossuthtal találkozni, 
Vele együtt szobájában négy szem közt beszélgetni, 
Megmondanám én azt neki magának , 
Nagy adója, nagy bánatja van a szegény hazának. 

[Zajos helyeslés a szélső bal oldalon!) 
Besze János (a szószékről) : T. ház! {Hall

juk !) Komoly hidegvérüség kell ahhoz, hogy a 
mit az ember a szélső balról hal l , arra mértékle
tesen felelhessen. Mert napokon keresztül a szélső 
bal részéről . . . (Fölkiáltások a szélső bal oldalon : 48-
czas) 48 álarczája alatt nagyon rettegő és gyen
ge 49-esektől . . . . 

Csiky Sándor: Csak magáról beszélhet, de 
másról nem! 

Besze János : . . . személyes sértegetéseknél 
egyebet nem hallottam , a leggyengédtelenebb 
modortól kezdve, midőn Simonyi úr szükségesnek 
látta, és igy meg akarta a miniszterelnök urnák 
mutatni Angliában azon helyet, a melyen a minisz
terelnököt lenyakazták. 0 tette azt oly miniszter
elnökkel szemben, ki bölcs belátása s füg-g-etlen állá-
sánál fogva kivívta a nemzetnek azt, a mit önök 
szélső balok még felfogni sem képesek; (Derültség) 
a mit felfogni önöknek a nagy szenvedély nem en
gedi Hanem majd átlátják, mikor majd a higgadt 
lélek fog önökből szólni, a midőn önök is el fogják 
ismerni. hogy oda vittük önöket is , a hova csak 
a nemzet önállása s élete fentarthatása érdekében 
vihettük. (A dologra!) 

A dologra, uraim ! hanem a mérsékletet és 
higgadtvérüséget feltalálni nehéz olyan embernek, 
ki örökké sértegetve, nyilakat dobva lát olyan em
berek által keble ellen, a kik hazánk jövőjével 
semmi jót gondolni nem akarnak, hanem örökös 
zavargásokat akarnak előidézni, valamint azt min
den működésök sajnosán igazolja: mert az ország 
békéjét felzavarva, oda akarják azt juttatni kül
földről rendelt agitatiókkal, hogy az országgyűlés 
bölcsei által hozott törvények soha nyugodalmas 
megelégedésü életbe ne léphessenek , soha a nem
zet boldog ne lehessen, hanem hogy külczéloknak 
oda dobassék, hogy testvér testvére vérét onthassa.-
mert czéljok s jövó'jök csak igy teljesülhet. Mi
dőn oly beszédeket hallok az országgyűlés több
sége és a kormány ellen, melyek ezekre csak örök 
vádakat zuditanak, lehetetlen, hogy egy pillanatra 
a ház türelmét ki ne kérjem, a mig ezen méltó in-

dignatiótól keblem le nem csillapodik , a mikor is 
majd higgadtan szólok a dologhoz. 

T . ház! A mint Deák Ferencz monda, hogy 
a mióta a földtekét a sínek átkarolták , a mozdo
nyok megnyergelték és a telegrafok zabián veze
tik és kormányozzák, mióta a gyorspuskákat fel
találták: azóta megváltozott az egész hadvise
lés. Már most kis csaták nem vívathatnak ; 
már most azon kisebb nemzetek , melyek lel
kesedéssel nagyobb sereget meg tudtak győzni, 
és önnemzetök szabadságát kivívni, mag-okban 
nem szerpelbetnek; nem lehet ezentúl reményleni, 
hogy ilyen hajdani athenaei, miltiadesi, mara
thoni nagy csaták, a hol egy ember tiz ellen küz
dött , nagyobb csatákat küzdve diadalt szerezhet
tek , ezentúl diadalt szerezhessenek a civilisatió-
nak. A kisebb nemzetek, ha nekik jövőjök, életök 
kedves, csak ugy tarthatják fen éltöket, ha józa-
nan számítva szellemi és anyagi erejökkel, bölcs 
és higgadt politikát követve, oly nagyobb nemze
tekkel csatlakoznak, melyekkel együtt megvédhe
tik magokat. 

I ly csatlakozás van szemünk előtt most, és 
kormányunk bölcs vezérlete és a többség-nek ha
zafias belátása „a lenni és nem lenni" kérdését a 
közös védelemben megoldotta, azt tartván, hogy a 
frigyet Ausztriával mint természetes szövetségessel 
meg kell kötni. 

Mert, uraim, ne tagadjuk, nagy világ-harczok 
előtt állunk. Az emberiség szellemi processusa 
nag-v működésben van. A haladó constitutionalis-
mus emberei szemök előtt tartják az emberi hiva
tást; ezt kivívni igyekszenek a népek és fejedel
mek egy részről; a hátráló despotikus országok 
más részről régen készülnek már : és be kell kö
vetkezni egy nagy harcznak. Ez lesz a szellemi 
harcz , mely harczban részt kell vennünk Európa 
népeivel együtt. Hogy ennek be kell következni, 
ennek oka az, mert a szent békekötés alkalmával 
a fejedelmek nem tárták meg a népeknek adott 
Ígéreteiket. A szabadság helyett, melynek zászlója 
alatt kivívták a győzelmet és Francziaországot le-
tiprották, szabadság helyett adtak rablánczokat 
és közös nyomort; de az öreg Napóleon hamvait 
nem őrizhették annyira, hogy abból ki ne sugá
rozzák egy varázserő, mely varázserő kiterjedt a 
lenyomott népek lelkébe, és a szabadságban nem 
részesült népek lelkében fölkelté az eszméket, me
lyekből egy férfiú támadt, ki a legitimitás helyett 
a forradalmat, az ész forradalmát emelte a trónra 
s idézte elő a szellemi öszpontositást. Itt van tehát 
a nép, trónok és a legitimitás : ezek között az elő
rehaladó constitutionalis nemzetek s a despotikus 
nemzetek közt a roppant zivatart méhében rejtő 
felhő, mely világ-elvháborut mennydörgend miha
marább. Mig ezen szellemi harczot fegyverrel el 
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nem dönti a világ, addig örökös harcz lesz, nem 
véres harcz, hanem véres verítékünk harcza. Ez 
az oka, hogy erre a harczra készülve 100 ezer és 
millió katonát tart mindegyik kormány: mert mig 
e harcz tisztára nem hozza az ügyeket, minden 
nemzet és minden fejedelem 10 0 ezer és millió ka
tonával kénytelen biztosítani saját koczkán álló 
lételét. Nagy harcz ez is,mert ez a csendesen gyilkoló 
legborzasztóbb harczok egyike, mely nem vérün
ket ontja , hanem véres verítékünket emészti és 
mindnyájunkat nyomorít, szegényit. 

Ez soká már nem tarthat í gy , mert koldus
botot farag. Egyik vagy másik nagyobb szereplő, 
p. o. Napóleon halála, vagy más ily véletlen eset 
egyszerre csak jelt fog adni, és az átalános világ-
harcz megkezdődik, melybe minden nemzetnek, 
mely nem járt ugy, mint Don Quixote lovagja, hogy 
annyi fegyvert szed magára és lovára, hogy e 
fegyverek súlya alatt lovag és ló összeroskad, és 
a melyik még harczképes leend, e harczba be kell 
keverednie. 

ben maradt, akkor a mi seregünket visszarecla-
málván, ugy alakithatjuk, a mint tetszik. 

Hiszen nagy veszedelmek idejében vagy bi
zonyos czél elérése tekintetéből minden nagy fe
jedelem igy tesz. í g y például: hogy a muszkát 
legyőzhessék Sebastopol alatt, a büszke Albion 
nem adta-e egész seregét a franczia commando 
alá? nem Napóleon commandirozta-e az összes se
regeket , hol olasz, angol, s mindenféle nemzet
beli sereg volt? de egy commandónak kellett lenni, 
mert nagy czélt akartak elérni, és alárendelték a 
legbüszkébb nemzetek, a leghatalmasabb fejedel
mek is seregeiket azért, hogy az ellenséget meg
verhessék. (Derültség a bal oldalon.) A kinek 
nagy czélja van, a ki az ellenséget akarja meg
verni, a kinek az czélja, hogy valami roppant vi-
szálkodás, bonyodalmak következtében valamit 
tudjon tenni: annak nem lehet szándéka, nem kí
vánhatja azt, hogy a sereg, ugy mint most áll, 
megzavartassék ; a mint most van, kiállhatja a rop
pant tüzpróbát. 

Egyébiránt, uraim, az a commando nem ugy 
megy aharczban, hogy elölje a lelkesedést. 1848-
ban, midőn arról volt szó, hogy a nemzeti zászlót 
nem akarják átvenni az Ausztriából átjött magyar 
seregek, midőn szónoklatok tartattak az országgyű
lésén, a legnagyobb népszói tokok arról beszéltek, 
hogy az Ausztriából átjött magyar seregek nem 
akarják átvenni a magyar zászlót, mert már azon 
zászlóhoz szoktak, azon zászló látása lelkesíti őket. 
Az nem életkérdés, mert német kormány mellett 
is mondhatják a csatában: Előre fiuk! ugy a mint 
Nagy Ignácz kivánja, (Nevetés a bal oldalon) és a 
magyar ezredes magyarul fogja ugy is lelkesíteni 
a katonát a csatára, és bátran előre fognak menni 
azon commando alatt most is a vész perczeiben: 
mert nem a német hang után, hanem a trombita 
és dobszó után megy a tűzbe a katona, mely ke
resztül vág az ágyú hangján is ; és ezen közös sereg 
eommandója, nyelv kérdése és zászló kérdése mel
lesleges dolog az előtt, a ki most hazáját az eu
rópai, okvetlenül bekövetkező harczokban biztosí
tani akarja. 

Midőn ily veszélyeket látván a többség, a 
nélkül, hogy a hazának legkisebb jogát is felál
dozná, sőt annak biztositékául a honvédelem esz
méjét is kivívta, hogy a honvéd dicső nevének 
fénysugarát egy törvényesen biztosított, alkotmá
nyos, önálló hadi keretben foglalhassa, ezen hon
védseregben a nemzet megvetette a jövő önálló 
magyar hadsereg rózsás kertjét; de előbb har-
ezolva nemzetünket kell megmenteni, s majd a vi
lágháborúban nyerendő győzelem után önálló sere
günk is lesz. Hogy azon rózsás kert, a honvédség, 
most még kevés számú, az se baj, mert a törvény 
nem korlátolja annak terjedését, terjeszthetik azt a 

A föladat, uraim, az, hogy a harczban mi is j 
szerepelhessünk. Nekünk talán lehetséges lesz 
Auszriával együtt magunkat föntartani; de Auszt
riával ki nem békülve s azzal ujjat húzva, mind 
ketten mint egy csapással két légy elveszhetünk, 
és a kérlelhetlen sors eltemet bennünket, mire 
kedvünk a túlsó bal kedvéért nincsen. A józan 
előre látó észnek feladata tehát, mielőtt a nagy 
harcz bekövetkezik, összeforrni. 

Össze is forrtunk, uraim, nem ugy, mint állit-
tatik, alkotmányunk és szabadságunk feladásával, 
hanem a védelem egyetlen egy eszméjében, és az
ért nem lesz sem magyar sereg, sem osztrák sereg 
ezentúl, hanem egy közös sereg. (Uyy van!) Mert 
már most egy közös védelmi erőnek tekintetik az 
egész, melyhez a magyar, melyhez a többi lajtán-
tuli tartományok adják a contingest: ez édes 
mindnyájunk önálló serege, ugy a magyar, mint 
a német részről. Hogy a nagy czél elérethessék, 
hogy a mutatkozó harczok alatt közös életünket 
megmenthessük: ezt tenni kellett; majd ha egy
szer biztosítva vagyunk, és megmentve életünk, 
akkor könnyű lesz megint azt mondani: Már most 
közös védelemre nincs szükség, biztosítva vagyunk 
mindketten, hát Ausztria népei tartsátok ti meg a 
ti seregeiteket, és mi is reclamaljuk, magunkénak 
valljuk a magunkét; de csak akkor, ha már biz
tosítva van életünk; azonban most reclamatiók 
által zavart okoznánk mind a két armádiában, 
hogy midőn a veszély jön, mindkettő könnyebben 
megsemmisíttethessék. H( gy most egymás érdekei 
ellen agyarkodjuk, azt nem kívánhatja senki; akkor 
azonban, ha ezen európai válságokon keresztül ju
tottunk, s mind Magyarország, mind Ausztria élet-
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meddig kell, s fog is terjeszkedni, ugy mint a 
patakba dobott kőnek gyüriizete be fogja karolni 
egész határát a nemzetnek, s ha életünket most 
következetesen fentartani képesek vagyunk, közel 
eljön azon idő, midőn azon keretben ott fog min
den magyar szülött állani, s a magyarnak lesz 
serege, lesz jövője. De mig legalább 25 millió 
magyar ember nincs, s legalább maga költségén 
600,000 embert felállítani nem képes, önálló ár-
mádiákról, a világ sorsát intéző hadseregről ál
modozni nem lehet. 

Adná az Isten, hog^ oly számosak s hatal
masak volnánk ; de hogy idővel Isten segítségével 
azok lehessünk, a fmeglevő kis erőt kímélni, a 
meglevő hajlamot kicsinyelni nem kell. A józan 
polgárnak oda kell működni, hogy fentartassék, s 
meghozassák a mindnyájunk által kívánt önállás, 
nemzeti szabadság, függetlenség gyümölcse. 

Ezt megmentve látom minden tekintetben 
az előterjesztett törvényjavaslatban; azért nem 
csak átalánosságban, de minden pontjában is pár
tolom. 

Hevessy Bertalan: T. ház! Midőn 1849-
ben a haditörvényszék előtt állottam, megilletődve 
vettem a cs. kir. auditortól azon szemrehányást, 
miszerint a parlamentben mondott s kiejtett szavai
mért utoljára a képviselő haditörvényszék elé 
állíttatott. Feltettem ekkor magamban, hogy oly 
országban, hol a képviselőnek menevédi joga biz
tosítva nincs, jövőben soha sem fogok szólani. 
Azonban a frauczia parlamentben Isnard követ- j 
nek mondott szavai, hogy a haza nagy eseménye
iben előforduló kérdésnél a követnek fel vagy 
fel nem szólalása inkább gyengeség , nehogy e 
vád engem is érjen, engedje meg a t. képviselőház, 
ha bár egy kissé unalmas volna is, hogy nézetei
met akkor, midőn hazám fiainak véradójáról van 
szó, szintén elmondhassam. {Halljuk!) 

Nem szólaltam volna fel e tárgyban, tisztelt 
ház, miután azt előttem már több képviselő
társam eléggé kifejtette, s én a törvény barátja 
vagyok és voltam.Tegnap igen t. Deák Ferencz kép
viselő urnák törvényből merített bebizonyítására 
azonban, miként a magyarnak hadserege sohasem 
volt, csak annyit vagyok bátor megjegyzem 
épen a törvényből idézőleg, hogy igenis a magyar
nak a korszakhoz, kifejlődéséhez képest önálló had
serege volt, mert az eddigi kötelezettség szerint a 
felkelés, melyet a nádor vezérelt, nem volt hon
védsereg, hanem az honvéderő volt. [Ellenmondás.) 
A törvények értelmében tehát Magyarországnak 
bár ilyen alakban szer/ezett hadereje, a mint az 
most czéloztatik, az előbbi időben nem volt, hanem 
jövőre hogy legyen, mindnyájunk óhajtása, s e 
tekintetben a törvényjavaslatot a részletes tárgya
lás alapjául elfogadom. 

Elfogadom, t. ház, annyival inkább, mert azt 
reménylem,hogy részleteiben a t.jobb oldal mindazo
kat, a mikre az 1867. Xll-dik torvényezikk 11. 

j szakaszában hivatkozás van, méltányolni fogja, és 
nem fogja visszatetszö'leg venni a bal oldal módo-
sitványait, midőn azt fogja kivánni, hogy a tör
vényjavaslatban a magyar hadsereg neve említtes
sék meg. Ez oly jogos kivánata, t. ház, minden 
magyar embernek, hogy ettől elállani majdnem 
a haza ellen elkövetett bűnnek tekintendő; és mi
előtt ezen tárgy fölött szavaznánk, engedje meg a 
t. jobb oldal, hogy nem a bal oldal nevében, ha
nem saját egyéni meggyőződésemet kifejezhessem. 
(Halljuk!) 

Én azt gondolom, t. ház, ily nevezetes kér
désben, midőn az eddigi rendszer átalakításáról 
és véradóról van szó, mielőtt ezen tárgyról végle--
gesen törvényt alkotnánk, igen czélszerü volna, ha 
a miniszterelnök úr, mint a nádornak helyettese, 
{Derültség) mert én annak tartom, azon esetben, 
midőn a nemzet és fejedelem között, tehát mostan 
Ausztria között valamely kiegyenlítendő tárgy 
forog fen, eddigi fáradságaihoz tegye meg azt a 
fáradságot és menjen fel Bécsbe (Halljuk!) és 
mondja meg ott a fejedelemnek, hogy miután a 
törvények biztosították a magyar nemzetet külön 
álló hadseregről, sőt a kiegyezkedésnek alapja is 
ez, legalább én azon szellemet találom meg benne, 
hogy midőn elvállaltuk a quotát és államadóssá
gokat, mi ezt azon reményben tettük, hogy Ma
gyarország a paritás alapján külön joggal és se
reggel fog bírni, méltóztassék tehát még egyszer 
Bécsbe menni és ott hivatkozva azokra, a mik itten 
elmondattak, közbenjárólag hatni és kieszközölni azt 
a magyar nemzet megnyugtatására, hogy ezen kí
vánalmak a törvényjavaslatba betétessenek. 

Engem ezen óhajtásnak kifejezésére leginkább 
t. Klapka képviselő urnák azon nyilatkozata jogo
sít fel, miszerint igaz, hogy elismerték ezt Bécs
ben, midőn kiegyeztünk ; hanem miután azon kato
nai védelmi haderőnek árán meg nem akarják adni: 
ennélfogva nekünk nincs más tenni valónk, mint 
minden esetre a mellett maradni; és addig, mig 
biztosítva nem lesz nemzetiségünk és Magyaror
szág független államjoga teljesen meg nem óvatik : 
addig én részemről ezen törvényjavaslatra nem 
szavazhatok; kiindulási pontul azonban elfogadom, 
hanem oly módon, a mint előre bocsátottam, hogy 
méltóztassék a t. miniszterelnök úr még egyszer 
Bécsbe menni. 

A l m á s y Sándor: Magam is, mint Somssich 
képviselő úr e tárgyhoz nem szólottam volna • de 
engem is azon indok késztett, melyből felállott 
Somssich képviselő úr, t. i. hogy Simonyi képvise
lő úrnak — mint állitá — igen gyenge, majdnem 
argumentum nélküli beszédét megczáfolja, s miután 
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erre Simonyi Ernő a házszabályok szerint nem 
felelhet, miután szava többé nincs : én leszek bátor 
válaszolni. 

Lássuk, mik azoa erős érvek, melyekkel 
megdönté Somssich képviselő úr Simonyi gyenge 
érveit. 

Első állitásában felteszi, hogy Eötvös minisz- I 
ter urnák hamisan, nem igazán idézte szavait. Ezt 
majdnem merően lehetetlennek tartom, feltéve, 
hogy a gyorsírók nem hibáztak, mert az újságból 
irónnal jelölte ki a sorokat, vagy sajtóhiba okoz-
hatá azt, de szándékosan nem tette. Ez az első 
döntő nagy argumentum, mit felhozott. 

Továbbá Bónis képviselő úr Csanády ellené
ben azt állitotta, hogy védtelenül akarja hagyni a 
hazát. Ezt Simonyi Ernő megczáfolta; de ezen 
czáfolatát nem tartotta elégségesnek Somssich kép
viselő ; sőt azt állitá, hogy nem csak Csanády 
akarja védtelenül hagyni a hazát, de Simonyi is. 
Ezt nem tudom mi okból lehet mondani, és nem 
tudom honnan származhatik ezen állítás, melyet 
igazolni nem lehet; de igen is az ellenkezőt bebi
zonyítom én azon inditványból, mely a ház asz
talára letétetett. A ház asztalára tett indítványnak 
csak pár ide vonatkozó sorát fogom felolvasni. 
Ezt mondja a javaslat: „béke idejében a szükség
letnek megfelelő legkisebb szám." Ezt, kérem, tes
sék magyarázni bárhogy, sehogy sem lehet belőle 
kivenni, hogy a hont védetlenül akarja hagyni. Ha
nem a többi részében azt mondja, hogy a honvé
delmet a legnagyobb számra akarja a honvédség
nél kiterjeszteni, s ezen indítvány alapjánterjeszszen 
a minisztérium egy törvényjavaslatod elő. í g y te
hát mind Bónis, mind Somssich képviselő urak azon 
megtámadása, hogy a hazát védelem nélkül akar
juk hagyni, nem á l l : ezt maga az inditvány czá-
folja meg. 

Tegnapelőtti beszédében a miniszterelnök úr 
is ezen váddal támadott meg bennünket, és miután 
már szólok, ezt sem hagyhatom félelet nélkül. 
0 ugyanis azt mondotta, hogy a szélső bal csak 
védelemre akarja szorítani a honvédséget. Állítása 
szerint — mi nagy tetszéssel fogadtatott — a mely 
hadsereg támadásra nem képes, az védelemre sem 
lesz képes. Ez nagy tetszéssel fogadtatott és szép 
kitétel is ; de még sem ugy áll a dolog, mert itt 
a muszkával fenyegetnek bennünket leginkább. 
Ha már azzal akarunk mértéket tartani, és oly 
sereget akarunk 11.000,000-nyi népből kiállítani, 
mint a muszka 75.000,000-ból, utoljára ugy járunk, 
mint Aesopus meséjében a „pana rupta et bos." 
De nem is szükség oly sereget tarfanunk, mint azon 
nagyhatalom, mely támadni akar, mivel védő se
regnek soha sem kell oly nagynak lenni, mert a 
hazában védi határát, és nem kóborol más ország
ba, ez pedig könnyen kiállitható. 

Tovább megyek Somssich képviselő urnák 
gyenge érvekre hozott czáfolatában. 

Megbotránkozik ö azon hasonlaton, melyet 
Simonyi felhozott, hogy a franczia és angol had
seregek, melyek együtt mentek Oroszországba 
harczolni, külön álltak, és mégis megverték a 
muszkát. Ezt a képviselő úr nem jó hasonlatnak 
tartotta, érvül hozván fel, hogy mi politikailag is 
össze vagyunk fűzve Ausztriával. Az igaz. hogy 
Franczia- és Angolország nincsenek egymással 
politikailag össze kapcsolva. De akkor, ha — mivel 
Simonyi Ernőt vádolja, hogy elcsűri, elcsavarja a 
do lgot - ő nem akarta volna csűrni, csavarni s oda 
utasította volna Simonyi Ernőt, hozzon fel oly pél
dát, mint pl. Svéd- és Norvégországot, melyek szin
tén politikailag vannak összeszőve, de azért mégis 
külön hadserege van mindkettőnek: ez azután 
loyalis lett volna. (Felkiáltások: Még!) Dehogy 
elég ! Még nem ! 

Andrássy miniszterelnök urnák azon felhoza
talát is megemlité, melyben Bismarckra hivatkozik, 
ki a képviselőket szintén megidéztette és el is ítél
tette, és tagadta azon szándékot, mintha ezt a minisz
terelnök úr követelni akarná. Ezt Simonyi Ernő 
nem is mondotta, mert mindenki hallotta, hogy 
Andrássy miniszterelnök úr azt nyilatkoztatta s 
azért őt megtámadni nem lehet; de hogy mit hi-
gyen akár Simonyi Ernő, akár Somssich képviselő 
úr, az más kérdés. Én a miniszterelnök urat diplo
mata embernek tartom — ha nem volna 
diplomata, nem is állhatna meg helyén — már 
pedig diplomaták szavait hogyan kell értelmezni, 
azt én tudom (Nagy derültség) meg mások is. 

Valamint Somssich képviselő úr, ugy én sem 
akartam eleinte a tárgyhoz szólni; most azonban 
ugy, mint ő, én is röviden el fogom mondani, miért 
nem fogadom el a ház asztalára letett törvény
javaslatot. {Zaj) 

Nem fogadhatom el a tárgyalás alapjául 
csupán azon egyszerű indokból, hogy az nem ma
gyar honvédelmi törvényjavaslat, az az osztrák 
hadseregnek kiállításáról, kiegészítéséről szóló tör
vényjavaslat. Ehhez a nemzet méltósága tiltja, 
hogy csak még hozzá is szóljak. 

Igenis, van benne honvédelem is megemlítve ; 
de ezt nem tartom érdemesnek, nem, azért, mert 
nincs kellőleg kifejtve. Lesz honvédelem, ha meg 
lesz szavazva a törvény; de nélkülözni fogja a tü
zérséget, a geniet s mindazon technikai osztályo
kat. És mi lesz ennek következése ? Az, hogy ha a 
harcz ki fog ütni, kénytelenségből magának kell 
kérnie, hogy beosztassék a közös hadseregbe, mert 
maga a hadjáratra ki nem indulhat, nem levén 
más eszköze, mint kardja és szuronya. (Elég!) 

Ezen egyetlen indok indíthatott volna rá, 
hogy a törvényjavaslatot elfogadjam a tárgyalás 
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alapjául \ de miután ez is hiányzik, nem fogadom 
el, hanem az indítványt pártolom. 

Még egy megjegyzést kell tennem, szintén a 
miniszterelnök urnák tegnapi beszédében hozzánk 
intézett ama kérdésére : bzabad-e minket s: első bal
nak nevezni? Én azt mondottam, nem, hanem 
48-asoknak ; ezt el nem fogadhatom, monda 6', ez 
én vagyok és pártom. Nagyon örülnék neki és 
kérem is, legyenek 48-pártbeliek; de az l«48-diki 
törvények szoros értelme szerint a nemzet önállása 
és függetlensége, és a mi most szőnyegen van, a 
magyar hadseregnek kivivására működjenek. Ha 
igy értik a 48-at, üdvözlöm őket ; ha pedig nem 
igy, hanem ellenkezőleg, ugy a mint ez ezen tör
vényjavaslatban le vagyon téve: akkor kérem, ne 
ámitsák el a népet. (Helyeslés a szélső hal oldalon.) 

BobOry K á r o l y (a, szőkékről): T. ház! Lá
tom kifogyva a t. háznak türelmét, azért esak né
hány perezre akarom a t. ház figyelmét még 
igénybe venni, és csak azért, mert egy részről kí
vánja azt a tárgynak fontossága szerintem, más 
részről pedig azon kivételes állásom, hogy én is 
azon külön inditványnak, mely a ház előtt fekszik, 
aláírója vagyok. A t. miniszterelnök ár kimondotta 
ugyanis, hogy bizonyos nemű ellenzékre súly nem 
fektettetik; de a kik ezt magunkra értjük — azok 
közé én is számítom magamat — épen azért a ter
mészet törvénye szerint iparkodunk, hogy némi 
fontosságot adjunk magunknak. Teszem ezt annál 
inkább, mivel itt a házban ezen csekély csoport, 
melyhez magam is tartozom . . . (Felkiáltás jobb 
felöl: Bizony igen csekély!) Bizony csekély, és 
mégis büszkén emelem föl homlokomat meggyőző
désem és külön véleményem mellett; büszkén 
emelem, mert meggyőződésem és lelkiismeretem 
szerint szólok és szólottam mindig. (Felkiáltás 
jobb /'elöl : Mi is!) Tisztelem én önnek, ki közbe 
szólott lelkiismeretét; de nem adom meg azt a jo
got, hogy közbeszóljon. 

Elnök (csenget) : A házszabályokra utalva, 
kérem a t. képviselő urakat, ne méltóztassanak a 
szónokot féibenszakitani^ 

B o b o r y K á r o l y : Én felteszem mindenkiről, 
és mindenki, ki loyalis érzelemmel van, felteszi 
ezt mindenkiről a házban, hogy igaz hazaszeretet, 
igaz jóakarat, meggyőződés vezet mindnyájunkat, 
és igaz kívánság, hogy a haza felvirágozzék, s 
hogy teljesítjük azt, a mit kívánnak tőlünk, mint 
képviselőiktől, megbizóink azt országban. Külön
félék a vélemények, de szabadnak és szentnek kell 
lenni a vélemény nyilvánításnak, és én, ámbér véle
ményem különbözik, mindaddig, mig ellenkezőről, 
hogy t.i . meggyőződése ellen nem szól valaki, meg 
nem győződöm, ugyanazon jó véleményt táplálom 
mindenkiről, hogy szintén a maga meggyőződése 
és lelkiismerete szerint szól és a haza javát akarja. 

KÉPV. H. NAPLÓ 186%. IX. 

j De már most a dologra! Minthogy nagyon 
; sok gyanúsítás is hangzott el a házban épen azon 

csekély csoport ellen, melynek én is tagja vagyok, 
azért ígérem a t. háznak, hogy én, mint fő elvem 
a szigorú legitimitás, ugy itt egyedül szigorúan a 
törvényhez tartom magamat, s nehogy félreértésre 
adjak alkalmat, azon törvényhez is, melyet az 
urak az én véleményem ellen alkottak, és melyet 
én is, mint ilyet tisztelek s azon törvényekhez, 
melyekre azon 1867. évi XII . törvényben hivat-

| hozások tétetnek. 
| Ezen törvény 2-ik szakasza kimondván ő fel-
j sége országainak együttes eró'veli védelmi kötele-
| zettségét és pedig közös és viszonos kötelezettsé
gét, a 6-dik szakaszban ezen kötelezettséget hatá
rozottan azon feltételhez köti, hogy az országnak 
önállása és közjogi állása sértetlenül fentartassék, 
és a 4-dik szakaszban egyenesen kimondja, hogy 
ezen kötelezettség egyedül cs;sk szorosan azokhoz 
tartozik, melyek a közbiztonsághoz elkerülhetlenüí 
tartoznak. A 11-dik szakaszban kiemeli ő felségé
nek egységes vezérlete és belszervezetére az összes 
hadseregnek fejedelmi jogát, és pedig különösen 
megemlittetika magyar sereg, mint az összes had
seregnek kiegészítő része. Ezen törvény tehát elis
meri a magyar hadsereget, nem ugy mint az oszt
rák, hanem mint a közös hadseregnek kiegészítő 
részét. Ugyanezen magyar hadsereg említtetik 
szintén a következő 12-dik szakaszban. 

Már, t. képviselők, az, hogy p. o. egy vagy 
más hadseregben, legyen az, akár osztrák, akár 
olasz hadsereg, van akár egy, akár 10. akár 100, 
akár 1000, de ha 10,000 magyar is, még az nem 
teszi a magyar hadsereget. Magyar hadsereg az 

I csak akkor, ha egész kellő szervezkedéssel, mind-
| azon eszközökkel ellátva van valamely hadtest, 
j mely a mostam hadi szervezésnél fogva egy had-
| sereget megillet. 

Előttem igen gyarlónak tetszik azon magya
rázat, melyet adott a magyar hadseregről t. kép
viselőtársam, Tóth Vilmos, ki azt mondotta, hogy 
magyar seregnek neveztethetik azért az osztrák 
sereg, mert Magyarország az osztrák hadseregnek 
védelme alatt áll. Ha igy van a magyar hadsereg, 
ez okból és ez oknál fogva, mert védelme alatt áll 
az osztrák hadseregnek, ugy van hát nyitravárosi 
hadsereg, van tarnóczi hadsereg is, és én mégis azt 
mondom, hogy nehezen fog Nyitra városának pol
gármestere oda vetemülni, hogy magát azért, mi
vel ily értelemben Nyitrának is van hadsereg-e, 
mint Magyarországnak Tóth Vilmos szerint, hogy 
ő magát parallel helyzetben tekintse Hamburg vá
rosának polgármesterével: és én azt hiszem, az ő 

| választói közül nehezen fog találkozni valaki, ki 
! a magyar hadseregnek ezen magyarázatával vagy 

Magyarországnak ilyen önállásával megelégednék. 
52 
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T. képviselőtársunk Deák Ferencz tegnap ér
dekkel kimutatta, hogy Magyarországnak rendes 
hadserege 1848 előtt nem volt. Elkülönitett rendes 
hadserege nem volt; de volt mégis önálló hadserege, 
mint mások által is kimondatott, t. i. az insurrectio ; 
de épen abban volt a hiba, hogy nem volt önálló 
rendes hadserege; épen abban volt a hiba, és akkor 
állíttatott fel 1848-ban Magyarország rendes hadse
rege, (Félkiáltások: Hol volt ?) és való és igaz, hogy 
az akkor állíttatott fel, midőn azon magyar hadse
reg nem ö felsége katonasága mellett, hanem az 
ellen harczolt: midőn t. i. ő felsége többi hadsere
ge Magyarország közjoga ellen harczolt, akkor ál
líttatott fel azon rendes hadsereg az ország közjo
gainak fel önállásának védelmére, akkor, midőn 
mosa és e hazában, visszavonulva csendes ma
gányba vagy még bünösebben élték le azon napo
kat, midőn azon rendes hadsereg: az úgynevezett 
honvédség az élet-halálharczot harczolta Magyar
országért, Magyarország önállóságáért s szabad
ságáért. Tehát Magyarországnak igenis a törvény 
értelmében van hadserege, kell lennie: mert had
sereg, önálló hadsereg, egy önálló államnak postu-
látuma, és a ki ezt az önálló hadseregét Magyar
országnak ellenzi, és elismerni nem akarja, miután 
az 1867-iki törvény is világosan a magyar hadse
reget megemliti, arról azt mondom, hogy ő két
ségbe állitja nem csak Magyarország önállóságát, 
hanem kétségbe állitja még azon 1867-diki tör
vényt is, és még a pragmatica sanctiót, mely ezen 
törvénynek alapjára támaszkodik. (Felkiáltások : 
Elég!) Azt én fogom megmondani, hogy mikor 
elég! (Derültség.) 

Megígértem, hogy szorosan a törvényhez 
tartom magamat és pedig az 1867-diki tör
vényhez. 

Látjuk tehát, valamint a 11-dik szakasz kö
rülírja a fejedelem jogát az összes hadsereg vezér
lete, vezénylete, belszervezetére nézve; ugy vi
szont a 12-dik szakasz kifejezi Magyarország-
nakfentartott jogait ; nevezetesen fentartott jo
gait a hadsereg kiegészítésére, és az ujonczok 
megajánlására; továbbá a hadsereg élelmezésé
nek , a hadsereg elhelyezésének intézkedéseire 
nézve; és a következő 13-dik szakasz kijelenti, 
hogy a védelmi erő megállapítása csak az ország
gyűlés beleegyezésével történhetik; mindezekre 
nézve kifejti a törvény a 12-dik szakaszban, hogy 
„az eddigi törvények alapján" — ezek a törvény 
szavai — „az eddigi törvények alapján." Mik 
azok tehát? Azon törvények követelik, hogy az 
idegen katonaság Magyarországból eltávolíttassák; 
követelik, hogy a magyar katonák az országban 
helyeztessenek e l ; követelik, hogy a magyar ka
tonaság tiszti-kara magyarokból állíttassák, hogy 
a magyar várak magyar parancsnokok kezébe 

adassanak át. Ezt követelik a törvények; az ed
digi törvények, a melyekre hivatkozik az 1867. 
VII. t. ez. 12-dik szakasza: mert a magyar kor
mánynak kötelessége, valóságos kötelessége, ma
gát azon jogok gyakorlatába belehelyezni és azon 
jogokat fentartani, melyeket a törvény ráruházott ; 
mert ezen fogok nem a kormánynak jogai, hanem 
jogai az országnak, és ha a kormány e jogokkal 
nem élne, akkor hajlandó lennék állítani, hogy 
feladta a kormány ezen jogokat, melyeket feladni 
kormányunknak nem szabad. 

Nem vádolom én kormányunkat ; tudom, hogy 
csak azért nem vette eddig is gyakorlatba azon jo
gokat, melyeket a törvény ráruházott és melyeket a 
kormánynak feladni nem szabad, hogy csak azért 
nem gyakorolja, mert nem gyakorolhatja, mert 
ezt nem teheti. Nem kételkedem én ő felsége jó
akaratában, hogy távol van ő felségétől csorbítani 
az ország jogait, melyekre szabad ég alatt meges
küdött. Hanem maga azon körülmény, hogy a 
kormány a törvény által ráruházott jogokat nem 
gyakorolhatja, mert csak ezen feltétel alatt lehet 
a kormányt vád alá nem helyezni, hogy nem gya
korolhatja e jogokat: ez oda mutat, hogy még 
most is megvan a régi ellenség, mely mindig tö
rekedett az ország szabadságát lerontani; megvan 
most is a minden trónokat körülvenni szokott ka-
marilla azon fekete szelleme, mely a törvényt, az 
alkotmányt teljes érvényre juttatni eddig nem en-
gedé. 

Megvan azon hitem, hogy alkotmányos kor
mányunk azért iparkodni fog ezen ráruházott jo
gokat érvényesíteni és gyakorlatba hozni, és kö
vetelem is, hogy mindezen törvények gyakorlatba 
tétessenek. De azon hitben vagyok, hogy vala
mint példánakokáért a német finanezsereg magyar 
attilába öltöztetve, átalakíttatott a nélkül, hogy 
nagy zavarok lettek volna ez országban, épen oly 
módon megtörténhetik lassan-lassan szintén a had
sereggel is. 

Emlegették a t. ház szónokai, emlegettetett, 
fájdalom, a kormány padjairól is, hogy a szélső 
balnak vannak tervei. Én, t. ház, ilyen tervekről 
nem tudok semmit. Azon indítvány, a melyet mi 
néhányan a ház asztalára letettünk, semmi terveket 
nem fejez ki. (Jobbról derültség, nevetés.) Értelmes 
embernek, ki nevet, okának kell lenni, hogy miért 
nevet. Hogy minden indítványban tervnek kell 
kifejeztetni, hol van ez megírva? Itt terv nem fe
jeztetett ki, és azt hiszem, hogy ez értelmes em
bernek elég; és értelmes embernek elég, hogy ki
fejtettek elvek, melyeket kívánunk a kormány 
által egy ujabb tervben figyelembe vétetni. Né
hány társam velem együtt azon elveket kívánjuk 
figyelembe vétetni, melyek nem mások, mint azok, 
melyeket minden állam-politika szabálya magával 
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hoz, tudniillik hogy legyen béke idején a ren
des hadsereg a szükségletnek megfelelő legki
sebb számú , a védelemre kiképzett legyen, 
hogy a honvédelemre ugy képeztessenek ki a 
nemzet növendékei s a nemzet ifjai, hogy foglal
kozásoktól élne vonattassanak, és hogy Magyaror
szágnak, mint országnak, rendes hadserege legyen. 
Ezen elvek azok, a melyeket előterjeszteni kivánt 
pártom és kívántam én. Én és társaim, a kik szak
emberek nem vagyunk, nem is tehettünk mást, ha
nem a tisztelt kormány elé terjesztettük nézetein
ket, a kormány elé, mely a szakemberektől körül 
van vévé, hogy terjeszszen elő tervet, és én nem 
értek semmit azon nevetésből, a melybe önnök 
közül többen kitörtek. 

De már most néhány szóval magáról a hon
védelmi törvényjavaslatról akarok szólani. 

A honvédelmi kötelezettségnek három fokát 
adja elő a törvényjavaslat és a harmadik sorba téte
tik a honvéd ; a harmadik sorba, holott etymolo-
giai értelm-3 szerint a honvéd név az első' sorba 
tartozik ; az első sorba magának a honvédseregnek 
történelme keletkezésénél fogva. Honvéd az, a ki 
a hon védelmére van híva.' Ezen értelmet adja a 
honvéd névnek a történelem is, Honvéd volt 
1848 — 9-ben az, a ki az ország jogait megvédte, 
mint rendes sereg. A honvéd a törvényjavaslatban 
háttérbe, a harmadik sorba víin szorítva, holott a 
honvédnek mindenkor az volt a jelszava ,• Elő;e! 
Én részemről első helyre tenném, természetesen 
csak magyar hadseregben. Legj^en a honvéd a 
magyar sorhad. Ez emelni fogja lelkületét, lelkesí
teni fogja a múltnak emlékein. Ellenben mindaz,a ki 
honvédnek nem soroztatik be, a ki t. i. magkimél-
tették annyiban, a mennyiben a körülmények, a 
haza java. és védelem megengedi, a ki megkímél
tetnék attól, hogy elvonassék az o polgári kötele
zettségétől, legyen mindaz, a ki abba a korba tar
tozó, része a tartalék seregnek. Végre a nemzet 
belkéjének fentartása a nemzetőrségnek vagyis a 
polgárőrségnek feladata: mert a polgárőrségre! 
nézve e tekintetben nem egyedül a phísikai erő a I 
ható, a melylyel van az a rendes katonaságra, ha
nem a polgárőrségre nézve ható épen azon erkölcsi 
erő, a mely alapul azon közegyetertésen, hogy a 
közbékét fentartai i szükséges, és minden, mi a 
közbékét, az államot, az állam alkotmányát meg
sérti, káros és veszélyes. {Helyeslés.) Ez az én né
zetem. Első helyen a honvéd és harmadik helyen 
a nemzetőrség, a nemzetőrség, mely maga tulajdon 
költségén szerelné és tartaná fen magát. Tehát a 
nyolczvankét honvéd zászlóalj és 32 lovas ezred 
felállítása {Felkiáltások: Eláll!) költségei megkí
méltetnének. [Szavazzunk \) Ha félbeszakítanak 
uraim, akkor kénytelen vagyok várni. Ez az én 
nézetem. A honvéd ugy, a mint most e törvényja

vaslatban áll, az én meggyőződésem szerint nem. 
más, mint gúnyja a honvéd névnek. (Ellenmondá-
sok ) É n meg vagyok győződve, hogy azon férfiak 
a kik 1848 —1849-ben dicsőséggel viselték a 
honvéd nevet, és mint honvédek védték a haza-, 
ezen szerkezetben mintegy zsandárokká alacsot 
csonyittatnak alá, én meg vagyok győződve, 
hogy ezen vitéz férfiak csak gúnyt, raffinirozott 
gúnyát látják ebben a honvéd névnek. (Helyeslés 
a szélső baloldalon.) 

Bernáth Z s i g m o n d : Még nem múlt el fél
század , t. ház , midőn a törvényhozásban csak 
épen szorosan a tárgyra alkalmazott tételek, úgy
szólván kivonatok adattak elő. Akkor azok voltak 
a legkívánatosabbak, akkor azok voltak a legsú
lyosabbak. Most más időt élünk. Igaz , hogy má
sok más időt élnek, de bizony én a régi iskola ta
nítványa vagyok : én tehát most is ahhoz fogom 
magamat alkalmazni, hogy a szőnyegre hozott 
tárgyat a lehető legnagyobb rövidséggel ad
jam elő. {Halljuk f) 

Logikai syllogismusi rövidséggel ugy fogom 
fel a tá rgyat , mely jelenleg a ház asztalára van 
letéve, s melyről jelenleg a tanácskozások foly
nak : hogy e honnak minden polgára védje életé
vel , vagyonával e hazát. Hogy a magyar hadse
regnek önállósága független önállóság legyen: ez 
a genus proximum,genus proximum azért, mert 
ugy gondolom, abban mindnyájan megegyezünk. 
Áz ultiina differentia részemről az, hogy én más 
hadurat nem ismerek , mint törvényes koronázott 
királyunkat és urunkat, hogy ezen magyar meg
nevezést óhajtom mindenütt ott, a hol megilleti, 
hogy megneveztessék. Ez rám nézve az ultima 
differentia, és ez a kérdés épen , mely a ház asz
talán van. Tudom tapasztalásból, hogy az atalá
nos vitánál el fog esni azon kívánat, hogy e tör
vényjavaslat ne vétessék részletes vita a lá , a mint 
itt mondatott. Sőt arról is van már sejtelmem, ne
vezetesen Pest belvárosa érdemes követének és 
t. barátomnak nyilatkozata után , hogy nincs re
ményünk , hogy a törvényjavaslat részleteire néz
ve némi módosításokat, némi szóbeli igazitásokat 
kivívhassunk. í g y áll a dolog s ez a legrövidebb 
logikája azon törvényjavaslatnak, mely a ház 
asztalán van. 

Már most ehhez az én alázatos vélekedésem 
az , hogy igen egyszerű levén a kérdés , de igen 
rövid levén az idő is arra, hogy sokat beszéljünk; 
minthogy ugy is tudjuk, mi lesz az eredmény: ne 
vitázzunk tovább , hanem menjünk át a részletes 
vitára. (Élénk helyeslés.) 

Madarász J ó z s e f {a szószékről): T. képvise
lőház! Róma (Hü! Hü\ Mikor érünk haza1? A jobb
oldalról: Hát Görögország? Atalános derültség) Az 
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is megtörténhetik; de mielőbb lesz csendesség, 
annál előbb érünk haza is. 

Midőn Róma Privernumot legyőzte, azon 
kérdést intézte a legyó'zettekhez, mondanák meg 
önmaguk: „minő büntetést érdemelnek ?" És erre 
ők azt felelték: „oly büntetést, minőt megérde
melnek azok, a kik magukat a szabadságra érde
mesítek." Tovább kérdeztetvén, hogy ha nem bün
tettetnének meg , miként viselnék magokat , azt 
felelték: „a mi viseletünk a ti viseletetektől irán
tunk függ : ha elviselhetlen terheket rótok reánk, 
hűségünk sem lehet örök." 

íme, képviselők ! a ház asztalán fekvő elvba-
' rátáim (Nagy derültség) nevében általam letett in

dítvány e két indokból teszi kötelességemmé most 
e ház szónoki asztalát . . . (Székét!) tehát székét és 
asztalát elfoglalni. 

Köt j ességemmé teszi először az, mert az 
alkotmán os szabadság érdekében veszélyesnek 
tartom .. tárgyalás alatti törvényjavaslatot; és 
másodszor, mert anyagi tekintetből is hazámra 
nézve terhesnek tartom azt. 

Komoly megfontolása után a tá rgynak, me
lyet az igényel, nem is fogok azon apróbb szú
nyog csípésekkel (Derültség) bíbelődni, a melyek 
azt hiszem ellenem és indítványom ellen csak is 
azért intéztethettek, mert valóban sem indítvá
nyom értelmét nem fogták föl, (Hói Hói) sem {be
szédemet valószínűleg nem olvasták , miután min
denki legjobb magyarázója mondatának. 

Ha mosoly van valakinek ajkain , uraim! 
magyar ember tudhatná és érezhetné azt , hogy a 
magyar sírva szokott vigadni, és e vigalomban 
sokszor a mosoly alatt szivének fájdalmas sebe 
vérzik. 

Ha pedig valaki Róma történetére hivatko
zik és Varrót hozza föl, óhajtom , hogy a történe
tet ugy adja elő, a mint vau , és hogy Varró nem 
választatott meg konzullá, bizonyára kell tudnia 
miként én is tudom , hogy Varró elkövette , igaz , 
azon bűnt, hogy kiállott a harezra, nem vigyázván 
önmaga seregére , hogy be ne kerittethessék, ak
kor mégis , midőn 10 ezer harezost vitt haza a 
megtört seregből, kiment elébe az összes patri-
ciusság, a tanács, a kik közt pedig nem volt egyet
len egy oroszok, azaz bocsánat, akarám mondani 
karthagóbeliek vezetője, és üdvözölte őt egész 
fénynyel és tisztességei, azt mondván neki : „üdv 
neked, mert haza hozád hazánk reménységét!" Te
hát e történ eti tényt azért hoztam fel, hogy eleget 
tegyek a történeti igazságnak. 

Igen sajnálom, hogy sem Jókai képviselő
társunknak igazat nem adhatok , mert olyanokat 
czáfolt, a miket én nem mondtam: mert én a nem
zetőrséget sem meg nem támadtam, sem óhajtani 
nem akartam, mert én indiványom szerint hon

védséggé akarom azt szivem szerint átalakíta
ni ; igy tehát igen sajnálom, hogy ha neki sza
ladnia kellett nádparipáján, keressen mást, a ki 
után szaladhasson, mert engem nem követhet; 
mert én nem óhajtván nemzetőrseget állitani, 
előtte sem szaladhatok. És sajnálom, megval
lom, sajnálom Somssich képviselőtársunkat, hogy 
ő neki sem felelhetek semmit, mei*t mind azt, a mit 
ő caesarismusról és azok után elmondott — kivé
ve , hogy ő monda — tessék beszédemet, vagy 
indítványomat átnézni és látni fogja, hogy ott 
azokról egy szó sincs. 

Ezek után kötelességemnek tartom átmenni a 
dolog lényegére, és tisztán némi főbb adatokat 
venni bírálat alá (Halljuk!) és csak igen rö
viden. 

Az első a balközép egyik érdemes vezérszó
noka Tisza Kálmán ú r , ki meg fog nekem bocsá
tani hogy két előadását nem érthetem; az egyik, 
melyben elmondja , miért nem pártolhatja az álta
lunk beadott indítványt, és igy indokolja: mert ő 
a rövidebb utat kívánta megtartani a hosszabb he
lyett. Erre nézve legyen szabad nekem azon észrevé
telt előadnom, a mit a ház többségének vezére álta
lam is igen tisztelt Deák Ferencz képviselő is elő
adott. (Halljuk !) En azt tartom, ha a lényeges elvek
ről van szó, akkor az a legrövidebb ut, mely azon lé
nyeges elvek mellett át alános csatát vív, és nem az, 
mely az átalános csatában is napokon át viv,és mellé 
szavazva a javaslatra átalánosságban, azután a rész
letekre megás ellenében viszi át a döntő csatát; én azt 
tartom, hogy parlamentalis kötelesség az, hogy ha 
az átalános csatában együtt vívunk a többséggel, 
annak főlényegeit a részletes vitában sem támad
hatjuk meg. Es én e tekintetben hajlandóbb le
szek a részletes csatában a balközép irányában, 
mint ő volt i rányunkban, mert habár átalános
ságban ekként ellenünk szavaz, én mindazokhoz,me
lyek hazánk államéletének biztosítására czélozand-
nak módosításaikban, szavazatomat adandóm; én 
legalább részemről nyilvánítom ezt, és ugy hiszem, 
elvrokonaim is hozzájárulandanak ; de igazságot 
adok mégis Deák Ferencz képviselő u rnák . hogy 
ha a balközép a törvényjavaslatot főlényegü mó
dosításokkal akarja a részletekben megtámadni, 
előbb annál az átalánosságban is kellett volna 
megtámadnia. (Ugy van] jobbról és a szélső balon.) 
Ez az én parlamentalis hitem. (Ugy van ! jobbról.) 

Nem tehetek róla, hogy a bal oldal ugyanazon 
egyikvezérszónokával továbbá sem tarthatok együtt, 
annyival kevésbbé pedig azon mondásával, hogyha 
a törvényjavaslatot ezen elvek elfogadása után 
visszautasitanók, miután a kormány azt azon 
hiszembeu adta, hogy a helyzetnek megfelelő, alig 
volna remélhető, hogy ha visszautaáittatnék, elfo
gadná azt: és az övével ellenkező szempontokból 
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fogná újból előterjeszteni. Én majdnem hajlandó 
vagyok hinni , hogy ez tisztán hibából nyomatott 
így , mert miután hiszem , hogy a tisztelt balközép 
épen ugy parlamentalis többséget óhajt és épen ugy 
parlametalis többséggel óhajt kormányozni, s mi
vel ezt hiszem , én legalább nem teszem feí a je
len kormány tagjairól, hogy ha a ház az ő javas
latokkal ellenkező elveket fogad el, a kormány a 
ház által elfogadott határozatnak ne hódolna, és 
hogy azok szerint ne adná azután be az uj tör
vén yja vaslatot. 

Két módja van a parlamentalis kormánynak 
a ház határozatai iránt cselekedni: ha a ház a par
lamentalis kormány ellenében hoz határozatokat: 
szabadságában van leköszönni a kormánynak, ha 
pedig le nem köszön, akkor kötelességévé vált az 
elfogadott elvek szerint működni; én legalább 
ezt teszem fel, nem csak a jelen kormány tagjai
ról , de minden parlamentalis kormányról; és 
ezért csodálkozom épen 'annyira Tisza Kál
mán úron, hog}T ezeket mondhatta, különösen 
miután a balközép magát igen kormányképesnek 
szokta nevezgetni, (Derültség jobbról s a szélső ba
lon.) mert remélem , hogy ő épen oly értelemben 
veszi a parlamenti kormányzást, mint miként én; 
s igy az ő okoskodását meg nem foghatom, el nem 
fogadhatom, és hajlandó is vagyok azt egyedül 
sajtóhibának venni. 

Még egy észrevételem van arra. a mit az igen 
t. Tisza Kálmán képviselő úr mondott. Azt mond
ja ugyanis : „ha már pedig egy nagy és terhes ka
tonai erő fentartása a jelen viszonyok között ok
vetlenül szükséges, lehetetlen az átalános védkö-
telezettséget nem pártolni, és az nem hogy nem 
aristokratikus, hanem inkább igen igazságos, de
mokratikus intézmény." 

En nem hiszem, hogy bár ki is állithatná azt, 
hogy az átalános honvédkötdezettséget el nem 
fogadom; azonban határozottan nyilvánítottam 
is nyilvánítom, hogy a rendes hadsereget a hon
védségből kívánom alakítani, és csak is a hon
védségre óhajtom az átalános kötelezettséget. 

Szabad legyen azonban nekem , noha én 
is óhajtom, hogy az most már mindenekelőtt 
rendeztessék e hazában, és mindenki a honvé
delemre képeztessék, mégis azt állítanom, hogy 
bár óhajtom, nem tartom mégis igen igazsá
gos , demokratikus elvnek. Megn ondóm miért, 
(Halljuk!) Nem csak az igen igazságos, nem csak 
az igen demokratikus, de már magában a demo
kratikus elv is azt követeli, hogy kötelezettséget 
csak arra lehet róni, a ki jogokat élvez. Egyenlő 
jog, egyenlő kötelezettség, ez a demokratiának 
tiszta, tagadhatlan elve. 

Nem tagadhatják önök, tisztelt képviselők, 
s önmaga Debreczen város érdemes képviselője 
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sem, hogy itt én is azt mondottam, hogy kötele
sek vagyunk terhet róni olyanokra is, a kik még 
a jogokat nem élvezik; de mert hazám java sze
rintem is azt kívánja, hogy védereje rendeztessék, 
azon reményben, hogy a jogkiterjesztés meg fog 
adatni, ha később is, a képviselőház által azoknak, 
a kik terhekben részesittettek, azért (Halljuk!) el
fogadom azt; de miután léteznek mégis igen so
kan, a kik még jogokat nem élvezvén, kötelezett
ségekkel terheltetnek, azt igen igazságos, demo
kratikus elvnek nem tarthatom. (Kik azok?) 

De azért bocsássanak meg nekem tiszt, kép
viselőtársaim közül itt például Román Sándor 
képviselőtársam, hogy róla is emlékezem. Én nem 
óhajtok azon hibába esni, a melyben ő van, ki 
azt mondotta, hogy addig, mig a nemzetiségi kér
dés nem rendeztetik, nem óhajtja a honvéderő 
rendezését. Én épen ugy akarom ezen kérdést, 
mint a jogegyenlőség kérdését is, és mujdan, a 
mikor erre kerül — Isten segedelmével - - a sor, a 
demokratiának szabad szelleme szerint elintéztetni 
kívánom azt; de hazám véderejének rendezését 
semmi feltételhez kötni nem akarom (Helyeslés.) 

Most szabadságot veszek magamnak az igen 
iiszt. oktatásügyi miniszter úr Eötvös József be
szédének csak három pontjára tenni észrevételt. 

Először azt monda, hogy „csak azon nemzet 
I biztos szabadsága felől, mely azt megvédeni tudja. 
i Védtörvéuy az, mely az egész alkotmányosság-
í nak alapját képezi." Bocsánatot kérek, én átaíában, 
i kiválólag hazánk közoktatásügyi minisztere fölül 
I meg vagyok győződve, hogy ez ismét csak véle-
j lem hiba, mert én azt hiszem, hogy nincs semmi 
I alaposabb védelme az alkotmánynak, mint az ér-
J telmesült nemzeti közszellem, ez pedig oktatás és 

nevelés által fejthető ki. Én hazám közoktatási 
miniszterétől várom és reményleni, hogy az okta-

I tást azon alapon fogja föntartani, a mely minden 
alkoímányosságnak főalapja és megadván az ok
tatás által az értelmiséget hazám minden tagjai
nak : ezen értelmiséget, az értelmesitett nemzet ösz-
szegét hiszem azután mint a nemzet véderejét az 
alkotmányos szabadság őrjének és alapjának. 

Második észrevétele a t. közoktatási miniszter 
urnák, hol ezt monda: mutasson a t. képviselő a 
javaslatban csak egy czikket, melyben Magyaror
szág jogai nem a paritás elvei szerint állapittatnak 
meg. Szabad legyen nyilvánitanom, miszerint én 
állami életünk jogaihoz képest a törvényjavaslat
ban jogokat az ország részére megállapítottakat 
nem, csak kötelezettségeket;látok ; elismerem, hogy 
ezen kötelezettségek mind Magyarországra, mind 
Ausztriára nézve a paritás elvén szándékoltatnak 
behozatni; de épen azért voltam bátor megtámad
ni a tárgyalás alatt levő törvényjavaslatot, mert, 
mint emlitém, azon jogokat, melyek minden állam-
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ban parlamenteket illetnek az alkotmány helyes 
fogalmaként, s melyeket én is a parlament jogaiul 
kivánok fentartatni, a tárgyalás alatti törvényja
vaslat mindazokat a fejedelem korlátlan hatalma 
alá adja, habár csak tiz évre is. 

Harmadszor méltóztatott a történelemre hi
vatkozni és azt mondani, hogy az 1867, XII . t. 
ez. nem más, mint Magyarország háromszázados 
törekvéseinek resultatuma. Korántsem kivánom 
taglalni a történteket; én meg vagyok győződve, 
hogy a t. közoktatásügyi miniszter úr épen ugy mint 
én, de én is, tanulmányozta a történelmet; sajná
lom, hogy tanulmányaink eltérő következése foly
tán én , fájdalom ! (Derültség.) ezen törvényjavas
latban három század óta ugyan, igaz, de nem ha
zám bajnokainak, hanem azok ellenében az osz
trák kormányférfiaknak törekvéseit látom va-
lósitva. 

Most a t. miniszterelnök urnák egy pár ész
revételére vagyok bátor felelni. 0 Poroszországot 
szives volt előhozni, felemiitvén. hogy ott a kép" 
viselői immunitással mikép bántak el : a követeket 
megidéztették és elitélték; igen köszönöm a t. mi
niszterelnök urnák ezen figyelmeztetését, nem 
azért, mint ha feltennem, hogy Magyarország kor
mánya ezt így óhajtaná, hanem mert azon szavak, 
melyeket ezután mondott, a t. miniszter urnák, 
hiszem akarallanul, de majdnem azon szándékát 
mutatják, melyet a porosz kormány magának ki
tűzött. „Hála istennek Magyarország testülete. 
Magyarország törvényhozó testülete és a kormány 
között ilyen ellentétek nem léteznek," ebből talán 
valaki azt következtethetné, hogy ha ilyen ellen
tétek léteznének, akkor Magyarországban az im
munitással szintúgy bánhatnának [Derültség. Egy 
szó jobbról: Lehet!) E szóra „lehet" kötelességemül 
ismerem nyilvánítani, hogy az nem lehet! én leg
alább nem tehetem azt fel, és csak azért is voltam 
bátor előhozni e sorokat. Ezen kitételt nem foga
dom el, hanem azt kivánom elfogadni, hogy ha 
azon eset előjönne, akkor is a jelen kormány tag
jai, legalább többször kijelentett szándékuk szerint, 
azon elvet kivánják követni, miszerint Magyaror
szágon csak a képviselőház többsége szerint lehet 
kormányozni. 

Átmegyek a miniszter urnák másik észrevéte
lére. Indítványomra azt mondja : azért aggódunk 
leginkább, mert a törvényjavaslat támadó és nem 
védelmi; és arra szives felelni, ugy , hogy a le
hető legrövidebb szolgálat, a lehető legkisebb bé
ke jelenléti idő a defensiv rendszer leghatározot
tabb kelléke. Nem tagadom, ezek is leghatározot
tabb kellékei, noha a szolgálati időre mondhatnám, 
hogy habár a tartalékban is 7 évi szolgálat nagy 
idő, de én részletekbe bocsátkozni nem kivánok; 
hanem szabad legyen figyelmeztetni a honvédelmi 

I miniszter és miniszterebök urat, hogy én még 
egy nevezetes fó'kelléket tanultam magától a mi
niszter úr tól ; bocsánatot kérek, az ellenvélemé-
nyüeknek kötelessége indokolni nézeteiket, kivált 
peedig ha ép ezt az ellenvéleményt saját indokolá
sából teheti; mondom én azt tanultam, hogy a 
defensiv rendszernek legelső és legfelső kelléke 
a sereg alábbszállitása. 

Andrásy Gyula gr. miniszterelnök: 
Világért sem! 

Madarász József: A miniszterelnök úr 1861-
ben ezeket mondotta az országgyűlésben az or
szággyűlési napló szerint. 

Andrásy Gyula gr. miniszterelnök: 
Más rendszerről volt talán szó 

Madarász Józse f : Rászól Ausztriára, sza
bad legyen elolvasnom. {Olvassa:) „Ausztria nagy-
natalniassági állása nem szenvedne az 1848-iki tör
vények visszaállítása által, hanem külpolitikája 
kényszerüleg változnék. Ausztria védrendszeíe 
erosebb volna, mint valaha, de Ausztria nem volna 
többé offensiv, hanem inkább defensiv hatalom..." 

Andrasy Gyula gr. miniszterelnök: 
Helyes! mint ott van. 

Madarász József: Várjuk be végig. (01-
vassá:). s itt a mi érdekünk Ausztria s egy
szersmind Európa érdeke is. Ausztria érdeke • 
mert csak így várhatják az örökös tartományok 
is azt, mi a trónbeszédben igértetik, aseregreduc-
tiójáM ez által a kiadások és bevételek ellensulyo-
Síi-Síit. 

Andrásy Gynla gr. miniszterelnök: 
Igen helyesen! 

Madarász József : Mondám már, és ismét
lem hogy az értelemnek, és önmagának minden
kinek mindig szabad és helyes szavait magyaráz
ni ; én azonban sereg reductiója alatt a kiadások 
apasztásabó nem érthetem azt, hogy a sereg száma 
meg inkább felébb emeltessék; de értem csupán 
azt, íiogy a már létező sereg száma reducáltassék 
és nem érthetem azt, hogy az akkori volt sereg 
szama felébb emeltessék. (Olvassa:) „A dupla sas 
nem fogna lobogni Rómában, Toscanában és Hol-
stemban hová tán a seregek dicsősége, de nem a 
népek boldogítása végett küldé azt az egységes 
császári kormány, hanem egy elviselhetlen adó 
sem fogná megölni Ausztria népeinek fejlődését. 
Ausztria defensiv önállása egyszersmind Európa 
érdeke; Európa érdekében van egy foederativ 
Ausztria független Magyarországgal, mert csak 
ezen szabadelvű politika alatt oldathatnék meg a 
keleti kérdés, oroszlányi osztály és elnyomás nél
kül." [Helyeslés.) 

En, uraim, ez oroszlányi rész eltávolítása és 
a keleti kérdésnek békés megoldása miatt óhajtom 
az állandó seregnek a legkisebb, de a szükséglet 
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szerint mindenesetre megállapítását, s azt hiszem, 
hogy a miniszterelnök urnák 1861 -ben tett kijelen
tése ezen indítványommal megegyezik (Ellenmon
dás) és azt ellenzésük daczára is indokolja. 

Monda továbbá a t. miniszterelnök úr : „Ausz
triának semmi veszteni valója nincs; elvesztette 
mindazt, mit vesztenie lehetett," és felemlité már 
előbb, hogy az általam emiitett külpolitika tagla
lásába bocsátkozni nem akar. 

Elismerem a helyzet nehézségét és méltá
nyolom is e nyilatkozatát, azonban nekem, ki épen 
arra alapitom politikámat s álláspontomat, hogy 
ez támadó és nem védelmi rendszer lesz, és épen 
azért óhajtom hazánk seregének a béke idején a 
szükséglet legkisebb számárai leszállítását, hogy a 
nagy hadsereg háború esélyeit ne hívhassa elő, 
meg fog bocsátani a t. képviselőház, ha történeti 
okiratot fogok fölolvasni, mely a miniszter úr által 
mondottak ellenében szól. Az okirat történeti 
könyvben jelenvén meg, igy szól. (Olvassa:) „Bizo
nyára lord Palmerstontnem az tartóztatá a magyar 
ügy erélyesebb támogatásától, mintha az orosz 
védenczévé lett Ansztriát fontos elemnek tekintette 
volna az európai sulyegyenben. Az, mi Angolor
szágot a cselekvéstől visszatartá, nem egyéb volt, 
mint a keleti kérdés élére állításának s az 1815-ben 
megállapított európai státusrendszer átalakításának 
végzetszerű félelme. Európa öreg státusférfiai fél
tek újítani, féltek megkezdeni ama kérdésnek meg
oldását, mely nagy változást hozand Európára, 
mely megoldás azonban az ügyek és viszonyok 
természete szerint elmaradhatlan levén, annál ne
hezebbé válandik a szabadság és civílisatió érde
kében, minél továbbra halad ; s idő multával minél 
több alkalom adatik a kényuralomnak magát meg
erősíteni. Tagadhatlan, hogy az orosz interventio 
megakadályozása, vagy ha azt megakadályozni 
nem lehet, az angol-magyar szövetség az osztrák 
birodalom szétbomlását vonandja maga után. De 
volt-e oka ettől tartani Angolországnak ? ugy hisz-
szük, hogy ezen monarchia szétbomlásának elébb-
utóbb be kell következni, mert ezen oly ellentétes 
elemekből álló conglomeratiónak nincs macában 
életalapja s jelen létezésének feltételét még csak a 
szuronyok képezik." 

Ezeket uraim egy történész irta meg . . . 
(Jobbrólfelkiáltások: Ki az f) Azon történész, uraim, 
ki ezt irta 1848-ban alkotmányos Csanádi püspök, 
1849-ben Kossuth kormányzósága alatt oktatás
ügyiminiszter, jelenleg történész: Horváth Mihály. 

Reménylem, nem fogják önök az én indo
kaimnak és inditványom s álláspontom helyeslé
sére az ö okainak fogják venni ezt, s ezenfelül 
még Magyarország függetlenségi harcza történe
tének 74-ik lapján megolvashatják a t. képviselők 
azt, mit ezúttal felolvasni nem akarok, melyben ö 

a dunai szövetséges államot, benne hazánkat, con-
foederatiót monda a nagy német birodalommal az 
egyetlen egy lehetőségnek Európa tartós békéjé
nek fentarthatására, az orosz elleni legbiztosb véd
gátnak és az ország önhazánk alkotmányos fenáll-
hatására. (Nyugtalanság a jobb oldalon.) 

Kötelességemnek tartom azonban nem csak 
ezt. hanem a német egység természetes alakulásá
nak okvetlen bekövetkezését még önmagának a t. 
oktatásügyi miniszter urnák 1861-diki kijelentésé
vel is indokolni. (Olvassa:) „Ha Ausztria egész 
területével a német szövetségből kilép, e birodalom 
Németország irányában ugyanazon helyzetbe jut, 
melyben olasz tartományaira nézve Olaszország 
irányában áll, azaz az osztrák tartomány oly ré" 
széket foglalván magában, melyek mind multjok. 
mind nemzetiségűknél fogva Németországhoz tar
toznak, a német egységgel ellentétbe állítja ma
gát, mely később vagy előbb, de elkerülhetlenül 
háborúra fog vezetni; és én nem bámulom, ha fő
kép Németországban e küzdelemnek ugyanazon 
eredményeire számolnak, melyekhez egy egészen 
hasonló eset Ausztriát Olaszországban vezette." 

A többit méltóztassék e naplóból tovább ol
vasni, s megfogják látni, hogy az 1867-ikiország
gyűlésnek nagy tapsai és átalános helyeslése közt 
tette magáévá a ház az oktatásügyi miniszter úr azon 
beszédét, a melyben nyilvánitá, hogy a német 
egység elleni küzdelem nem volna egyéb, mint a 
mely múltjával Magyarországnak ellentétben áll, 
és Magyarország saját felfogása szerint nem volna 
egyéb a legnagyobb gyalázatnál. Azt hiszem, 
midőn én azon alapot . melyre indítványomat 
fektettem, és a miért azt mondtam, hogy Magyar
országnak védelmi erejét a honvédelem átalános 
kiterjesztésére és a rendes hadsereget legkisebb 
számra kell tenni, ezen indokok voltak alapjaim. 

És most bezárandó indokolásomat, miután 
egy nevezetes alkalommal örömmel tapasztaltam, 
hogy habár nem helyesen felhasználva, ellentéte
sen alkalmazva is, a t. kormány részéről is fel
használtatott az, hogy Kossuth Lajos hazánk nagy 
menekültjének az adó tárgyában 1848-ban közzé 
tett rendeletei hozattak fel, miután tudom, hogy 
ezt tisztán csak azon kegyeletből tették, melylyel 
a nemzet viseltetik irányában, és az iránt, hogy 
ő minő véleményben van egyik vagy másik tárgy
ban, bátor leszek, hogy a nemzet megtudhassa 
azt, minő véleményben van ő a honvédelem tár
gyában is, azon szavait idézni, melyekkel a köz
oktatási reformra nézve hazánk ifjabb nemzedéké
nek egyik tehetségesebb tagjához, Schwarcz Gyu
lához irt levelében, a honvédelemre nézve is nyi
latkozik, és ez a következő. (Olvassa): „A honvéde
lem minden polgárnak kötelessége. (Zaj. Halljuk!) 
Az államnak joga van megkívánni minden polgár-
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tói, hogy a hon védelmére készen legyen, de hát 
viszont kötelessége is módot nyújtani a polgárok
nak, hogy magukat a hon védelmére kiképezhes
sék a nélkül, hogy a családi kapcsok megszagga-
tásával s a közgazdászat irtózatos hátrányára ez-
renkint elvonja ó'ket béke idején is a polgári élet 
hivatásaitól. (Nagy znj. Halljuk! Elnök csenget.) 
Én a honvédelem ügyét a közoktatási rendszerbe 
foglalnám bele. Már az elemi tanodákban bele ta
nítanám a gyerköczéket a honvédelmi kötelesség 
elemeibe, s bele gyakoroltatnám a katonai mozdu
latokba, miként ezt nem egy helyütt gyakorlatban 
is láttam különösen Amerikában. És a honvédelmi 
képeztetést a magasabb tanfolyamokon át is min
denütt részévé tenném a közoktatási rendszernek. 
(Zaj.) Állandó hadsereget, egészen önkénytesek-
bő'l állót, csak annyit tartanék, hogy keretül szol
gálhasson az egész nemzetnek a katonai szolgá
latba begyakoroltatására, mire ily előképzés mel
lett a . . ."(Nagy zaj.) 

T. elnök úr ! Hivatkozva a ház szabályaira . . 
(Nagy zaj. Nevetés.) 

Kuba J á n o s : Tisztelt ház ! (Nagy zaj.) 
E l n ö k : A ház szabályaihoz képest figyel

meztetem a közbeszólt képviselő urat, hogy majd 
ha a szónok elvégezi beszédét, akkor szólhat a 
ház szabályai alapján, de a tárgyhoz szóló kép
viselőt beszédében megakasztania nem lehet. Is
mételve fölkérem at . házat, méltóztassék csendben 
maradni. 

M a d a r á s z József (olvassa .•). . . „ily előkép
zés mellett egy év tökéletesen elég volna, s az 
senkinek sem rontaná meg polgári pályáját. 
Eszembe jutnak itt a bölcs szavak, miket egykor 
az aradi martyr hősök egyikétől, a szintoly tu
dományos készültségit katona s jeles hadvezér, 
mint szilárd jellemű hazafi Aulich tábornok had
ügyminisztertől hallottan;: „Ha egyszer a békés 
szervezés ideje elkövetkezik — monda — ne gon
doljunk katonai növeldékre, külön katonai inté
zetekre, ne emeljünk válaszfalat polgár és katona 
közt; a honvédelem a legnemesebb polgári köte
lesség ; ne vetkeztessük azt ki a polgáriasság jel
leméből, különben a katona állam lesz az állam
ban, soldatesca cast, a szabadságnak veszélye, a 
közvagyonosság átka. {Zaj. Halljuk!) Neveljük 
az egész nemzetet honvéddé, tegyük a honvéde
lemre képzést nemzeti közoktatási rendszerünk 
lényeges kiegészitő részévé." (Zaj.) 

T. ház! Ezek azon alapok, melyeket én békés 
időben hazámra nézve szükséges alapokul elfoga
dok, kijelentve itt, hogy hazámat vésznek kitenni 
nem akarva, önmagát azon negyvenezer számot 
Is. melyet nem is emíitettem mint képviselő ez 
inditványómban, csak mint megbízott a kérvé
nyekben átadtam, ott is soha sem kivántam oda 

értetni, hogy ez a honvédelem rendezése előtt tör
ténnék ,• mert magam is jól tudom, és óhajtom, 
hogy mindenki képesítve legyen a haza védelmé-
beni begyakoroltatásra, addig, mig hazám gyer
mekei, kik bizonyára pár év alatt, nem három, 
hanem négy, ötszázezer számban is begyakorol
hatok, elegendők lehetnének minden megtámadás 
ellen védeni a hazát; kivántam tehát, hogy ez 
csakis akkor alkalmaztassák. 

Bezárom tehát indoklásomat azon észrevétel 
megtámadásával, melyet a lapokban hallottam, 
mintha indítványom a szomszéd államok megne
vezése által azok féltékenységét kívánta volna 
feléleszteni. Szándékom tökéletesen ellenkező , 
szándékom azoknak megnyugtatása, és igy elv
rokonaimmal együtt tisztán annak alapján óhajt
juk rendeztetni a magyar hadsereget és honvédel
met, melyre azt az 1848-iki törvények a megelőző 
törvények után fektetek. íme, uraim, ez a küzde
lem az, mely most a képviselőház előtt bennünket 
indítványunk beadására kötelezett, e küzdelem 
azon háromszáz éves osztrák férfiúi törekvés el
leni küzdelem, melyet eddig még sem ravasz em
beri ész, sem fegyver éle nem bírt sikerre jut tatni ; 
és hogy ezt sikerre nem juttatja, abban bízunk is, 
mert nemzetünk az 1848-ban kijelölt, és biztosí
tott önálló hadügy, önálló pénzügy, s átalában az 
állami lét biztosítása, s az ott kifejezett önállóság 
irányában megtörhetlen ragaszkodással viseltetik. 
Bezárom tehát beszédemet azzal, hogy mi is óhajt
juk a haza védelmét, mert e hazának elvesznie 
nem szabad, és nem is vész az el, mig a Dunának 
tükörén egyetlen honfi szem pihen, mig- magyar 
lakik a parton és e hazának egy romlatlan^ gyer
meke leszen. Éljen az 1848! (Nagy zaj. Éljenzés 
a szélső bal oldalon.) 

Kerkapoly Károly előadó: T. ház! A 
tárgyalás alatti törvényjavaslatra vonatkozó bi
zottsági jelentés zártétele igy szól: yjA javaslatba 
hozott módositások indokolását ez úttal mellőzve, 
azt a tárgyalások folytán fogjuk teljesíteni, ott, a 
hol az szükségesnek fogna bizonyulni, ugyan 
azok folyamában hozván a bizottság egyes tagjai 
is kifezésre azon nézeteiket, a melyekben a meg
állapodástól egy vagy más elv, avagy részletre 
nézve eltérnek." E módositványok némelyike a le
folyt napokban szót emelt, nem egy képviselő 
által elégtelennek nyilváníttatott, még többen vol
tak, kik a törvényjavaslatoknak oly határozmá-
nyaival sem voltak megelégedve, melyeket ugy 
a bizottság, mint későbben az osztályok megállapo
dásai alapján, a központi bizottság is változatlanul 
hagyhatóknak és elfogadhatóknak vélt. E körül
mény parancsolja nekem, mint azon bizottság, ós 
mint a központi osztály előadójának, részemről 
beváltani az ott tett Ígéretet, s midőn ezt tenném 
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a hosszura nyúlt tanácskozások után is alázattal 
kérem a t. ház becses figyelmét. (Halljuk! Hall
juk !) 

Az, t. ház, vajon a védrendszer nálunk ed
digi állapotában meghagyandó vagy átalakítandó 
lesz-e? azt vélem, nem kérdés. E kérdés el van 
döntve már is, eldöntötték nem azon ismételt s úgy
szólván szakadatlanul egymásra következett óriási 
csapások, melyek a sereget s általa a birodalmat 
az utolsó évtizedek folytában érték ; ismétlem, 
eldöntötték nem annyira ezen csapások, bár ezek 
is sokat bizonyítanak, mint eldönté egy másik 
körülmény, a mi tulajdonképen maguknak a csa
pásoknak is első és vég oka, azokat csak másod-
rendüekké szállitván alá. Azon veszteségek nem 
annyira a katonai szervezet hiányának róhatók 
fel, bár ezt sem szándékozom védeni, de sokkal 
inkább felróhatok azon politikai helyzetnek, mely 
azon időkben volt, de ma marhala Istennek nincs. 
Azon védrendszer egyik és ío bűne, a mi által maga 
után vonta azon csapásokat, épen abban állt, hogy 
ama politikai helyzetnek, ama politikai rendszer
nek felelt meg. S mert annak felelt meg , fenállha-
íott addig, mig amaz fenállott; de elesvén amaz, 
esnie kell ennek is. (Heb/eslés.) 

Véleményem szerint itt rejlik oka, miért nem 
maradhat az tovább. 

Ennek tudatában történt, hogy már ez év 
elején, midőn felirást intézett ezen országgyűlés 
azon kísérlet ellen, melyet az akkori hadügyminisz
ter John egy átalános védtörvény kibocsátásával 
tőn, föliratában kimondá, s ünnepélyesen meg-
igéré, nem csak azt, hogy kész leend átalakítani 
a védrendszert, mihelyt törvényhozási képességét 
megnyerendi; hanem megígérte azt is, hogy kész 
leend azt ugy átalakítani, mint a szükség, a czél-
ázerüség, az ország helyzete, alkotmányos állása, 
nemzetgazdasági és közjogi viszonyai megkí
vánják. 

A törvényhozás által adott ezen ünnepélyes 
ígéret után azt vélem, t. képviselőház, ma nincs 
egyéb kérdés, melynek megoldása reánk néz, mint 
az, ha vajon a ház asztalára letett törvényjavas
latok elfogadása által beváltatnék-e az adott ígéret, 
s ugy lenne-e átalakítva a védelmi rendszer, mint 
ezt az elősoroltam tekintetek megkivánják ?Ha igen, 
akkor maga az adott szó beváltása iránti kötelesség 
azok elfogadását parancsolja, ha nem —nem. Ep az
ért engedje meg a t. képviselőház, hogy okaimat, 
melyeknek alapján a feltett kérdésre igennel fele
lek, röviden előadhassam. (Halljuk!) 

Komárom városának igen t. képviselője mes
teri és rám s nem kétlem az egész képviselőházra 
annyira élvezetes beszédében nagyon is élénk, 
nagyon is találó színekkel festette azon veszélye
ket, melyek bennünket környeznek és környeztek 
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elejitől fogva, azon veszélyeket, a melyek geog-
raphikus helyze ünkkel s ennek folytán missiónk
kal függenek össze, azon— mint ő monda — nagy és 
fontos missióval, a melyet, épen, mert ugy szólván 
a nemzetnek létezését motiválja, nagyra kell he
lyeznünk, annyira, hogy az azzal összefüggő veszé
lyek elől kitérnünk sem szabad. Azt monda a t. 
képviselő úr, hogy geographikus helyzetünk és 
a vele összekötött, általa nagynak és magasnak 
festett missiónk sok veszélylyeljár; vészének kör
nyeznek bennünket minden felől; egy felől a nyu-
goti cultura fenyeget, más felől a nemzetiségek 
olvasztó hatása és a fegyver hatalma. E veszélyek 
ellenében, ugy monda, csak azon eszközök haszná
latával maradhatunk főn, melyekkel létrejöttünk 
s eddig fönállottunk : tehát a fegyveres hatalom
mal és a bölcs törvényhozással. Elfogadom, nincs 
okom kétségbe vonni tételének igazságát; de en
gedje meg a t. képviselő úr, hogy a mikor tételét 
elfogadom, hozzátegyem: megállhatunk, ha har-
czolunk mindazon fegyverrel, melylyel ellenünk 
harczolnak; ha a nyugoti culturának ellenében 
szegezzük a mi culturánkat, azon sajátszerű cul-
turánkat a mely, ha e nemzet elenyésznék, felváltat
hatnék talán egy nagyobbal és fényesebbel; de 
semmi esetre sem olyannal .• mert ez egyetlen és 
eredeti a maga nemében épen ugy, mint egyetlen 
és eredeti e nép, a melynek sajátja, mely Azs ából, 
a szolgaság hazájából költözvén át ide, sajátszerű 
tüneményként mai napig' fenállott szabad alkot
mányának vázát, csiráját már magával hozta és 
egy ezredéven keresztül megtartani bírta. (Élénk 
tetszés.) Ezen cultura fejlesztése, e cultura segítsé
gével ellenállás a nyugati cultura reánk hatásá
nak, teszi teljessé azon missiót, a melyről Komá
rom városa t. képviselője szólt, positiv értéket is 
kölcsönözvén annak. E nélkül e rnissio csak nega
tív becsű lenne, mely gátolná, akadályozná a ro-
szat, de nem lenne benne semmi positiv jó. Ez 
positiv becset kölcsönöz annak olyat, mit a világ 
összessége nélkülünk teljesíteni, mit^helyettünk az 
egész világ megtenni nem képes. (Elénk tetszés.) 

Ha a nemzetiségek olvasztó hatása fenyeget 
bennünket, szegezzük ellene saját nemzetiségünkhöz 
való híí ragaszkodásunkat, mi annál könnyebb 
lesz, minél inkább teljesítjük kötelességünket azon 
cultura irányában, mert ezen kötelesség teljesitése 
színezi és mintegy megaranyozza azon nemzeti
séget, a melyet ez esetben szeretni csak igen is ter
mészetes leszen. (Tetszés.) 

És ha a fegyver hatalma is megtámadna min
ket, a szükség esetében feleljünk annak a fegyvei-
hatalmával. Hogy ezt tehessük, ezczéljae törvény
javaslatoknak. És épen mert ez a czéljoke törvény ~ 

j javaslatoknak, én részemről semmit sem habozom 
I azoknak egészben, tekintve intentiójukat,szivem sze-

53 
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rint való elfogadásában. A veszélyeket nekem feste- 1 
nem nem szükség, elég ki ven rajzolta azokat Komá
rom városát, képviselője.Könnyű megmagyarázni, 
ha azok szemléletére a kormány tétlenül nem 
vesztegel, ha gondoskodik arról, hogy a csapások, 
melyek eddig ugy szólván mellettünk mentek el, 
minket ne érhessenek jövőben. 

És mégis találkozóit a t. képviselőházban, a 
ki ezen készülődést a külrő'l fenyegető veszélyek
ből magyarázni, motiválni nem birván, keresett, és 
mert keresett talált, más motívumokat, a melyek
ből azt kimagyarázni megpróbálta. 

Madarász képviselő úr azt monda: „még a 
kuldus is, mennyivel inkább egy egész nemzet, ha 
kezeit birja, nem akar más érdekének élni; gyara
podni akar, élvezni az anyagi jókat, s igy tovább. 
És épen mert ezt akarja, eljöhet azon ido, a mi
dőn felkel a reá rakott terhek lerázására; hogy ezt 
ne tehesse, azért kell szerinte átszolgáltatni a 
nemzetnek egész ifjúságát a hatalom eszközének, a 
hadseregnek."' Kérem, t. ház, oly helyzetben, a 
minőt érintek, van-e okunk ily motívumok keresé
sére? Kérdem, vajon jó, vajon eszélyes dolog-e itt 
a törvényhozás teremében, a szószékről mondani 
ki, hogy a hadsereg a hatalom eszköze. (Elénk 
felkiáltások a szélső balról: De ugy van!) J ó és okos 
dolog-e oda vinni a hadsereget, hogy ha magá
nak a törvényhozásnak egy tagját tettleg ezáfolni 
nem akarja, tehát legyen valóban az, mert mihelyt 
nem az, azon képviselőnek nincs igaza. (Tetszés.) 
Én nem tartom, hogy ez eszélyes volna ; de még 
kevésbbé tartom, hogy eszélyes dolog* volna ugy 
tüntetni fel a törvényhozást, mint a mely a ved-
rendszer megállapításánál nem a kül -veszélyekre 
néz, hanem azt akarja lehetlenné tenni, hogy leráz
hassa a nép vállaira rakott terheket, mintha annak 
jogérzetébe és egyéb erőkbe és hatalmakba, me
lyek a nyers erő körén kivül vannak, már nem is 
biznék. [Helyeslés.) E térre én őt nem követ
hetem. 

De ugyancsak Madarász képviselő úr szólván 
ezen, szerinte ily czélból tervezett és javaslatba 
hozott roppant haderőről és mondván, hogy ér
dekünkben nem a támadás, de a védelem van, 
azt — mint hiszem, mindnyájan tudjuk, — fölös
leges nagynak találván, alábbszállittatni javaslá. 
Miért? Mert érdekünkben a béke van. H a mond
hatta volna , hogy hatalmunkban : akkor 
kezet fognék vele; de abból, hogy érdekünkben 
van a béke, még nem következik, hogy ne legyen 
szükségünk erőre, melylyel — mint a miniszterelnök 
úr találóan megjegyzé —- megvédhessük magát 
azon békét. (Helyeslés.) Épen azért én Madarász 
képviselő úr argurnentatióját egyátalában nem 
fogadhatom el, és a hadsereg számának rengeteg 
mérvű emelését meg sem engedhetem. Mi ez a 

rengeteg mérvű emelés ? Tudtomra a had sereg je
lenlegi hadi létszáma 748,492 főre megy: tehát 
nem egészen 52 ezer emberreli szaporítás az a rém
séges emelés. Valóban, t. kéjjviselőház, ha az átalá-
nos hadkötelezettség elve itt kimondatik, akkor 
ezen elv alapján ennyivel való emelése a rendes 
hadseregnek rémségesnek és arány nélkülinek 
nem mondható. ! 

Azért egyúttal alkalmat veszek magamnak 
mellesleg megérinteni, hogy ha Nyáry Pál t. kép
viselőtársunk föltételessen, azon e-etre t. i. ha az 
átalános védkötelezettség behozása nem a rendes 
hadsereg létszámának emelésére czéloz, üdvözlé 
a törvényjavaslatokat előterjesztő miniszterelnököt, 
bátran teheti ezt feltétlenül, mert ha az előterjesz" 
tett törvényjavaslatoknak ez volna czéljok, az ered
mény nem 52,000 fővel való emelés, hanem 
valami olyan volna, a milyent láttunk a John-
féle tervezetben, mely ezen alapon nyugodott és 
erre törekedett. (Tetszés.) 

Azt tartom, t. ház, hogy az elmondottak 
után, főleg pedig a mindnyájunk által jól látott 
körülmények közt alig lehet kérdés arról, hogy a 
szükség az, mely követeli a véderőnek ilyképi fo
kozását, s hogy a czélba vett emelés a szükség 
követelményén nem megy tul. 

Nézzük azért, hogyan viszonylanak a tör
vényjavaslatok a czélszerüséghez. 

A ezélr.ak megfelelnek e törvényjavasla'ok 
már az által is, hogy mint épen mondám, sem in
nen nem maradnak, sem tul nem mennek azon ha
táron, melyet a szükség jelöl ki. De ezt csak 
mennyiségüket tekintve mondám, más dolog az 
alakítás minősége, és itt azon pontok egyikéhez 
értem, melyek e teremben a legvitásasabbak, és 
melyek, meg vagyok győződve, e termen kivül az 
országban is a legcontroversusabbak. Jól tudom 
én, hogy a birodalomnak két államfele védheti 
egymást kölcsönösen és védekezhetik közösen is. 
Nem akarom kétségbe vonni, hogy egyik mint 
másik egyiránt lehető. Melyik választassék ? fel
fogásom szerint oly kérdés, melyet nem most, de 
annak idejében a czélszerüség kérdése döntött el. 
Azért, mondom, nem most, mert az 1867-dik XI. 
törvényczikk a közös védelemről beszél, melylyel 
együtt jár a közös hadsereg, a melyről mondatik, 
hogy a magyar hadsereget, mint kiegészítő részt 
foglalja magában. A czélszerüség kérdése döntötte 
tehát el e kérdést. 

Többen azon t. képviselő urak közül, kik 
előttem felszólaltak, példákra hivatkozva állították 
a kölcsönös védekezés lehetőségét. Nincs kétségem 
benne; hanem véleményem szerint nem az a fel
adat kimutatni, hogy lehető-e a kölcsönös védeke
zés, hanem az, hogy czélszerübb-e, mint a közös 
védelem. És e tekintetben én reám legalább az ál-
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talok fölhozott példák és érvek meggyőzőleg nem 
hatottak. A krimiai háboiura mutattak. E háború 
külön seregek kölcsönös cooperatióját mutatta, de 
valami fényes eredményeket e kölcsönös coopera-
tiót illetőleg nem mutatott. A porosz egységes tá
madás a német szövetség államai ellen, az ezen ál
lamok szövetkezett hadereje fölött kivívott győzel
meket tekintve, az egységes cselekvésnek hatályos 
voltát kétségtelenül tanusitá. I ly eredményekkel 
szemben , azt hiszem, a közös védelem nem csak 
azért áll útjában a kölcsönös védelemnek, mert 
törvényben van, hanem inkább azért ment tör
vénybe, mert a dolog igy van. 

De mondhatná valaki a tisztelt képviselő 
urak közül, hogy ha a közös védelem serinek esz
köze a közös hadsereg az, a melyet a czélszerüség 
tekintete igényel, ugy talán a közös hadsereg egy
magában lenne megfelelő, mig mindannyian mégis 
honvédséget és egyebet kívánunk helyezni mellé
je. Miért kell ez ? és miért nem állhat amaz neta
lán megkísérthető következtetés? annak kifejtését 
utóbbra halasztóm. 

Most e helyett kiemelem, hogy meggyőző
désem szerint, de a törvény szerint is a közös vé
delem alapjára kell helyezkednünk, melynek esz
köze a közös hadsereg-. He ezen közös hadsereg 
közössége véleményem szerint nem akadály ab
ban, hogy annak magyar része a magyar szelle
met, a magyar öntudatot és a magyar jelleget ab
ban megtarthassa; nem akadály abban, hogy a 
mint Komárom városának igen t. képviselője ki
várni, a csatatéren polgártársai, barátai által le
gyen környezve a harczfi, hogy a csata veszélyei 
között a haza jelvényei szemléléséből meríthessen 
lelkesedést és tudja, hogy a dicsőség, melyet a 
harcztéren arat. egyszersmind hazájának dicsősége ; 
nem akadály, mert a hadsereg, melyről itt szó 
van, mely e törvényjavaslatok által teremtendő 
lesz, ezen hadsereg nem egységes hadsereg, a 
melyben a magyar elem beolvad, ezen hadsereg 
közös sereg, a melynek a magyar hadsereg egy 
része, a mely tehát abban ben van. {Élénk hosszas 
helyeslés jobb felölj Igen is, ez igen jelentékeny 
különbség: oly különbség, melye', ha figyelemre 
méltat Simonyi Ernő képviselő úr, nem fogta vol
na azt találni, hogy nem az 1867-es törvény meg
születésétől, hanem már csak a delegatiók idejétől 
is nagy visszaesés látható ; nem fogta volna állí
tani , hogy ezen közös hadsereg, melynek életre 
hívása itt czélba vétetik, egy és ugyanaz legyen 
azon egységes hadsereggel, a melyről az általa ne
vezett tábornok monda, hogy azt a hadsereg, is
métlem, a hadsereg soha fel nem adja. (Helyeslés.) 
Ez egészen különböző két dolog. 

A czélszerüség tekintetébe sem ütköznek te
hát véleményem szerint e törvényjavaslatok. 

Az ország helyzete s alkotmányos állása 
szintén egyike azon feltételeknek vagy inkább 
azon tényezőknek, a melyekkel egyezőleg igéri a 
törvényhozás a védrendszert átalakítani. Kérdem, 
hogyan áll a dolog ezen tekintetben ? Sajátságos 
tünemény az, melyet meg vagyok róla győződve, 
mindannyian örömmel észleltünk, hogy e házban 
talán egyetlen egy szó sem emelkedett az ellen, 
legalább tüzetesen, hogy az átalános hadkötele
zettség elvére legyen fektetve az ujonan inaugu
rálandó védrendszer. Meglepő és örvendetes ezen 
tünemény, ha meggondoljuk, hogy, mint Perczel 
Mór képviselő úr monda, a dicsőséges hadsereggel 
biró Francziaország sem tudja ezen kötelessé
get oly jó szívvel magáévá tenni, miként ez itt 
történik. De örvendetes más felől azért is, mert 
semmi kétség benne, hogy ezen, nem — mint Mada
rász képviselő úr áílitá — arisztokratikus,de nagyon 
is demokrat, nem csak demokrat, hanem a demo-
kratiai szabadsággal egyedül egyező s meg csak 
azzal férő institutiót e háznak szintén minden tagja 
szívesen fogadván el, ezzel elismerte, hogy fen-
állásának feltételei, a szabadság intézményei a lán-
czolat egész hosszán keresztül szemről szemre meg
vannak. Mert, ha ki ezen kétkednék, magát az el
vet akár mily jónak ismeri is el, nem fogadhatná 
el. nem azért, mert mao-ában rósz. hanem azért. 
mert fönállásának, inert érvénybe vételének telté-" 
teleit nélkülözné. Azért ig-en helyesen történt, 
hogy Komárom városának t. képviselője épen az
zal indokoíá ezen elvnek alappá tételét , hogy ki
mondta: „ma mindenki szabad e hazában, azért 
mindenki is köteles azt fegyverrel védeni." 

Kern tehetek róla, t. ház, de reám nézve jóté
konyan hatott a tény, hogy ezen mondás ellen 
egyetlen felszólamlás, egyetlen helytelenítő pisze-
nés e teremben hallható nem volt. Nem előre ha
ladás-e ez. ha arra gondolunk, hogy még a múlt 
év utolsó havában a közoktatási miniszter urnák 
egy hasonló kijelentése e ház bizonyos oldalán 
szinte animositást idézett fel, hogy midőn ő ben
nünket a szabadság termékenyítő hatására utalt, 
nem egyfelől ismételve kérdezték tőle, hol van 
hát azon hivatkozott szabadság ? Ma már azt nem 
kérdezi senki, (letszés a jobbon. Nyugtalanság a 
szélső balon.) Ez, t. képviselőház, bizonyítja, hogy 
az igazság elvégre elismerésre j u t , s előbb mint 
gondolnók. Ez bátorságot ad nekem, s azt hi
szem, bátorságot adhat mindnyájunknak minden 
tévedezés nélkül élőre menni a jól átgondolt, a jól 
megvizsgált utón, betetőzni azon épületet, a mely
nek falai közt. hogy minden ember szabad e ház
ban, most már nem vette kétségbe egy sem; bete
tőzni azon épületet, a melyről igen szivesen elis 
merem, hogy felemeléséhez azon kerekek is közre
működtek, melyek a törvényhozás gépezetében 

53* 
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ellenirányban munkálkodtak, de egy czélra töre
kedtek. 

Tehát az átalános védkötelezettség alapjára 
fektetvén a védrendszert e törvényjavaslatok, ugy 
hiszem. megfelelnek az alkotmányos állapotnak e 
hazában; mert a szabadságnak, az átalánosan ki
jelentett szabadságnak megfelelő átalános kötele
zettséget statuálnak. 

Es itt alkalmat veszek magamnak arra , hogy 
Madarász képviselő urnák azon észrevételére te
gyek megjegyzést, melynél fogva a bizottság je
lentésének ama tétele ellen , hogy ez elv tulaj
donképen már 1848-ban kimondatott az által, 
hogy az akkori törvényhozás e honnak min
den lakosait a szent korona tagjává avatta. és 
hogy ez elv itt most csak részleteztetik, úgyszól
ván csak specialisáltatik, azon kifogást tévé . hogy 
ezen állítás a történeti tényállásnak nem felel 
meg: mert az 1848-ki törvényhozás sem minden 
lakosát e honnak a korona tagjává nem avatta, 
jogosulta nem tette , sem pedig a védkötelezettsé-
get nem generálisába és csak nemzetőrséget ala
kított. Azt gondolom, facultativ jogosítás mindig 
jogosítás. Midőn az 1848-ki törvényhozás azt 
monda: hogy ezen meg ezen mindenki által elér
hető föltételekhez kötöm a politikai jogok élveze
tét, akkor mindenkinek megadta azt, mert szabad
dá tette a tért előtte, hogy azt elérhesse. Epén így 
áll ez a kötelezettségre nézve is , mert a mint be
le nőtte magát valaki a polgári jogok élvezetébe, 
épen ugy bele nőtte magát a nemzetőrségi kö
telezettségre is. 

Egyetlen egy dolog- van . a mit megengedek 
ezen tekintetben, és a minek tudásában csak. mert a 
potiori nt denominatio, irhatám. a mit írtam, és 
mondhatá a bizottság, a mit mondott. Ez egy az, 
hogy az izraelitákra nézve a mondottak nem álla
nak. És ha épen az 1848-ásnak neveztetni szerető 
oldalról priatiroztatnék az 1848-nak ezen oldala. 
kiemeltetvén , hogy a jogosultság akkor nem volt 
átalános, és nem volt átalános a kötelezettség se, 
akkor sajátságos értelemben tűnnék fel azon prae-
tensio , hogy ott ülnek az 1848-czasok; mert hi
szen különben mi is mindnyájan azok vagyunk: 
de ezen egy pontban, igaz, mi nem vagyunk 
1848-czasok, és hogy azok nem vagyunk, azt meg 
is mutattuk (Elénk helyeslés jobbról.) 

Tehát az alkotmányosság igényeinek megfe-
íélelő azon elv, a mire e törvényjavaslatok a véd
rendszert helyezni kívánják. Ámde igaz. hogy 
habár tisztelt barátom Komárom város képviselője 
elismerte, hogy minden ember szabad e hazában, 
és azért helyeslé az átalános védkötelezettség ki
mondását , de egyszersmind kimondotta azt, hogy 
ezen elv teljes hatályát nem fejtheti k i , mert föl
tételei hiányzanak: csakugyan hiányzanak ama 

feltételek akkor, áhabár az egyéni szabadság tel
jes és átalános lenne is az országban: a szabadság, 
értem a politikai szabadságot magának az or
szágnak, mint egésznek szabadságát, nem volna 
még teljes. Ha ebben igaza volna t. barátomnak, 
és ha ezen segíteni nem lehelne, akkor a védkö
telezettség alapjára védrendszert fektetni szabad 
nem lenne. Én mindazokat elismerem, miket ő e 
részben nehézségek gyanánt felhozott; sőt tovább 
megyek . s azt mondom , inig a szabadság institu-
tiójának egyetlen lánczszeme hiányzik, addig az áta
lános védkötelezettség nincs helyén, elismerem, 
hogy ugyanazon eszmemenet, mely minden harczké-
pest a hadsereregbe, a csatatérre hí, minden ítélet-
képest meg az esküdtek pacijára utasít. Elisme
rem, hogy épen, mert a katonának ott a sorban 
feltétlenül kell engedelmeskednie, ez a szabadsá
got érző és értőre nézve csak akkor nem megalá
zó' , csak akkor lehetséges , ha azon meggyőződés
sel bírhat , hogy az , a kinek feltétlenül engedel
meskednie kell, parancsaiban a törvényhez van 
kötve : hogy tehát akkor , midőn emez parancs
szónak engedelmeskedik, csupán a törvénynek 
hódol. (Elénk kdyeslés.) Elismerem , hogy ha a 
katonának életét koczkára tenni kel] , s magát kí
mélni nem szabad, ebben azon ember, ki önbe
cset érzi, csak azon esetben nyughatik meg, ha 
biztosítva van az iránt, hogy senkinek sincs hatalmá
ban a hazára nézve közönyös vállalatokért és ezéío-
kért tenni életét koczkára. (Tetszés.) Elismerem 

I mindezeket: de abban eltérek, hogy ő az ide vo-
| natkozó garantiákat nem látja , s tagadja , hogy 
I ezekkel bírnánk. En látom, és állítom, hogy azo-
1 kat bírjuk. Igen természetesnek látom, hogy azok. 
| a kik nem látják, és tagadják létüket: a részletes 
! tárgyalások idejére és esetére módosítványokát 
j helyeztek kilátásba, s természetesnek látom, hogy 
| ezek sorsához köték e törvényjavaslatokhoz való 
! végleges hozzájárulásokat. 

Én sem tennék másként, ha azon garantiákat 
nem látnám, smert itt fordul meg a dolog, enged-

! je meg a t. képviselőház, ha az ez iránt mon-
j dottakra kiterjeszkedni szintén szabadságot vehes-
; sek magamnak. {Halljuk!) Tehát ha az átalános 
| harczkötelezettség önérző, a szabadságot és annak 
| becsét értő embereket is a hadseregbe visz, azon 
| hadseregbe, melyben feltétlenül kell engedelmes

kedni , biztosítékkal kell birni az iránt, hogy az, 
I a kitől a hadsereg parancsait veszi, rendeleteiben 
| a törvényhez van kötve. Én ennek látom biztosi-
i tékát , látom épen azon közös hadügyminiszter fe-
\ lelösségében, a ki ellen oly sok kifogása van a t, 
I bal oldalnak. Ha ezt eldobják, nem fogják birni 
j azon garantiát, és én , mert birni óhajtom , azért 
I üdvözlöm a törvényt, melyben gyökerezettnek 

látom ennek állomását. (Elénk helyeslés a jobb olm 
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dalon.) Nem tekintem bajnak, hogy a törvényben 
gyökeredzik annak állomása, bajnak tekinteném 
az ellenkezőt. Annak vitatásába, hogy a törvény
be gyökerezik, nem akarok bocsátkozni: ismétel
nem kellene az elmondottakat. De hozzá teszem 
azokhoz, mik e részben mondattak, az t , hogy ha 
nélkülözi valaki a törvény azon rendeletét, mely 
a közös hadügyminiszter kinevezését megrendeli, 
az híjába keresi azt a rendeletet i s , a mely a kö
zös kül- és pénzügyminiszter kinevezését elren
deli. (Helyeslés a jobb oldalon.) A kettő között 
egyedüli különbség az , hogy egyikmásik sza
kasz szövegezésében beszél a törvény külügy
miniszterről , közös pénzügyminiszterről; de azt, 
hogy ilyen legyen is , hogy tehát alaposan beszél
hessen róla , a törvény azt másutt, mint abban a 
27-ik szakaszban, a mely azt rendeli: hogy mind
azon közös ügyekre, melyek olyanoknak lettek 
elismerve , közös miniszterek neveztessenek k i , a 
Xll-ik törvönyczikkben nem fogja nekem felmu
tatni senki. Tehát vagy el van rendelve ennek a 
szövegezés folytán újra fel nem emiitett miniszter
nek kinevezése is, vagy a többié sincs, és alap nél
kül teszi a törvény, hogy beszél oly miniszterek
ről , melyek , hogy legyenek, azt el nem rendeli, 
(Helyeslés a jobb oldalon.) Ez annyira áll , hogy én 
részemről semmit sem haboznám alkotmánysér
tésnek mondani azt az esélyt, ha ezen törvény 
ellenére egy ily közös hadügyminiszter ki nem 
neveztetnék vagy neveztetett volna. (Elénk tetszés 
a jobb oldalon.) 

Gondoljuk meg még , hogy ezen állomás el
len még azon esetre sem lehet kifogást tenni, ha 
azt a törvény el nem rendelte volna, azon egy 
feltétellel, hogy functiói szorítkoztak volna azon 
ügyek vezetésére, melyeket a törvény a felségnek 
adok át. Azt gondolom ugyanis , hogy az ellen 
alkotmányosság tekintetében e házban csak nem 
fogott volna kifogást tenni senki, ha a fejedelem 
azon dolgok ellátását is felelős közegre akarta vol
na bízni, melyeket a nélkül is elláthatott volna. 
De ha ezen álláspontra mennénk, ugyan minő 
eredményre jutnánk ? Oda, hogy constatálnók, 
miképen alaptörvényünkben egy rés maradt, 
mely az oktroyt tette lehetővé; oda jutnánk, hogy 
az el nem utasítható közeg felelősségét a törvény 
alapján nem követelhetnők, mert hogy ez csak he
lyettesítené a felséget, mert hogy az csak annál 
fogva működnék, mivel az akarta, nem pedig mi
vel a törvénynek azon szakasza kivánta, mely 
megrendelte és formulázta felelősségét is. (He
lyeslés.) 

Mert mind ez igy van, azért látom én , hogy 
mindenki megnyugvással fogadhat szót azon had
seregben , mert a ki a felett rendelkezik, az a tör

vényhez van kötve , az felelős a törvénynek meg
tartásáért annak szellemében. 

Azt is hallottam épen Komárom város kép
viselőjétől fényes beszédében elmondatni, hogy 
mindez nem elég, ha azon czélok megállapítására 
nincs a nemzetnek befolyása , melyek megvalósí
tására a hadsereg szolgál. Tökéletesen igaza van ; 
tökéletesen igaza van abban i s , midőn azt monda, 
hogy monarchiái államokban a fejedelemnek ál
tala is elismert béke és hadjogát a budget és az 
ujjonczilleték megszavazása által szokták a nem
zetek mérsékelni. Elismerem , hogy igy szokták , 
és a praxisban ezt máskép kivinni alig is lehetne, 
De már azt, a mit ezek után mondott, nem ismer
hetem el. Azt mondta ugyanis, hogy épen, mert a 
budget joga e törvényhozástól eleseti, azért kell 
annál inkább ragaszkodni a másik joghoz, mi pe
dig szerinte épen itt elesnék. Sem az egyikét, sem 
a másikát nem fogadhatom el, nem csak azért 
nem, mit a miniszterelnök megjegyzett és véle
ményem szerint helyesen jegyzett meg, hogy t. i. 
azon jog :- tn o t t t el tőlünk, csak mediálttá lett 
ennek gyakorlata , miután az azt gyakorló deíe-
gatio ezen országgyűlésnek delegatiója, és a mit aa 
tesz , azt általa ezen országgyűlés teszi. De látom 
azon ellenvetést, hogy hiszen lehetséges, mikép 
ezen delegatiónak minoritását segítse majoritássá 
a túlsó fél delegatiójának nagyobb majoritása : lá
tom , mondom, a közös szavazás esélyének fel
hozatalát ; azért bátor vagyok egy nyommal to
vább menni , és figyelmébe ajánlani a t. képviselő 
urnák azon igazságot, melyet, fájdalom, azt hiszem, 
sem ő, sem más nem fog kétségbe vonhatni, hogy 
t. i. hitel nélkül háborút folytatni mai napság alig 
lehet; már pedig meg van irva, hogy a hitel kér
déseiben határozni ezen törvényhozásnak van fen-
tartva. Adná Isten, hogy azon helyzetben lennénk, 
miszerint csak a készből véve kellene merítenünk. 
hogy háborút viseljünk ; de mivel ilyen állapot
ban sem nem vágyónk, sem mostanában nem le
szünk, s miután minden háború folytatása előre 
láthatólag hitel ig-énybe vételét vonja maga után; 
kétszer meg fogja gondolni magát azon hatalom , 
mely a háborúnak miképeni kimenetele iránt első 
sorban érdekelve van, kezdjen-e oly háborút, 

| melynél kétséges , hogy hitelt fog-e kapni vagy 
I nem. (Elénk tetszés a jobb oldalon^ 

A mi az ujonczilleték kérdését illeti, az — 
azt hiszem — nem lehet kétséges. Elismerem, 
hogy az előttünk fekvő törvényjavaslat 11-ik sza
kaszában ki van mondva, hogy a hadseregnek teljes, 
rendes létszáma 800 ezer emberből á l l ; de azt el 
nem ismerem, és nem találom a törvény szavaiban, 
a mit a t. képviselő úr mondott, hogy ezen lét
szám minden esetre föntartandó: ellenvetését tehát 
nem fogadhatom el. Ha ezt a törvény szövegében 
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valahol megtalálnám, igazat adnék a t. képviselő 
u rnák , de nem találom ; sőt ennek ellenében épen 
az van kimondva , hogy a föntartására szükséges 
évi jutaléknak tettleges felszedhetése csak akkor 
szabad, ha azt azon évre a törvényhozás már meg 
is szavazta. Már most kérdem: mit tesz ez a kettő 
együtt ? Mert azt még sem hihetem , hogy ha azt 
akarta volna a törvényhozás, hogy az ujonez-
megszavazás jogától a törvényhozás elessék , hogy 
akkor be nem érte volna magával a 11-ik sza-
kaszszal , hanem az intentio megzavarására még 
fölöslegül oda hozta volna a 13-ikat is ; ennek 
nem volna értelme. Mit tesz tehát a kettő együtt % 
Annak ünnepélyes elismerését teszi, hogy a jelen 
viszonyok közt, a jelen helyzetben elismerje a tör
vényhozás, mikép ma, és valószínűleg előre látha
tólag 10 év alatt, arra, hogy a birodalom kellően 
megvédhető legyen, 800 ezarnyi rendes hadi lét
számra van szükség. Ezt tehát elismeri, és épen 
azért normálisnak lenni kijelenti; de ama 13-ik 
szakaszarra való. hogy ha jö'ne idő, midőn a 
törvényhozás meggyőződnék arról , hogy nem 
azért, mert a 800 ezer kevés, hanem mert ugy 
használtatik , mint nem kellene , és annak kiegé
szítve fenállása a nemzetnek nem hasznára, ha
nem kárára volna, akkor nem tartaná fön azon lét
számot , mely czélszerütlenné vált. Ha ily körül
mény következnék be, akkor akár 800 ezer, akár 
kétszer 800 ezer legyen a szabályszerű létszám, 
nem fogná azt megadni a törvényhozás. 

Azt is kétségbe merem vonni. hogy ez egy-
átaíában forradalmi lépés volna; s azt is tagadásba 
vonom. hogy a desperatio lépése lenne. Baj vol
na, az igaz; de nem volna sem forradalmi tény, 
sem a desperatio utolsó lépése. Mert végre is mire 
mennénk ? Arra , hogy ha egyszer a eontingenst 
megtagadnék, a hadsereg, a hadilétszám nem 
lenne 8, hanem 700 ezer, és a birodalom a mellett 
fenálina tovább i s , főleg, hogy ha épen ellenséges 
támadás nem fenyegetne, mi ha fenyegetne, a 
törvényhozásról nem teszem fel, hogy a veszély 
idején a jutalékot megtagadja ; sőt két esztendei 
megtagadás után is megmaradna a hadseregnek 
600 ezer főnyi létszáma a honvédséggel együtt. 
Én ezt a kétségbeesés lépésének nem tekinthe
tem , és mert nem az, egyetértve a miniszterelnök 
úrral, ezt nagyon is praktikus jognak tartom. 

í g y állván a dolog , azt his::em , a ezél meg
állapításában ugy a budget, mint az ujonczjutalék 
megajánlásának és megtagadhatásának joga által, 
mit részint közvetve, részint közvetlenül a törvény
hozás gyakorolni továbbra is jogosítva marad, 
eleget tesz azon követelményeknek, melyek nél
kül az átalános védkötelezettség elvére fektetni a 
védrendszert, véleményem szerint a hibák egyik 
legnagyobbika volna. 

Végre nemzetgazdasági tekintetek és a köz
jogi viszonyok is igazolják e törvényjavaslatokat. 
Nemzetgazdasági tekintetből a törvényjavaslatok 
által czélba vett védrendszer főleg Debreezen vá
rosa t. képviselője Tisza Kálmán és később Simo-
nyi Ernő úr által lett birálat alá véve. Voltak 
többen , k ik , nem tüzetesen , nem részletesen, de 
hasonló értelemben nyilatkoztak. Debrecztn váro
sának t. képviselője azt mondta: hogy az átalá
nos védkötelezettség tartama, a 12 év, ugy osztat
ván meg a honvédség és hadsereg közt, hogy az 
előbbenire két év , az utóbbira tiz év ju t : tiz álló 
eszkndeig lennének a haza gyermekei azon hely
zetnek kitéve , hogy foglalkozásoktól, családi tűz
helyüktől, saját kormányoknak hire és tudta nél
kül, elzavarhatók lennének. Én részemről ezt sem 
fogadhatom el; nem fogadhatom el j)edig azért, 
mert azon suppositumon alapszik , hogy azon kö
zös kormány nekünk nem kormányunk : mert an
nak hire. tudta és akarata nélkül ez nemtörténht-
tik. Ámde, t. ház , ha az a közös minisztérium 
nekünk nem kormánymdc, akkor azt állítom, 
hogy absolute nem is kormány, tehát semmit és 
senkit sem kormányoz > a mi pedig világos, hogy 
nem áll. Mert ha nekünk nem kormányunk, a 
túlsó félnek csak annyira lehetvén kormánya , 
mint a mienk : a világon senkinek sem lenne kor
mánya. És én nem tudom elgondolni , mivel fog
lalkozik, ha senki dolgát sem látja el. Ha tehát 
azon közös kormány a mi kormányunk is , ugy 
állítom, hogy igen is el fog hivattathatni a kato
na családi tűzhelyétől s foglalkozásától_'; de a mi 
kormányunknak, közös kormányunknak hírével s 
tudtával. Megvallom, igen veszélyesnek tartom, 
hogy a dolgokat ily kevés szigorral traktáljuk, 
és azon közös kormányról, mint valamely idegen
ről beszélünk. Visszaadhatná az nekünk a köl
csönt épen akkor , midőn a felelősségről akarnánk 
vele beszélni. Xekem kormányom az, s én annak 
tekintem, és mindenkor, valahányszor a kötelesség 
kivánja tőlem, traktálok vele és esetleg felelős
ségre is fogom vonni. (Helyeslés cijob'j oldalon) 

A mit e tekintetben a többire nézve mondott 
az említettem t. képviselő úr, abban teljesen egyet
értek vele, midőn t. i. azt monda: hogy ezen rend
szer, ugy a mint az ma fenáll, melyről monda, 
hogy a törvényben nem lát egyetlen egy szakaszt 
sem, mely annak megváltoztatására nyújtana ki
látást, végtelen pazarlásokat von maga után azon 
vonatkozásokban, a melyekről a t. képviselő úr 
szólott. Azt monda, hogy a magyar ezredek leg
nagyobb száma kivül van a hazán, tehát minden 
rósz akarat nélkül, a dolog természeténél fogva 
annyiszor, a mennyiszer kell mobilisálni, sok idő 
levén szükséges arra, míg a tartalékosok és sza-
badságosok elérik zászlójukat, a rendes sereget, és 
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talán mire oda érnek, változtak a dolgok, vissza
küldethetnek ugy, hogy az egész mozgósítás el
maradhatott volna, ha nem annak tudatából in
dul ki a mozgósítást elrendelő, hogy ennek valósí
tására három hét kell, hanem abból, hogy erre 
három nap is elégséges. Ez mind igaz; de mert az 
utolsó betűig igaz, szememben ez legnagyobb biz
tositéka annak, hogy ezen helyzet, mely ily kép
telen, nem maradhat ; és ha a képviselő úr azt 
mondja: miért nincs hát egyetlen egy szakasz e 
törvényjavaslatban, mely a megváltoztatást venné 
ozélba ? arra röviden azt felelem : mivel nem szük
séges. Az egész törvény, az egész rendszer, a me
lyet teremteni készülünk, ellenkezik a tényleges 
helyzettel, a tényleges állapottal. Vagy lesz valami 
az átalános védkötelezettség alapjára fektetett véd-
rendszerből, és akkor lehetetlen, hogy a hadsereg 
egy negyedéhez menjen annak három negyede ; 
mert a hadsereg három negyed része lesz itthon, 
és ha a zászlók alatt állók mind kün vannak is , 
ez a hadseregnek egy negyedét teszi; oda kell te
hát visszamenni, hogy azon egy negyed jőjön a 
három negyedhez, nem pedig megfordítva. (He
lyeslés a középen.) 

Részemről tökéletesen egyet értek Komárom 
város érdemes képviselőjével, ki a magyar had
sereg kérdésére vonatkozólag azt mondja, hogy 
az neki nem nagy baj, hogy nincs ezen törvény
ben sehol a magyar hadsereg elnevezése; de baj 
az, hogy nincs benne az eszme. De én szerintem 
ez igen is benne van; és ha nem volna benne, az 
baj volna, sokkal nagyobb baj, mintha a kifejezés 
hiányzanék beió'ie. Én részemről azt tartom, hogy 
mivel ezen egész intézmény olyan, mely a mostani 
állapot fentartását kizárja, az sokkal jobb, mintha 
egy szakasz volna, mely azt rendelné, hogy az 
megváltoztattassék, mint elrendelte annyi törvé
nyünk, és az annak daczára sem változott meg. 
(Tetszés a középen.) 

Simonyi Ernő képviselő úr szintén nem látta 
elég gazdaságosnak e rendszert, és főleg e tekin
tetből ostromolta azt és ajánlott helyette mást. 
Nagy figyelemmel hallgattam, mert én is azok 
közül vagyok, kik szeretik, ha valami az államnak 
nem keiül többe, mint a mennyibe kerülnie szük
ség. Figyelemmel hallgattam tanácsát, és azon 
meggyőződésre jutottam, hogy szorul szóra ő is 
ugyanazon rendszert ajánlja, mely a törvényja
vaslatban is ajánlva van, csak egy kis különbség
gel : hogy ő mint nem katona, s így a gazdáikod-
hatás módjait kevésbbé ismerő, valamivel liberá
lisabb lenne a törvényjavaslatnál. Igaz, én sem 
vagyok s nem voltam katona, de sokat kellett 
foglalkoznom e tárgygyal. Azt mondja Simonyi 
képviselő úr, hogy ha a hadsereg létszáma 700 és 
egynehány ezer főnyi, küldjék haza felét szabad

ságra, és csak felét tartsák tettleges szolgálatban. 
Ha most veszszük? hogy a sereg létszáma 800,000-
re van tervezve és az mondatik, hogy 3 évig tár ta 
sorhadi szolgálatez tehát va y 100,OOOemberrel ke
vesebb létszámra visz a képviselő úr által terve
zettnél. Sőt miután a szabadságolásra kényszeríteni 
fogja a hadügyminisztert épen a budget jog, ruely 
a delegatio által kezünkben van, nem fog kizárva 
lenni a tartalék hosszabb nyújtásán tul a szabad
ságolás se. Sőt a mennyire informálva vagyok, 
nincs is azon intentio, hogy 200,000 embernél 
több legyen fegyverben. Hogy pedig ennyinek 
kell lenni fegyverben, azt nem kell bizonyítanom; 
mert Jókai barátom mai beszédében kimutatta, 
hogy ha egy 200,000 főnyi hadsereghez 40,000 
a cadre, tehát ennek 2/5-e, igy egy szurony sem fér 
abba bele. A mit Simonyi Ernő képviselőtársunk 
kivan, az a törvényjavaslatokban fokozott mér
tékben megtalálhnió. és ez bennem azon erős 
meggyőződést kelti , akár titkon, akár nyilvá
nosan szavazzunk : miután saját gusztusa szerinti 
ezen törvényjavaslat, fog szavazni reá. (Derültség.) 
Egyébiránt szabad legyen kimondanom, hogy én 
már azon perczben gyanúba vettem a i. képviselő 
urat, melyben a titkosan szavazást emlité, hogy 
talán épen azért ajánlja, hogy könnvebben legyen 
módjában velünk szavazhatni. (Derültség) 

Voltak mások is, kik, mint szintén nem kato
nák, nem tudván miben áll a hadsereg számának 
állított rémséges emelése, nem tudván, hogy en-
nek emelése nem megy többre, mint körülbelól 
52,000 emberre, és hogy a hat évi zászló alatti 
szolgálat idejének 3 évre átváltoztatása azt esz
közli, hogy a 800,000 létszám mellett egy har
maddal kevesebb lesz évenkint az úgynevezett 
„praesenz stand", mint volt eddig, azt jósolják, 
hogy hiszen nem is kell nekünk ellenség, mert ily 
hadsereg-két esztendő alatt már masfábanis tönkre 
teszi Ausztriát. Azt hiszem, épen azért, mivel ez 
utón körülbelől V4-el megkönnyebbül a hadsereg 
fentartásának költsége, e profetia nem fog teljese
désbe menni. 

Átmegyek most egy más pont fejtegetésére, 
t. i. némileg meg akarom, úgyszólván, fenszóval 
gondolkozva vizsgálni, vajon közjogi, hogy ugy 
mondjam, nemzetközi viszonyainknak, államjogi 
helyzetünknek megfelel-e azon védrendszer, me
lyet e törvényjavaslatok terveznek ? Ezen közjogi 
viszonyaink, a mi államjogi helyzetünk, mint 
mindnyájan tudjuk, a dualismus, s épen, mert a 
dualismus: azért hiszem, hogy ennek megfelelnek 
e törvényjavaslatok. 

Ha volna itt egy egységes állam, minőnek 
lenni nem lehet, nem szabad : akkor egy egységes 
hadsereg felelne meg azon helyzetnek. Ha két ál
lam volna : akkor két külön hadsereg felelne meg, 
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melyek esetről esetre, mint a képviselőtársaim által 
a krimiai háborúból felhozott példa mutatj'a, egy
mással szövetkeznének, mint szövetkeztek akkor a 
franeziak és az angolok. De miután nem egy egy
séges, s nem is két egészen külön, hanem a perso-
nal unió alapján összefűzött s a dualismus elvén 
eonstrualt államról van itt szó : azért csak is 
oly rendszer felelhet meg, mely mindezeket számí
tásba veszi. 

A personaliter unionáltságot kifejezésre hozza 
a közös hadsereg, azon hadsereg, melyet mint 
fentebb érintem, a czélszerüség tekintete is megkí
ván s igényel. De ha mindez nem volna: megki-
vánja azt a históriai fejlődés mivolta, megkívánja 
azon tekintet, hogy ugrás nem csak a természet
ben, de e téren sem lehetséges, s hogy mennyire 
nem lehetséges, azt ismét Jókai barátom bizonyí
totta be, ő t. i. azt mondta, hogy a magyar tisztek 
száma az egész hadseregben mintegy 3 % , én pe
dig azt mondom, hogy a hadsereg aránya meg 
4 0 % . Már most kérem, mikor vagy 100,000 főből 
álló honvédsereget kell felállítanunk csupa ben-
szülött tisztekkel, kérdem a t. képviselő urat, ho
gyan véli ö tisztikarral elláthatni először azon 
100,000 főből álló honvédsereget, és másodszor a 
40"/0"ettevő magyar sereg részt. Erre azt felelte, de 
hiszen azt ő nem kívánja, hogy azok, kik most 
benne vannak a magyar seregben, abból elirai-
náltassanak. Ez által tehát legalább egy időre fel
adta az elvet, és ha már azon fáradságot vette ma
gának, hogy a princípiumot feladta, lépjen egy 
nyommal odább, oda, mit a törvény mond, hogy 
a magyar hadsereg kiegészítő része a közös hadse
regnek. 

Hogy ez a dolog ne maradjon igy, az iránt 
igenis tenni kell. Tenni kell, de hol ? Talán a tör
vényben. Én azt mondom, hogy erről nem itt és 
nem ebben kell tenni, mert én tudom, hogy a 
törvénykönyvön ez a dolog nem múlt. Ha a tör
vényhozás ez iránti kötelességét elmulasztotta 
volna, elismerem, hogy kötelességünk lenne a mu
lasztást pótolni. De a dolog, mint mondám, másutt 
s a min eddig múlt, kell, hogy ne muljékjövőben. 
E tekintetben méltó várakozást formálhatunk kor
mányunk irányában, jogos reményt ő felsége irá
nyában, ki a mint a miniszterelnök úrtól hallottuk, 
a kezdményezést ezen nagyon is igazságos 
irányban már meg is tette. A dolog nem maradhat 
ugy, mint volt, nem csak azért, mert a törvény és 
az arra letett fejedelmi eskü máskép kívánja; nem 
maradhat ugy azért sem, mert ha ugy maradna, 
nincs parlamentalis kormány, mely megállhatna, 
tehát, ha a parlamentalis kormánynak átalában 
fen kell állnia, ezen dolognak is meg kell vál
toznia. 

Ezen dualistieus álláspont mintegy központ

jául kívánja a közös védelemnek a közös sereget; 
de épen a dualismus praegnans kifejezése hozza 
magával, hogy csatlakozzék hozzá, elfoglalva 
mindazon tért, melyet, mint Komárom város t. 
képviselője kifejezé, a közös hadsereg be nem tölt, 
a magyar, illetőleg a tulféli honvédség. 

Én részemről a dualistieus álláspontnak, azon 
álláspontnak, melyen látok két personaliter uniált 
államot, tökéletesen megfelelőnek hiszem azon 
csatarendet, melynek közepén látom az egységes 
hadsereget a közös monarchia jelvényeivel, övez
ve jobbról és balról az illető államok honvédse
regeivel, melyeknek lobogói vigan csatlakoznak a 
monarchia jelvényeihez, hirdetve mintegy a világ
nak, hogy itt egy monarchia küzd, melyben két 
állam öntudatosan és érdekeinek alapján barátsá
gosan egyesült és együtt védekezik. [Elénkhelyes
lés a jobb oldalon.) 

Én részemről e törvényjavaslatokat elfoga
dom ; elfogadom azért, mert megfelelőknek látom 
azokat közjogi helyzetünknek, és megvallom, rám 
nézve megnyugtatóbb az a kép, melyet épen most 
felmutatni bátorkodtam, mint lenne az, mely az én 
álmaimnak , az én fantasiáimnak is nem egyszer 
volt tárgya, azon kép, melyben egy felől látnám a 
magyar hadsereget, másik felől a monarchia túlsó 
felének seregét ; de látnám mindegyiket mintegy 
vérezve a ketté hasadás, a ketté szakittatás se
beiben. 

Elismerem, hogy az a két hadsereg, az a füg
getlen önálló nemzeti hadsereg adott viszonyok 
közt, ahhoz való világ helyzetben tán nem lehetet
len ; elismerem, hogy a nemzet méltó ambitiójáuak 
tárgya. De a mi magában és objective jó, az, mi
dőn az adott helyzetnek és a döntő körök és réte
gek tán jogosulatlan, de meglevő érzületeinek 
meg nem felel: az practice mindamellett is rósz. 
Jelen esetben az emiitettem sajnos viszonyok már 
előre lehetetlenné tennék a szívélyes közreműkö
dést, a szívélyes közrehatást, s a czéi meg volna 
hiúsulva. 

Épén azért, mert ha nem tévedtem azokban, 
a miket elmondottam, azon védrendszer, mely a 
ház asztalán fekvő törvényjavaslatok által czélba 
vétetett, olyan, hogy megfelel mindazon tekinte
teteknek, melyeknek figyelembe vételével ígérte 
már a törvényhozás, hogy átalakitandja a véd-
rendszert: azért én azt egész átalánosságban szí
vesen elfogadom, (Elénk hosszas helyeslés jobbról.) 

E l n ö k ; Tisztelt ház! A tárgyalás be van 
fejezve, következik a szavazás. Nézetem szerint a 
szavazási kérdés a következő: elfogadja-e a tisztelt 
ház a kiküldött bizottság által beadott és a köz
ponti bizottság által is elfogadásra ajánlott tör
vényjavaslatokat, a védrendszerről, honvédségről 
és népfelkelésről átalánosságban a részletes tárgya-
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3ás alapjául? (Helyeslés.)Miután 20 képviselő név 
szerinti fzavazást kivarrt, először azok névsora ol-
vastatik fel. 

Csengery Imre jegyző (olvassa a szélső bal 
oldalhoz tartozó 24 képviselő névsora-.) 

E l n ö k : Másfelől is 20 képviselő név szerinti 
szavazást kívánván, most ezen képviselők névsora 
olvastatik fel. 

Csengery Imre jegyző (ohatsa a jobb oldali 
20 képviselő névsorát.) 

E l n ö k : Ezen képviselő urak írásban beadott 
felkérése folytán tehát a szabályok értelmében 
név szerinti szavazás történik az előadott kérdés 
felett. Azokat, kik a törvényjavaslatot átalános-
ságban elfogadják, vagyis igennel szavaznak, je
gyezni fogja Horváth Lajos jegyző úr, azokat, kik 
nem fogadják el és nemmel szavaznak, jegyzi Paiss 
Andor, a távollevőket Csengery Imre jegyző ár . 
Kérem a tisztelt képviselőházat, méltóztassék a 
dologhoz mérten illő csendben végig hallgatni a 
nevek felolvasását, mint azt a házszabályok is ren
delik és helyeikről felkelni, hogy a szavazókat he
lyesen lehessen feljegyezni. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a neve
ket, mely alkalommal: 

Igennel szavaznak: Almássy György gr., And-
•rásy Gyula gr., Antalffy Károly, Armbruszt Péter, 
Ács Károly, Ányos István, Bay György, Bartal Já
nos, Bánó József> Bánó Miklós, Beliczey István, Be
niczky Ödön, Berde Mózes, Berényi Ferencz gr., 
Bernáth Lajos, Berzeviczy Tivadar, Besze János, 
Betegh Kelemen, Bethlen Farkas gr., Bethlen János 
gr., Bezerédj László, Binder Mihály,Boér János, Bónis 
Sámuel, Borcsányi János, Boíka Mihály, Botka Tiva
dar, Bujanovics Sándor, Berzenczey László, Császár 
József, Cseh Sándor, Csengery Antal, Csengery Imre, 
Csernatony Lajos, Cséry Lajos, Csik András, Csiky Ist
ván, Csörghe László, Czorda Bódog, Dapsy Vilmos, Da
ni Per encz, Dániel János, Deák Ferencz, Dellimanics 
István, Desewff'y Ottó, Doboczky Ignácz, Drágfy Sán
dor, Domokos László, Dezső Szaniszló, Eöry Sándor, 
Eötvös József b., Erős Lajos, Édes Albert, Faragó 
Ferencz, Farkas Elek, Fábián Gábor, Fehdenfeld 
Frigyes, Fest Imre, Fisser István, Freiseisen Gyida, 
Frideczky Timót, Gál János, Gál Péter, Gecző Já
nos, Geduly Lajos, Ghyczy Ignácz, Ghyczy Kálmán, 
Gorove István, Görget Géza, Ilcdmosy Endre, Hedry 
Ernő, Hertelendy Kálmán, Hollán Ernő, Horváth 
Antal, Horvát Boldizsár, Horváth Döme, Horváth 
Károly, Horváth Lajos, Hrabovszky Zsigmond, Hun
falvi Pál, Huszár István, Huszár Károly b., Hof-
mann Pál, Ihász Rezső, Inkey József, Ivánka Imre, 
Jankovics Antal, Joannovics György, Jókai Mór, 
Justh József, Jtísth Kálmán, Kacskovics Ignácz, 
Kalauz Pál, Kandó Kálmán, Karácsonyi Ferencz, 
Kautz Gyula, Kazinczy István, Kálnoky Pál gr., 
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Károlyi Ede gr., Kemény Gábor b., Kemény István 
b., Kemény Zsigmond b., Kerkapoly Károly, Királyi 
Pál, Kiss Jakab, Kiss Lajos, Kiss Miklós, Klapka 
György, Kossuth Pál, Kovách László, Kuba János, 
Kupricz Imre, Kurcz György, Kvassay László, Kapp 
Gusztáv, Láng Gusztáv, Lator Gábor, Lázár Kálmán 
gr., Lehoczky Egyed, Lónyay Menyhért, Luksics 
Bódog, Madarassy Mór, Madocsányi Pál, Majthényi 
József b., Makray László, Mátyás József, Melas Vil
mos, Mihályi Péter, Miske Imre b., Molnár József, 
Molnár Pál, Móricz Pál, Morscher Károly, Nagy 
Károly, Német Károly, Nicolics Sándor, Nyáry 
Pál, Nagy Péter, Odescalchi Gyula hg., Olgyay La
jos, Ormos Sándor, Paczolay János, Paiss Andor, 
Papp Lajos, Papp Máté, Pap Mór, Perczel István, 
Perczel Mór, Pethe András, Plachy Lajos, Podma
niczky Frigyes b., Prónay József, Prugberger Jó
zsef, Pidszky Ferencz, Puskariu János, Rannicher 
Jakab, Ráth Péter, Reviczky István, Rónay Jáczint, 
Rónay Lajos, Roser Miklós, Rudnyánszky Flórián, 
Sebestyén László. Semsey Albert, Sigray Fülöp gr , 
Siklósy Károly, Simonyi Lajos b., Sipos Orbán, So
mossy Ignácz, Somssich Imre gr., Somssich Pál, Ste
fanidesz Henrik, Stojacskovics Sándor, Stoll Ká
roly, Sümeghy Fedrencz, Svastics Gábor, Szabó Imre 
(pápai), Szabó Imre, Szabó Miklós, Szakál Lajos, 
Szaplonczay József, Szász Károly, Szelestey László, 
Szentiványi Adolf, Szentkereszthy Zsigmond b., Szé
kács József, Szilágyi István, Szitányi Bernát, Szolga 
Miklós, Szontagh Pál (gömöri), Szontagh Pál {nóg
rádi), Széll Kálmán, Tanárky Gedeon, id. 2'eleki 
Don,okos gr., Thalabér Lajos, Tisza Kálmán, Tisza 
László, Tolnay Gábor, Tóth Lörincz, Tóth Vilmos, 
Török Dániel, Török Sándor (gömöri), Trauschen

fels Emil, Trefort Ágoston, Trifunácz Pál, Tulbás 
János, Thury Gergely, Thury Sámuel, Tokod, j Ágos
ton, Urbanovszky Ernő, Urhá-zy György, Vadász Ma
nó, Vadnay Lajos, Vay Béla b., Wass Sámuel gr., 
Várady Gábor, Várady János, Vecsey-Oláh Károly, 
Wesselényi József b., Véghsö Gellért, Vladár Tamás, 
Wodjaner Albert b., Vojnics Lukács, Vuchetich Ist
ván, Zeyk József, Zeyk Károly, Zichy Antal, id. 
Zichy József gr., ifj. Zichy József gr., Zichy Nán
dor gróf, Zsarnay Imre, Zsedényi Eele, Zsitvay 
József. 

Nemmel szavaznak: Almásy Sándor , Babes 
Vincze, Baranyi Ágoston, Bobory Károly, Boczkó 
Dániel, Borlea Zsigmond, Csanády Sándor, Cserno
vics Péter, Csiky Sándor, Deáky Lajos, Dobrzanszky 
Adolf, Gábriel István, Halász Boldizsár, Hódosiu 
József, IAszló Imre, Lidtynich Mihály, Lükő Géza, 
Madarász József, Medán Endre, Miletics Szvetozár, 
Milkovics Zsigmond, Mocsonyi Antal, Mocsonyi Sán
dor, Molnár Endre, Missics János, Pap Pál, Pap 
Simon, Patay István, Pethes József, Pétery Károly, 
Popovics Zsigmond, Román Sándor, Salamon Lajos 
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Soldos Imre, Széky Péter, Sduha Benedek, Simonyi 
Ernő, Varga Antal, Varga Flórián, Varró Sámuel, 
Vállyi János, Vidacs János, Zámory Kálmán. 

Nem szavaznak: Cebrián László gr., Luzsénszky 
Pál b. 

Nincsenek jelen: ifj- Ambrózy Lajos b., Andre-
ánszky Boldizsár, Balomiri János, Balomiri Simon, 
Barinyai József, Bartal György, Bánffy Albert b., 
Bencsik György, Beniczky Gyida, ifj. Bethlen Gábor 
gr., Bethlen Sándor gr., Békásy Lajos , Binder 
Lajos, Bittó István, Bogyó Sándor, Boheczel 
Sándor, Boros Bálint, Boros Pál, Bömches Fri
gyes , Böszörményi László , Branovácsky István, 
Buócz Kálmán, Conrád Móricz, Bamaszkin Já
nos, Dániel Pál, Decani Kái'oly, Dedinszky József, 
Degenfeld Guzztáv gr., Dimitrievics Milos, Domahidy 
Ferencz, Draskóczy Gyula, Drottleff Tamás Vilmos, 
Kitel Frigyes, Eszterház'f István gr., Fabritius Ká
roly, Fejér János, Fejér Miklós, Földváry Miklós, 
Fülepp Lipót, Gál Miklós, Glatz Antal, Gránzenstein 
Gusztáv, Gull József, Hevessy Bertalan, Horvá'h 
Elek, Hosszú József, Ibrányi Lajos, Ivácskovics 
György, Itánka Zsigmond, Já-mbor Pál, Jend-
rassik Miksa, Karácsony János, Kardos Kálmán, 
Keglevich Béla gr., Kende Kanut, Kethely Jó
zsef, Koller Antal, Lázár Dénes, Lázár Sándor, 
Lónyiy Gábor, Lovassy Ferencz, Macelláriu Illés, 
Majthényi Dezső, Manojlovics Emil, Markos István, 
Maróthy János, Máday Lajos, Maniu Aurél, Med-
nyánszky Dénes b., Mikó Imre gr., Miskolczy Lajos, 
Mocsonyi András, Mocsonyi György, Moldován Já

nos, Nagy Ignácz, Nánásty Ignácz, Noszlopy Antal, 
Oláh Miklós, Ónossy Mátyás, Opicz Sándor, Orczy 
Béla b., Papp Zsigmond, Perczel Béla, Perényi 
Zsigmond b., Petkó Lázár, Pillér Gedeon, Popovics-
Desseanu János, Péchy Tamás, Radics Ákos, Ráday 
László gr., Rónay Mihály, ifj. Rudics József b., 
Ruttkay István, Simay Gergely, Simon Pál, Simon 
Ferencz, Somogyi László, Szemző István, Szemző Má
tyás, Szentiványi Károly, Széchenyi Béla gr., Székely 
Gergelj, Széles Dénes, Szilády Áron, Szlávy József, 
Sztratimirovics György, Teutsch György, Tinku Áb
rahám, Tollnay Károly, Tóth Kálmán, Török Sándor 
(nógrádi), Ujfalussy Lajos, Vay Sándor b., Vitolay 
József, Wlád Alajos, Vojnics Barnabás, Zichy-Fer-
raris Viktor gr., Zichy Jenő gr., Zmeskál Mór, 
Zsámbokréthy József. 

Horváth Lajos jegyző: Igazolt képviselő 
v;;n 401, ebbő] igennel szavazott 235, nemmel 
43, nem akart szavazni 2, nem szavazott az elnök, 
távol volt 120 képviselő. 

E l n ö k : T. ház! A képviselőház a beadott 
törvényjavaslatokat átaíánosságban a részletes tár
gyalás alapjául elfogadta; ennek következtében a 
Madarász s több képviselő által beadott indítvány 
önmagától elesett. 

Kérem a t. házat, méltóztassék határozni, 
kiván-e most a részletes tárgyalásra átmenui vagy 
holnap ? (Fölkiáltáiok: Holnap!) Tehát holnap 9 
órára kérem a t. képviselőket ülésre. 

Az ülés végződik d. u. 2 y'4 órakor. 
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1868. augusztus 5-én 

G r a j z á g ő S a l a m o n e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárg ja i : Glatz Antal szabadságot kap. Kérvények "bemutatása. A pénzügyi bizottság jelentest tesz az 1868-dik évi 
állaffikclíségvetésró'1. A véderöröl szóló törvényjavaslat részletes tárgyalása megkezdődik. 

A kormány részéről jelen 
Gyula gr., Gorove István, Lónyay Menyhért; késöhb 

vannak: Andrásy 

Eötvös József h,. Wenckheim 

Az ülés kezdődik cl. e 

~P,é, la b 

órakor 

Elnök: Az ülést megnyitom. A mai ülés 
jegyzőkönyvét Horváth Lajos jegyző űr fogja 
vezetni; a szólani kivánok neveit pedig Paiss An
dor és Csengery Imre jegyző urak jegyzik. 

A múlt ülés jegyzőkönyve íog hitelesittetni. 
Horváth LajOS j e g y z ő (olvassa az augusz

tus 4-én tartóit ülés jegyzökönyvét) 
Elnök: Glatz Antal képviselő ű r ' ké t heti 

szabadságot kér. Megadatik. 
Torna megye községe Temesvár városa kö

zönségének az Erdélyben. Temes-megyében fen-
álló ut- és hidyám eltörlését kivánó kérvényét pár
toltatni kéri. Áttétetik a kérvényi bizottsághoz. 

SomSSich P á l : Tisztelt ház ! A pénzügyi 
bizottság működését befejezvén, jelentését az ál
lamköltségvetésre nézve ezennel vau szerencsém be
mutatni. A jelentés két főrészre oszlik : az egyik 
magában foglalja azon átalános elveket, melyek 
szerint a bizottság hivatásában eljárt; a másik pe
dig részletesen, tételenkint tárgyalja a"költségve
tést és ezekre nézve indokolt észrevételeit bemutat
ja . Ezen másik része ismét két alrészre oszlik, t. i. 
a mint a szükséglet és fedezés rendes vagy rend
kívüli. Végre függelék van a jelentéshez csatolva, 
melyben a bizottság észrevételeit, figyelmezteté
seit és kivánalmait fejezi ki azokra nézve, mik a 
jövő budget alkalmával a kormány által szem előtt 
taríandók lennének. Ezen általam előszámlált ré

szt kből felolvastatni kérem az elsőt, mely az áta
lános elveket foglalja magában ; a másikat felol
vasni nemcsak azért . mert hosszú , hanem 
mert azt egyátalában megérteni csak ugy lehet, 
ha az egyes tételekkel összehasonlittatik, fölösle
ges : azért ezt most nem kérem felolvastatni; va
lamint nem kérem felolvastatni most az indokolást 
sem, miután annak valódi értelmét és indokolását 
csak akkor érthetni meg, ha az egész budget tár
gyalása elébb szemügyre vétetik. Egyébiránt 
bocsánatot kérek , hogy ezen tárgy befejezése 
oly messzire haladt; nem mentjük magunkat a do
log fontosságával és nagy tömegével, hanem azzal, 
hogy tanácskozásaink komoly és a ház figyel
mét kivánó más fontos tárgyak által sokszor 
megszakittatván, arra folyton időt nem fordíthat
tunk. Ezt méltóztassék a bizottság részéről ment
ségéül elfogadni. 

E l n ö k : A bemutatott jelentés föl fog ol
vastatni. 

KautZ G y u l a e lőadó (olvassa a bemutatott 
jelentést.) 

Lónyay Menyhért pénzügyér : T. ház! 
Néhány nap múlva négy hónapja lesz ann ak, hogy 
szerencsém volt a t. háznak előterjeszteni a pénz
ügyi törvényeket és a folvó évre szóló államkölt-
ségvetést ; az állandó pénzügyi bizottság kitartó 
szorgalommal foglalkozott ezeknek tárgyalásával 
és a t. ház törvényhozási munkásságának is nagy 
részét az utolsó hónapokban azon számos pénz
ügyi törvények megállapítása foglalkodtatta, me
lyek előbb a pénzügyi bizottság gondos átvizsgá
lásának tárgyát képezek. Nem csekély feladat 
volt az, melynek szerencsés megoldása immár 
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sikerült, habár nagyobb része a közterhekről szóló 
törvényeknek az ideiglenesség jellegét viseli ma
gán ; habár azokon még sok javítani való lesz. 
Azonban azon nevezetes eseményt értük el, hogy 
a közterheknek minden nemére nézve, melyeket 
alkotmányunk visszaállítása óta csak az indemnitás 
alapján tartottunk fen, szentesitett törvényeink 
vannak, a két utolsót, ugy mint a föld- és jöve
delemadó törvényt kivéve, melyeknek kihirde
tése azonban, mint reménylem, holnap fog vég
hez mehetni. Ez bizonyára nevezetes eredmény, 
miután a közterhek minden nemére nézve, ilyen 
rövid idő' alatt, törvényt alkotni, könnyű feladat
nak nem mondható. 

Természetes tehát, ha a pénzügyi bizottság
nak jelentése a költségvetés iránt oly soká elő 
nem terjesztetett; a kormány óhajtotta volna mi
előbb azon időt elérni, midőn az indemnitások 
szerinti pénzügyi kormányzat súlyos felelőssége 
megszűnik és a rendes költségvetés törvényhozás 
utján megállapítva lesz és mindenek felett az ál
lamháztartás rendes kezelése ez által biztosíttatik. 
Ámbár a pénzügyi bizottság jelentését beadta, még 
sem merem a t. háztól kérni, hogy az azonnal tár
gyalás alá vétessek, miután a jelen tanácskozás 
tárgyát képező fontos törvények tárgyalását meg
szakasztani nem lehet és ujabb tárgy azon időig, 
mig a ház együtt maradand, alig kerülhet sző
nyegre : ennélfogva alig 'fog maradni más hátra, 
mint hogy a t. ház határozza el a pénzügyi bi
zottság jelentésének kinyomatását és kiosztását, 
mihez még azon kérést vagyok bátor a kormány 
nevében csatolni, hogy méltóztassék már most 
határozatilag kimondani, hogy a szünidő után tar
tandó illések kezdetén, nr'nt első tanácskozási. 
tárgy az 1868 ik évi államköltségvetésnek meg
állapítása tűzessék ki. (Helyesléi.) 

Áz iránt, minő módon tárgyaltassék az 1868-
iki költségvetés V idő előtti volna részemről most 
nyilatkozni; azonban ugy hiszem, az év utolsó 
negyedére is kiterjesztendő indemnitási törvény
nyel czélt érni nem lehet, miután vannak olyan 
kiadások, melyek a jelen évre minden esetre tör- j 
vényhozásilag szavazandók meg. Ilyenek a közös 
költségek tételei, az államadóssági évjárulék, ő 
felségének udv.-.rtartási költségei és a rendkívüli 
költségek, melyeket a minisztérium javaslatba 
hozott. Habár a mostan emiitett czélokra tényleg 
történnek is fizetések azon föltevésben, hogy azok j 
az államköltségvetésben meg fognak állapíttatni : 
mégis elkerülhetlenül szükséges lesz azok iránt 
törvény által rendelkezni. Azonban azt hiszem, 
hogy ezen 1868-ik évi költségvetésnek tárgyalá
sa hosszú időt alig vehet igénybe, miután az év
nek nagyobb része, ugy mint 9 hónap el fog múl
ni addig, mig a felett a ház határozhat. Minda

mellett azonban alkalma lesz a t . háznak az; állam
költségvetésre vonatkozó minden elvi kérdésre 
nézve még a jelen év folytán határozni, miután 
van szerencsém a t. háznak jelenteni, hogy a mi
nisztériumnak szándéka az 186'9-iki költségvetést, 
habár részletenkint is, mihelyt szeptemberben a 
tanácskozás kezdetét veendi, a t. ház elébe terjesz
teni. {Helyeslés.) 

Ennélfogva nézetem oda já ru l : méltóztassék 
a t, ház a pénzügyi bizottság jelentésének kinyoma
tását és szétosztását elrendelni, egyszersmind pe
dig elhatározni, hogy a jövő szeptember havában 
tartandó üléseknek első tárgyát az 1868-iki költ
ségvetésnek megállapítása fogja képezni. [He
lyeslés.) 

E l n ö k : Tehát a jelentés s a mellékletek ki 
fognak nyomatni1), a tagok között szétosztatni, s 
ha a t. ház megnyugszik abban, hogy bevégezvén 
a jelen tárgyalás alatt levő törvényjavaslatot, ma
gát elfogja napolni, azon esetben az összeülés leg
első napjaiban mint rendkívül sürgős tárgy napi
rendre fog kitüzetni. [Helyeslés.) 

Somss ich P á l : T. ház ! E jelentés folytán 
bátor vagyok még egyet bejelenteni a t. háznak. 
A királyi városok törvénykezési költségeinek pót
lása érdemében szintén meg volt bízva a bizottság, 
hogy jelentést, még pedig külön — a nagy jelen
téstől külön — íerjeszszen be. Ez ma fog hitelesít
tetni, s szerencsém lesz azt holnap vagy holnap
után a t. ház elébe terjeszteni ; ámbár azon tétel 
benfoglaltatik az egész budgetben , de mivel a 
bizottság ennek különös előterjesztésével is meg 
volt bizva, kötelességét teljesitendi. 

H e r t e l e n d y K á l m á n : T. ház ! Zala me
gyébe kebelezett nagy-kanizsai, kis-komáromi és 
keszthelyi es.:eresséffi kerületben alkalmazott 
néptanítók kérvényét van szerencséin benyújtani, 
melyben a vallás- és közoktatásügyi miniszter ál
tal a népiskola és közoktatás tárgyában a ház elé 
terjesztett törvényjavaslatok csak egyes szakaszait 
a kérvényükben felhozott okok és érvek figyelem
be vételével módosíttatni kérik. Folyamodásukat 
a kérvényi bizottsághoz áttéte'ni kérem. (Helyeslés.) 

Elnök: Napirenden van a véderőről szóló 
törvényjavaslat részletes tárgyalása. 

H o r v á t h LajOS j e g y z ő (olvassa a véderő-
röl szóló tör vény] avaslat c.imét'). 

Tisza K á l m á n : T. ház! Már az átalános 
tárgyalás alkalmával kimondottam volt , hogy mi
dőn nem ellenzem, hogy a törvényjavaslat az áta
lános védkötelezettségre s a honvédségre való te
kintetből , melyek annak alapját képezik, a rész
letes tárgyalás alapjául felvétessék, — már ak-

!) Lásd az Irományok 305. szamát. 
1) Lásd az Irományok 293-dik számának I. mellékletét. 
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kor nyilvánítottam , hogy én ezen törvényjavas
latnak részletei körül sok oly közjogi, vagy Ciél-
szerüségi tekintetben elkövetett hibát látok, me
lyekre nézve a részletes tárgyalásnál módosításo
kat fogok tenni, attól függesztvén fel azt, hogy to
vábbra mit leszek a törvény irányában teendő, 
hogy ezen módositványok elfogadtatnak-e vagy 
nem. 

Ez az eljárás, t. ház, azóta több oldalról, mond
hatnám, a legellenkezőbb oldalról megtámadtatott; 
azonban nem lenne helyén s nem is czélom most a 
részletes vitánál mindazokra felelni, a melyek az 
átalános tárgyalásnál az általam kitűzött eljárási 
mód ellen felhozattak. De igen is azt gondolom, 
helyén lesz, hogy most, midőn első módositvá-
nyomat beadom , indokoljam, hogy azon eljá
rás, a melyet már előbb magam által követendő
nek jeleztem, sem nem következetlen, sem nem 
helytelen, sem a parlamentaüs gyakorlattal nem 
ellenkező. 

Az mondatik, t. ház, hogy ha egy törvényja
vaslatnak alapelvét valaki helyesli, az éljen többé 
lényeges módositványokat nem tehet. Én ezt ré
szemről tagadom, mert valamely törvényjavaslat
nak alapelvét helyeselhetem, a mint helyeslem a je
len törvényjavaslatnak is általam kijelölt két alapel
vét : az átalános védkötelezettséget és a honvédsé
get; de ezen két elv alkalmazása körül kövcttathet-
nek el más igen fontos elvek irányában oly sérel
mek, melyekre nézve igen is lényeges módosítást 
tenni lehet, és kell is, ha valakinek meggyőződése 
az, hogy ily sérelmek elkövettettek; de tagadom azt 
is, hogy ezen eljárás imparlamentalis volna, taga
dom hogy következetlen volna, mert azt gondolom, 
hogy bármely parlamentnek —• magunkén elkezd
ve — eljárását tekintjük, az. hogy egy párt vagy 
egyén nem ellenzi a javaslatnak a részletes tárgya
lás alapjául felvételét, még soha és sehol sem tette 
azt, hogy azon törvényjavaslatot megszavazza; sőt 
ellenkezőleg, a parlamentek praxisára hivatkozom, 
hogy számtalan az eset, sőt a leggyakoribb eset 
az, hogy a parlamentben levő politikai pártok a 
fölött, hogy a részletes vita alapjául fölvétessék-e 
valainelytörvényjavaslat, még csók szavasást sem 
kivannak, hanem a javaslat második felolvasásánál 
— mint másutt nevezni szokták — a részletes tár
gyalásba belemennek, és a szerint, a mint ezután 
megállapitattik, történik a törvényjavaslat felett a 
szavazás: a ház egyik része elfogadja, a másik nem, 
Ez az átalános parlamentáris praxisa a világnak, és 
azon eljárás, melyet részemről én, mint az átalá
nos tárgyalásnál is kinyilatkoztattam, követni 
akarok. Tagadom tehát, hogy ez nem volna par 
lamentalis, tagadom, hogy következetlen volna, 
mert mint előbb is kifejtettem, a részletes vitába 
beleegyezés még nem megszavazása a törvényja

vaslatnak ; ha tehát az utolsó stádiumban ellene 
szavazok, nem olyan ellen fogok szavazni, a mit 
már egyszer megszavaztam. 

Atalában engedje meg a t. ház , hogy egy 
pár szóval még egy itt, e patlament. e képviselőház 
keblében i s , de másutt is gyakran fölmerült, 
szerintem igen hibás téveszmére figyelmeztessek, 
és ezen eszme az, hogy a parlamenti kormányzat 
természetéből következik, hogy ha a minisztérium 
által benyújtott törvényjavaslatnak egyes szakaszai 
módosíttatnának, vagy szintén, ha egy a minisz
térium által benyújtott törvényjava; lat, tekintet 
nélkül arra, hogy minő fontosságú az és minő 
nem, elvettetik, akkor ezen minisztériumnak rög
tön leköszönnie kelljen. Hivatkozhatnátn és föl
mutathatnék számtalan példákat az egyetlen egy 
valódi parlamentalis kormánynyal bíró Angliából, 
hogy az, miszerint minden bármely a minisztérium 
ellenzésével hozott törvényhozási intézkedés egy
úttal a miniszteriura bukását is vonná maga után, 
egyátalában nem áll. Igenis a minisztérium bu
kását vonja maga után, ha valamely oly fontos
ságú törvény, mely nélkül az nem hiszi, hogy fe
lelőssége mellett az ország kormányzatát tovább 
folytathassa, megbukik ; ekkor igenis le kell köszön
nie. De kimondani azon elvet, hogy minden bármely 
javaslat vagy törvény megbukása a minisztérium 

| bukását vonná maga után, az oly következésre 
adna okot. mely a parlament független határozati 
jogát korlátozná, sőt azt mondom, megsemmisí
tené : mert azon esetben azon helyzetben lenne 
mindig a ház többsége, hogy ha egy minisztérium
nak átalános politikáját helyesli, s ha azt megbuk
tatni nem akarja, kénytelen lenne minden, bár 
meggyőződésévei ellenkező törvényjavaslatot meg
szavazni, s ez által a parlamenti függetlenség meg 
lenne semmisítve. (Tetszés.) 

Ezen átalános nézeteknek álláspontom indo
kolásául előadása után, bátor vagyok jelenleg át
térni az általam előterjesztetni szándékolt első mó
dosításra, mely a törvényjavaslatnak magát czimét 
illeti. T. ház! Igen jól tudom, hogy ha rendes 
viszonyok közt volnánk, igen jól tudom, ha a tör
vénynek magának szerkezete mást nem mondana, 
mint a mit mondania, hitem szerint, kell, ezen czim 
tökéletesen correctnek volna nevezhető: mert föl sem 
volna szabad tenni, hogy egy a véderőről szóló tör
vény, melyet a niagyar országgyűlés szavaz meg, 
másról is szólhatna, mint a magyar korona országai
nak véderejérői. Azonban jelen esetben nem igy áll 
a dolog, mert mint az átalános vitánál szerencsém 
volt mondani, itt egy közös törvény szándékoltatik 
alkottatni, s bár ezt az igen t. miniszterelnök úr 
tagadni méltóztatott, engedje meg, hogy ha csak 
egyre hivatkoiom. arra jelesen: hogy ha itt ma
gyar véderőről alkottatik törvéay csupán, akkor 
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mit keres e törvényben ö felsége többi országai és 
tartományai véderejének meghatározása? Ezen 
véderőnek meghatározása egy magyar törvény
ben valóban helyet nem foglalhat. 

Miután tehát, nézetem és meggyőződésem 
szerint csakugyan helytelenül, itt egy közös tör
vény alkotásáról van s^ó, és miután én azt, hogy 
ily törvény alkottassék nem akarom, mindjárt itt 
az első pontnál, jelesen a czimnél óhajtok részem
ről kifejezést adni annak, hogy itt csupán Magyar
ország véderejéről szóló törvényjavaslatot lehet 
alkotni. Indítványozom ennélfogva, hogy a tör
vény ezimeigy Írassék: „Törvény a magyar korona 
országai véderejéről." (Helyeslés bal felöl.) 

Ajánlom módosítványómat a t. háznak. 
Halász Boldizsár: Mily nagyfontosság-u 

a czimeknek kérdése, élő és igen fontos példáját 
mutatja annak az 183%-ki országgyűlés. 

Ezen országgyűlésen mint sérelem tárgyal
tatott az, hogy o felsége V. Ferdinánd, ki mint 
osztrák császár I-ső volt, az országgyűléshez inté
zett leirataiban magát, minthogy mint osztrák csá
szár az volt, I-sőnekczimezte: sérelmesnek tartatott 
azért, mert Magyarország nem az osztrák császár
nak, hanem a magyar királynak hódol. Ezen 
sérelem igen ingerült vitákra adott alkalmat, ugy. 
hogy a méltóságos főrendek, ha jól emlékszem 
hétszer vagy nyolczszor utasították a karok és 
rendek a, tárgybani üzenetéi vissza azért, mint 
mondák, mert szenntök eléggé biztosítja az ország 
függetlenségét .íz 1790. X. törvényczikk, mert 
abban ott áll, hogy : „Magyarország független 
ország, semmi más országnak alé vetve nincs", te
hát a papiron függetlenek vagyunk. De biz az 
akkori tekintetes karok és rendek azt nem hitték 
el, hanem egyre másra üzeneteket váltottak a fő
rendekkel, sőt fel is irtak. követelvén, hogy miután 
Magyarország nem az osztrák császárság provin-
cziája, hanem mint Magyarország független állam, 
tehát lenne sziveső felsége magát, miután mint ma
gyar király azon sorban következik,"V, Ferdinánd
nak irni. Kapott ezért az országgyűlés még egy ful-
minatoriumot, egy dorgáló kegyelmes leiratot is, i 
melyben utasittatik, hogy miután ÍÍZ úrbéri és 
más fontos kérdések lennének elintézenclők. miért 
tölti az időt e nem lényeges, csupán egy czimrevo-
natkozó kérdéssel. De biz ezek addig sürgették és 
könyörögtek, hogy utoljára is I-ső Ferdinándból 
V. Ferdinánd, azaz az osztrák császárból magyar ki- { 
rály lett. 

Mily nagyfontosságú kérdés volt ez, uraim, 
azt nem kell mutogatnom, mert ennek eldöntése 
Magyarország államiságát mentette meg. 

Most ismét azon téren állunk. Az osztrák 
császárok Magyarországot mindig povinciának te
kintették, azaz azt akarták elhitetni a világgal, 

hogy az osztrák császár mint ilyen már magyar 
király is, és a koronázást csak parádénak nézték. 
Ott vagyunk ismét: közös ügy, közös hadsereg, 
közös parlament, mert a delegatio körülbelül a 
a közös parlament pótléka. 

Én Tisza képviselőtársam indítványát vég
hetetlen fontosnak tartom. 

Akkor, uraim, midőn a magyar hadügyről 
törvényt alkotunk, jogunk van arra, hogy azt 
világos szavakban is kifejezzük, hogy mi, mint 
Magyarország intézkedünk saját hadügyünkről. 
És hogy ez jogos, sőt kötelességünk is, ezt a 61-
diki országgyűlésnek átalánosan elfogadott felira
taival be fogom bizonyítani. 

Méltóztassanak megbocsátani, tudom, hogy 
az idézések nem igen szoktak tetszeni, kivált az 
oly idézés, mely ezen képviselőháznak mostani és 
1861-iki politikája közti ellentétet tünteti fel; de 
ez minden esetre sokkal nyomatékosabb lesz, 
mintha, saját nézetemet mondom el, mert erre azt 
mondanák: „hiszen ezt csak Halász Boldizsár 
mondja" ; most tehát azt fogom felolvasni, a mit 
a t. ház mondott, (Fölkiált ások a jobb oldalon: Nem 
tartozik ide!) De igen is ide tartozik, mert abból, 
a mit fel fogok olvasni, fogom módosításomat 
indokolni. 

(Olvassa:) „Ugyanazért meg nem egyezhe
tünk abban, hogy a közadózás és katonaállitás 
kérdései Magyarország országgyűlésétől bármi 
részben elvonassanak." 

Következik a második felirat, és ezt annál örö-
mestebb olvasom fel, mert a miniszterelnök ár Grhy-
czy Kálmán képviselő urat méltóztatott felhivni, 
hogy mutasson nem csak Magyarország corpus ju
tásában, de bármely alkotmányban, Amerikáét is 
beleértve, oly törvényczikket, mely a hadüzenés 
s békekötés jógát nem kizárólagos királyi jognak 
mondaná? íme itt van az 1808-dik, az ország
gyűlés által hivatkozott törvény szóról szóra, mely 
igy hangzik. (Olvassak:) „Miután Isten kegyelmé
ből a magyarok és törökökkel a béke, az egyet
értés létre jöt t : 1. szakasz. Annál fogva elhatároz-
tátott, hogy azt ő felsége megtartsa és megtar
tassa, és hogy az ország tudta és beleegyezése 
nélkül semminemű háborút ne kezdjen, és az 
országba idegen katonát be ne hozzon." 

Már most, t. ház. mintán ezen most tárgyalás 
alatt levő törvényjavaslat nem csak av.t nélkülözi, 
hogy aczimbölkihagyja,hogy ez magyar törvény, 
hanem miután pusztán csak a véderőről szól, ez 
által mellesleg-, illetőleg hallgatag a nemzetnek 
azon jogáról is lemondását feltételezi, mint ha a 
nemzet a hadüzenés és békekötés jogát feltétlenül 
át akarná most már a magyar király,illetőleg osztrák 
császárra ruházni. 

Es miután én erről igy vagyok meggyőződve. 
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t. ház, és miután maga az 1867-ik XII . törvény
e s ü k 9-dik szakasza nem csak a véderőröl, ha
nem átalánosságban a hadügyről szól: midőn pár
tolom t. előttem szólott Tisza Kálmán képviselő úr 
niódositványát, azt még némileg tovább kivánom 
terjeszteni, azaz: miután maga a most érintett XII-
dik törvényezikk 9-dik szakasza igy szól. „A kö-
2ös védelemnek másik (t. i. külügyön kívüli) esz
köze a hadsereg, s az arra vonatkozó intézkedések; 
szóval a hadügy" : én azt tartom, t. képviselőház, j 
hogy Magyarországnak nem elég csak a véderő
röl intézkedni, mert mint az igen t. miniszterelnök 
úr maga mondta, mit ér azon hadsereg, mely nem 
tud támadni, s csak arra képes, hogy védje a ha
zát. Olyan hadsereg kell, mely támadni is képes, 
-ezt elfogadom; s miután elfogadom, fentartoni a 
nemzet részére nem csak azt, hogy védhesse magát, 
mert azt a gyenge féreg is jogának tartja; bár csak
ugyan én is óhajtom azon átalános békét, melyről 
önök azt mondják, hogy nem jött még meg az 
ideje, mégis elismerem, hogy ha egész Európában 
készülődnek, nekünk is készülődnünk kell : mert 
még mindig áll azon elv : si vis pacem, pára belliim ; 
és egy másik: t . i . meliusestpraevinirequam prae-
veniri. Ugy tartom, hogy midőn egy egész nemzet 
arra készül, hogy magát megvédhesse, sokszor 
védelmi szempontból meg kell előznie az ellensé
get, mely ellene készül. 

E szempontból indulva kimondom nemcsak, 
hogy pártolom az indítványt, a mennyiben a czim 
nem fejezi ki azt, a mit én kívánnék; hanem jónak 
tartom a hadügyet illetőleg részemről a t . képviselő
ház asztalára egy módositványt letenni, s pedig nem 
olyat, mely ellenkeznék Tisza Kálmán képviselő
társunkéval, hanem, a mely azt némileg kiegészíti. 
E módositvány igy hangzik: „Fontolóra véve, 
hogy az 1867. évi Xll-dik törvényezikk 11. sza
kasza, ámbár csak mint az egész hadsereg kiegé
szítő részének, a magyar hadseregnek fenállását 
elismeri; tekintve továbbá, hogy Magyarország 
az 1608. koronáczió előtti II. törvényczikkben fen-
tartotta magának a hadüzenetre való befolyását 
és arról le nem mondott; miután ennek ellenére a 
véderőröl szóló 280. szám alatti törvényjavaslat 
czime, mely kizárólag csak a védelemre vonatko
zik, arról hallgatag lemondani látszik: de külön
ben azt sem ftjezi ki, hogy az alkotott törvény a 
magyar hadseregről szól; az 1867-dik Xlí-dik 
törvényezikk 9-dik szakasza pedig a magyar had
sereget illetőleg a hadügy iránti intézkedéseket tár
gyalja: a fentérintett törvényjavaslat czimének 
következő módosítását indítványozom : „Törvény
javaslat a magyar hadügyről." 

Midőn ezt a t. képviselőház figyelmébe aján
lani bátor vagyok, fentartom magamnak, hogy, ha 
ezen módositványom megtámadtatnék, azt mint 

indítványozó védhessem. (Zaj. Nem kell! Sza
vazzunk !) 

N y á r y Pál . ' Nincs oly körülmény, nincs oly 
tárgy, mely habár bizonyos szempontból tekintve 
jelentéktelen is magában, más helyzetből, más 
szempontból szemlélve s más körülményeket is 
számításba véve, nagy jelentőséget nem nyerhetne. 
A törvény mindig nem csak a szükségnek, mely
ből ered, hanem a helyzetnek is kell, hogy jelle
gét hordja magán. Ha nálunk, ugy mint Angliában 
vagy Francziaországban senki kétségbe nem hoz
ná abbeli jogát a nemzetnek, hogy annak önálló 
hadserege legyen, magam is azt tartanám, hogy 
felesleges a czimhez a „magyar* szót is hozzáten
ni. De, t. ház! mi még ezen szerencsés helyzetben 
nem vagyunk , nekünk a legkisebb körülményre 
ügyelnünk kell, nekünk valóban, mert annyira 
szeretjük hazánkat , annak irányában mindig 
még féltékenyeknek lenni is szabad, s ennélfogva 
én pártolom Tisza Kálmánnak a mi körülményeink 
közt, a mi helyzetünkben igen fontos indítványát, 
pártolom pedig azért is, mert alig néhány napja, 
midőn itt a ház egyhangúan azt nyilvánította : 
„mindnyájan 48-asok vagyunk." 

Én, t. ház, a legkisebb körülmények közt is 
emlékezni fogok erre, és emlékeztetni fogom azokat. 
kik netalán nem az 1848-diki idők szellemében, s 
kik nem az 1848-diki elvek mellett nyilatkoznának: 
emlékeztetni fogom ezen ünnepélyes pillanatra, 
mert igen sajnálnám azt, hacsak olyan értelemben 
mondatnánk 48-asoknak , mint Scipioról egykor 
mondatott, hogy afrikai nem azért, mert Cartha-
gót megmentette, hanem, mert Carthagót lerom
bolta. (Tetszés hal felöl.) 

Az 1848-diki szellem követeli tőlünk, hogy e 
pontnál se maradjunk el a 184b-iki törvényhozás
tól. Igen sokan vannak közülünk és a miniszté
riumnak talán minden tagja, kik az 1848-diki tör
vényhozásnak tagjai voltunk. Az 1848-iki törvény
hozás szintén utasította a minisztert, hogy a véd
erőröl törvényjavaslatot terjeszszen elő. A minisz
ter előterjesztette azt és a törvényjavaslatnak ily 
czimet adott: „Törvényezikk az ország védelmére 
szükséges katonaerőnek kiállításáról." A? osztá
lyok és a központi bizottság már felemelkedtek a 
helyzetnek valódi színvonalára, és nem tekintvén 
a czimet kevésnek, csekélynek, átváltoztatták 
azt i gy : „Törvényezikk a magyar hadseregről." 
És, t. ház, az 1848-diki törvényhozásban nem talál
kozott senki, ki ezen, a központi bizottság által ja
vasolt cziinváltoztatás ellen felszólalt volna. 

Én, t. ház, midőn pártolom Tisza Kálmán in
dítványát, figyelmeztetem a t. házat, hogy legyünk 
hívek itt is abbeli felkiáltásunkhoz, hogy mi 
48-asok vagyunk. (Tetszés bal felöl.) 

H o l l á n ErnÖ: T. ház! Ha az átalános vitat-
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hozások lefolyása nem tüntette volna elénk a kü
lönbséget, mely a tanácskozás tárgyát képező kér
dés felfogására nézve a jobb és bal oldal közt lé
tezik, azt tartom, hogy a most benyújtott módo-
sitvány azt tisztára hozza. En azt hiszem, hogy 
tanácskozásainkat nagyon fogja könnyíteni, ha 
ezen álláspontot világosan kifejezzük. Két ellenté
tes nézet áll egymással szemben, melyek közöl az 
egyik azt kívánja, hogy a magyar hadsereg egész 
taktikai formatiójára nézve külön elválasztott sereg 
legyen, mely ilykép a monarchia összes haderejé
nek egyik felét képviselvén, egyszersmind a tör
vény értelmében az egésznek kiegészítő részét 
teszi. A törvényjavaslat azonban, s ugy látszik, a 
háznak többsége abban a felfogásban van, hogy a 
magvar haderőnek elemei kisebb taktikai csopor
tokban összefoglalva — ugy a mint történt a pragma-
tica sanctio megkötését követő százados gyakorlat 
szerint mindenha — képezzék a monarchia összes 
haderejének kiegészítő részét. Szerintem csak az a 
kérdés, hogy a két mód közül, melyik felel meg 
inkább közjogi és politikai helyzetünknek, s me
lyik nyújt több garantiát az ország biztonságára 
nézve ? Ennek indokolásába hosszas ismétlések 
nélkül továbbra bocsátkoznom nem lehetne: mert 
e kérdés az átalános viták alkalmával tökéletesen 
ki lett merítve. De a mennyiben a beadott módo-
sitvány, az előbocsátottak értelmében, az egész 
törvényjavaslatnak lényegére vonatkozik, a meny
nyiben megváltoztatását és felcserelését, czélozza 
azon eszmének, mely a törvényjavaslatnak alap
ját képezi: én azért kénytelen vagyok a mellett 
szavazni, hogv a törvényjavaslatnak czime meg
maradjon, iigy a mint eredetű g szerkesztve volt. 
(Helyeslés a jobb oldalon.) 

Andrásy Gyula gr. miniszterelnök: T. 
ház! Debreczen városa érdemes képviselője módo-
sitványt terjesztett elő, a mely, ha nem tévedek, 
abban áll, hogy a törvénynek czime csupán a 
magyar véderőről szóljon. Okai voltak, hogy : elő
ször e törvény nem közös törvény, hanem csak 
közös elvekből kiinduló törvény ; másodszor, hogy 
nekünk nem feladatunk arról is intézkedni, hogy 
a közös védelemhez ő felsége többi or-szágai és 
tartományai mily mérvben járuljanak : tehát nincs 
jogimk megemliteni azoknak létszámát is. 

Én ezen módositványt nem fogadhatom el, 
mert egészen ellenkező elvből indulok ki, abból 
ugyanis, hogy az összes monarchiát sem Magyar
ország nem képes magában megvédeni, sem a bi
rodalom másik része, hanem a kettő együtt kö
zösen ; tehát a védelemnek közösnek kell lenni. 
Ez elvből indult ki apragmatica sanctio is, mely 
már akkor előre látólag a közös védelemről gon
doskodott. 

Mit lehetne az ellen mondani, ha a kormány 

I meg akarná kötni az országot bizonyos létszámra, a 
nélkül, hogy némileg előre biztositva legyen az iránt 
is, hogy ő felsége többi országai és tartományai 
ugyan* nnyi áldozatot a közös védelemre a magok 
részéről is elfogadnának ? A legméltóbban mond
hatná az ország rólunk, hogy az könnyelműség, 
könnyelmű és aránytalan terheltetése Magyaror
szágnak oly czélra, melynek megfelelő áldozatot a 
másik rész elfogadni nem akar. 

Ennek következtében tehát nézetem szerint 
a czimnek meg kell maradnia, s e törvénynek az 
összes véderőről szólnia ; de nem kell közös tör
vénynek, hanem csak közös elveken alapuló tör
vénynek lennie. 

Hogy ez a correct álláspont, ezt talán tisztelt 
barátom is el fogja ismerni, ha figyelmére méltatja 
a XII. t. ez. 13-dik szakaszát, mely azt mondja: 
„Kijelenti továbbá az ország, hogy a védrendszer 
megállapítása vagy átalakítása Magyarországra 
nézve mindenkor csak a magyar törvényhozás 
beleegyezésével történhetik. Miután azonban az ily 
megállapítás, épen ugy mint az átalakítás is, csak 
egyenlő elvek szerint eszközölhető," stb. „a két 
minisztérium előleges megállapodása után egyenlő 
elvekből kiinduló javaslatot fog terjesztem mind a 
két törvényhozás elé." Ugyan kérdem, ha ez tör
vény, mire vonatkozik a két minisztérium előleges 
megegyezése? Azt csak nem kívánja a t. képviselő 
úr, hogy oly dolgokra nézve, melyek csak tisztán 
Magyarországot illetik, a két minisztérium egyet
értésére legyen előre szükség, mert akkor Ma
gyarország jogi állását adná fel, (Helyeslés) a mit 
én nem föltételezek; de ha ezt nem méltóztatik kí
vánni, akkor nincs más, mint a törvénv czimének 
változatlanul meghagyása, mely igenis kifejezi azt, 
miről a törvényhozásnak határoznia kell. 

Én tehát a t. képviselő úr módositványát a 
magáin részéről nem fogadhatom el. {Helyeslés 
jobb felöl.) 

Tisza K á l m á n : Ha senki sincs felírva, és 
| senki nem kivan szólani, szabad legyen csak egy 
| pár szóval, mint indítványozónak az igen t. minisz
terelnök urnák felelnem. (Halljuk!) 

O azt méltóztatott mondani, hogy a kor
mányt valóban könnyelműséggel lehetne vádolni, 

j ha Magyarország véderejét meghatározván, egy
úttal nem kötné ki azt is, hogy mennyi leszen ő 
felsége többi országainak és tartományainak véd-
ereje. En, t. ház, azt tartom, hogy a mennyiben 
a régibb törvény szerint nem közös, hanem köl
csönös védelemről van szó, mi között nagy kü
lönbség van; de a mennyiben az ujfelfogás szerint 
közös védelemről van szó, igenis két oly ország
nak, mely közösön intézkedik egymás védelmérőli 
nem csak joga, de saját maga iránti kötelessége, 
parancsolják, meggyőződést szerezni arról, hogy 
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azon másik ország, melylyel ő egyességre tt,lépe 
oly erőt tart-e fent, hogy a védelemnek valóban 
eleget tenni képes lehesen. Ebben tökéletesen 
igaza van a miniszterelnök urnák, csakhogy annak 
nem az ország s itt Magyarország véderejéről 
szóló törvényjavaslatban van helye, hanem igenis 
arra nézve conventiót köthet a két állam, mint 
szoktak az államok kötni, és fentarthatj a magának 
mindenik ország a jogot, hogy meggyőződhessék, 
hogy kellő ereje a másiknak meg van-e vagy 
nem? 

Egyébiránt bátor vagyok még azt is meg
jegyezni, hogy igaz, hogy a jelen törvények 
közös védelemről szólanak, mint a mivel egymás
nak tartozunk; de [bátor vagyok e mellett meg
jegyezni, hogy maga a közös védelem még az egy
séget, a közös hadsereget nem föltételezi, mert 
bármennyi példát is méltóztatnak felhozni, épen 
azon példák utolsója i s , mely felhozatott az egy
öntetűségnek védelmére, ellenök bizonyit: mert 
pl. Sebastopolnál minden nagy erőditések daczára, 
nem az egységes sereg, hanem az együtt működő 
két külön sereg verte meg az ellenséget. 

Különben hosszasabban szólni nem szándé
kozom, s végül még csak egyet kívánok megje
gyezni. A tisztelt miniszterelnök úr hivatko
zott a 13-dik szakaszra , a melynek szavait 
fel is olvasá, és a melyek azt mondják, hogy 
egyenlő elvekből kiindulva kell törvényjavaslatot 
előterjeszteni. Ezt én részemről nem támadtam 
meg; de azt tartom, hogy az elveket meg lehet 
állapítani, és azután mindegyik ország rendelkez
hetik saját véderejéről, azt a másikra bizva, hogy 
az is rendelkezzék a magáéról. 

A mi különben azt illeti, hogy azt talán csak 
nem akarhatom, hogy egyességet kössön a minisz
térium mindazon pontokra nézve is, melyeket a 
13. szakasz ki nem jelöl, mint egyenlő elvek 
szerint intézendöket, hogy én ilyet nem követelek : 
abban a miniszterelnök urnák igaza van. mert 
épen, a mint már mondám, ezen törvényjavaslat 
ellen egyik legfontosabb kifogásom az. hogy az 
nem csak egyenlő elvek szerint, de közös törvény
ben intézkedik olyanokról is, a melyeknek közös 
elvek szerinti elintézése sincs a XH-dik törvény 
13. szakaszában kimondva. (Szavazzunk!) 

Andrásy Gyula gr. miniszterelnök: 
Engedelmet kérek, t. ház, hogy igen röviden pár 
szóval válaszolhassak arra, mit Debreezen városá
nak igen tisztelt képviselője jelenleg mondott. 

Köszönettel fogadom annak elismerését, hogy 
a kormánynak kötelessége volt, ha csak könnyel
műségről nem akart vádoltatni, gondoskodni arról, 
hogy midőn Magyarország a közös védelemre | 
nézve bizonyos terhet elvállalt, biztos legyen az 
iránt, hogy a másik rész is hajlandó legyen ma-
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gára aránylagos terhet vállalni-. De azt is méltóz
tatott a képviselő úr mondani, hogy ez áll ugyan, 
de annak nem törvény által kell történnie, hanem 
egy külön coventio által. Már ha méltóztatnak 
megengedni azt, hogy maga a biztosítás szüksé
ges, akkor, azt gondnlom, el kell ismerni azt is, 
hogy ennek más módja nincs. Tökéletesen igaza 
van t. barátomnak abban, hogy czéíirányosabban 
lehetett volna intézkedni a közös létszámról közös 
megállapodás (conventio) utján, de annak csak 
egy tere lett volna : a delegatio. (Ellenmondás bal
ról.) Ot t , a hol közös a védelem, mint teszem fel 
Éjszak-Németországban, ott nem csak különálló, 
hanem külön dynastiák alatt levő országok is, 
melyek egyesültek a kösös védelemre, együtt ha
tároznak a közös védelem minden feltételei felett. 
Magyarország törvényhozásának alkotmányos 
scrupulositása következtében és alkotmánya iránti 
féltékenysége következtében azonban arra rá nem 
állott, hanem elintézi a közös védelmi ügyeket a 
két különböző' törvényhozás által, tehát sokkal 
függetlenebbül, mint az történik egészen külön
böző dynastiák alatt álló országok közt. Már pe
dig, ha nem a delegatio utján történnék, hogyan 
történhetnék itt a közös megállapodás, a conven
tio? Nem történhetik az máskép, mint ezen módon, 
a mint itt történik. Ha pedig nem csupán törvényt, 
hanem coventiót akar a t. képviselő tir, akkor kö
zös elveken alapuló törvény elég nem volna, ha
nem közös törvényre volna szükség. De épen 
ezen közös törvényt nem akarja a t. képviselő űr, 
tehát más útja annak nincs, mint az, mely a törvény
ben ki van jelölve és melyet a törvényjavaslat. 
szem előtt tartott : egyenlő elvekből kiinduló 
és mindkét résznek kötelezettségeit meghatározó 
módon. 

Tehát ismétlem, hogy a t. képviselő úr indoka 
által nem győzetvén meg, módositványát el nem 
fogadhatom. (Helyeslés a jobb oldalon.) 

HaláSZ B o l d i z s á r : T. ház! (Zaj, Szavaz
zunk .') Lehet szavazni az igaz. mert az a legczélra-
vezetőbb érv, t. i. az anyagi, azaz a szám ereje 
az eszmék ellen. (Halljuk!) T. ház! A mi nemze
tünket prókátor nemzetnek nevezik külföldön és 
bizonyos időig, illetőleg századokig az is volt; de 
a maga részére saját érdekében volt hajdan az. 
Most prókátorok némelyek, de saját, illetőleg a 
haza érdeke ellen. Azokat az óvásokat, melyek 
a törvényekben voltak, mely szerint az ujonczokat 
segedelemképen ajánlották meg, most magunk 
ellen fordítjuk. Nevezetesen Deák Ferencz úr hi
vatkozott az 1796-diki törvényre (Szavazzunk t) an
nak bebizonyítására, hogy nekünk önálló magyar 
hadseregünk nem volt és az 1796. I I . törvény-
czikknek egy csekély részét felolvasta, kikapván 
belőle azt, hogy ott császári királyi hadseregről 

55 



434 CCLXXVIII. ORSZÁGOS ÜLÉS (Augusztus 5. 1868.) 

tétetik említés éa ezen pár odavetett szóból von ki 
oly sérelmes következtetést. De ha mi saját érde
künkben akarunk prókátoroskodni, abból nem az 
következik, hogy nekünk nem volt független had
seregünk, hanem az. hogy segedelmet nyújtottunk 
a császári hadsereg harczképessé tételére; de nem 
az, hogy saját hadseregünkről lemodotíunk: mert 
az általa idézett törvény igy szól: „Miután a karok 
és rendek ő felsége és az ősi alkotmány védel
mére, (a mennyiben a franczia háború veszélyei 
az országot is fenyegetnék) verőket és életöket 
áldozatul hozni készeknek nyilatkoztak, a ki
tört franczia háború sugélyére 50,000 ujonczot 
s a 340 ezerre menő császári hadsereg szá
mára két millió mérő gabonát és más egyebet 
ajánlottak fel." Hanem azt nem méltóztatott el
olvasni, a mi az idézett szavak után következik, 
hogy t. i. ez azzal az óvással történt, nehogy 
belőle az ország közjogát illetőleg sérelmes követ
keztetés vonathassák. De halljuk, mit mond azon 
az 1796-diki törvényben hivatkozott óvást magá
ban foglaló 1741-ki LXIII . törvényczikk, mely-
lyel Mária Terézia az örvényből kisegittetet*-. 
í g y hangzik az: „Miután a bajor fejedelem és 
a porosz király nem csak az örökös tartomá
nyokat , hanem a magyar koronát is igénybe 
veszik, és igy az országba betörni szándékozná
nak, a karok és rendek az ország koronája és az 
ország védelmére országos felkelést határoznak, 
azon kijelentett feltétellel és óvásuk mellett, hogy 
ez soha az ország' alaptörvényei sérelmére ne ma-
gyaráztassék." 

Ha azt, hogy miután véletlenül császári had
sereg megemlittetett, oda magyarázzák, hogy soha 
sem volt önálló hadseregünk, akkor az különös 
egy prókátorság. 

Egyébiránt, hogy niikép gondolkozott ezen 
országgyűlés, melynek kilencz-tized része a régi, 
azaz 1861-diki követekből á l l : engedjék meg leg
alább hadd mondhassam el azt magával ezzel az or
szággyűléssel. (Halljuk! Szavazzunk! Elég volt!) 
Elég volt? Meghiszem azt, mert keserű a pilula. 
[Folytonos zaj. Dologra!) Kérem az elnök urat, 
kénytelen leszek a házszabályok 70-dik szakaszára 
hivatkozni. Különben ez nagyon is a dologra 
tartozik. 

E l n ö k : A mint egyrészről kötelességemnek 
tartom megkérni a tisztelt házat, hogy az illető 
szónokot meghallgatni méltóztassék, ugy másrész
ről kötelességem fölkérni a tisztelt szónok urat, 
hogy oly tárgyakat, oly érveket, melyek szorosan e 
tárgyra nem tartoznak, ne méltóztassék ismételni. 
(Helyeslés.) 

HaláSZ B o l d i z s á r : Hogy mi tartozik a 
tárgyra, majd csak magam fogom meghatározni. 
(Ohó!) Tessék niegczáfolni. (Folytonos zaj.) 

E l n ö k : Ugyanazon szabályok értelmében 
melyekre a képviselő úr méltóztatott hivatkozni, 
nekem is kötelességem felügyelni arra. hogy mi 
tartozik a dologra. (Helyeslés.) 

HaláSZ B o l d i z s á r : Méltóztassanak türe
lemmel meghallgatni, és azután tessék megitéíni, 
vajon a dologra tartozik-e vagy nem, a mit mon
dottam, vagy mondani fogok. 

Midőn én a magyar hadseregről beszélek, és 
midőn a törvény czimében ezen szót: „magyar 0 

ki akarom ^fejezni: ez csakugyan a tárgyra tarto
zik. (Folytonos zaj.) 

Folytatom tehát. Az 1861-iki felirat igy 
szólt: „A többi tartományok seregeivel- együtt 
közösen harczolt a hon és fejedelem ellenségei el
len, de lényeges volt mindiga különbség Magyar
ország és az örökös tartományok közt azokra néz
ve, mik a katonaságot tárgyazzák. Magyarország 
az örökös tartományoknak s azok kormányzatá
nak minden b<-folyása nélkül önállólag határozta 
meg a magyar katonaság számát, a mint ezt szá
mos törvényeink stb. meghatározták." (Zaj.) 

Most jön, uraim, még csak a java ! (Zaj.) 
„Miért akarják az országot azon hitre kény

szeríteni, hogy azok után, a mik ily módon tör
téntek, nincs többé mit vesztenie?" 

Midőn Pest vármegye bizonyos esetben e 
szavakkal élt feliratában, hogy az országnak nincs 
többé mit vesztenie, igen sokan roszalták, és azt 
mondták, hogyan meri ezt valaki mondani akkor, 
midőn mindent megnyertünk ? íme 1861-ben ezt 
maga az országgyűlés mondta. (Tartós zaj. Föl-
kiáltások : A dologra!) Hiszen kérem, ez a legfon
tosabb ! Ezt nem én mondom, hanem a ház mond
ta idézett feliratában, hogy kényszerítés nem teszi 
erőssé a birodalmat, és én jogosítva érzem magam 
erre hivatkozni, mert Klapka képviselőtársunk 
őszintén bevallotta, hogy nem jó bizony ez a tör
vényjavaslat, hanem hát el kell azt fogadni, 
(Nagy zaj.) 

Méltóztassanak megengedni, [Elég!) hogy 
fölolvassam, mit mondott ezen kényszeritettségről 
az 1861-iki országgyűlés: „kényszeritett egység 
nem teszi erőssé a birodalmat, az egyes ország
nak sértett önérzete, a kényszerítésből származott 
keserűség, szétválási, sőt talán elszakadási vágya
kat ébreszthetnek, s e miatt a birodalom akkor 
lesz majd leggyengébb, midőn összes erejére, né
peinek egész lelkesedésére legtöbb, szüksége lesz. 
Az ellenünk intézett csapásoknak valóságos oka 
főképen azon föltevés, hogy a mi alkotmányos ön-
állásunk, a mi törvényeink össze nem férnek a 
központosított egységnek azon eszméjével, mely 
a félre tett absolut rendszerből az alkotmányosság 
terére is áthozatott. Fájdalom, ez még most is ve
zérelvnek tekintetik." (Folytonos zaj) 
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Már most pár szóval be fogom fejezni előa
dásomat. (Még!) 

T. képviselőház! Fájdalommal hallottam a 
miniszter urak ajkairól az „osztrák-magyar, ma
gyar-osztrák, öszbirodalom" eszméjének megpen-
ditését. A mi engem illet. t. képviselőház, én nem 
tartok Tompa Mihály gólyájával, (A dologra!) 
melyet azért dicsőített, hogy két hazája van ; ha 
az egyikben hideg van, átmegy a másikba. Én, 
uraim, megelégszem ezzel az egy hazával, a hol 
nekem élnem, halnom kell! Én nem akarok oszt
rák polgár lenni, ám lássák, a kik ezt dicsőség
nek tartják. (Zaj. Elég!) 

Engedjék meg ,u ra im. . . (Nem engedjük meg!) 
Ha nem méltóztatnak megengedni, hát akkor 
igénybe fogom venni jogomat engedelmük nélkül 
is. (Zoj.) 

Még Tompa Mihály előtt (A dologra!) bizo
nyos Jessedik nevű uri ember külföldön a követ
ség mellett levén, a hon vágyát igy fejezte ki, a mit 
én magamévá teszek (Elég! Csak még egy kis 
türelmet kérek. A honvágyat tehát igy fejezte ki. 
(Zaj) Hissen kérem alásan , régen befejeztem 
volna már, ha türelemmel méltóztattak volna hall
gatni. (Zaj.) A honvágyat tehát igy fejezte k i : 
Nagy zaj) 

Hová futtok, gondolatim, mindig szüntelen ? 
Sebes daru nem repül igy őszi éjjelen. 
Ezer virág körül repked mézet szedő méh, 
Fürj és gólya két világrészt választ lakhelylyé. 

(Zaj. Szavazzunk!'} Most következik a j ava : 
Napraforgó nap felé néz hervadásáig, 
Csak egy hazát ismer szivem szakadásáig. 

(Helyeslés a szélső' bal oldalon.) 
Elnök: A beadott módosítások még egyszer 

fel fognak olvastatni. 
Horváth Lajos j e g y z ő (olvassa Tisza Kál

mán, azután Halász Boldizsár módositványát.) 
E l n ö k : T. ház ! A szabályok szerint először 

a szerkezetre történik a szavazás. (Helyeslés.) Ké
rem tehát azon t. képviselőket, kik a czimet a köz
ponti bizottság által beadott szövegezése szerint 
elfogadják, méltóztassanak felállani. (Megtörténik.) 
A többség elfogadta a véderőről szóló törvényja
vaslat czimét a bizottság szövegezése szerint. 

Következik az 1. szakasz. 
Horváth Lajos jegyző (olvassa az l-sö és 

2-dik szakaszt, melyek észrevétel nélkül elfogadtatnak. 
Olvassa a 3-dikat.) 

Bujanovics Sándor előadó: A központi 
bizottság a 3. szakasz vég sorában: „élete 20-dik 
évét" kivánja íratni „20-ik életkora" helyett. 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a központi bizott
ságnak e szakaszra vonatkozó módosítását? (Elfo

gadjuk!) Tehát a 3. szakasz a központi bizottság 
módosítása szerint fog kiigazittatni. 

Horváth Lajos jegyző (olvassa a 4-dik 
szakaszt.) 

Bujanovics Sándor előadó: A központi 
bizottság a 4. szakasz vég előtti harmadik sorában 
„16 szerint* helyett ezt kivánja íratni: „első 
szerint." 

Tisza K á l m á n : T. ház ! Már az átalános 
vitánál kijelentettem, hogy helytelennek tartom 
azon beosztást, mely szerint a szolgálati idő, a 12 
év a rendes hadsereg és a honvédség közt elosz-
tatik; helytelennek jelesen, hogy azok, kik be-
soroztatnak, 10 évig tartoznak a hadseregben, és 
csupán kettőig a honvédségben szolgálni. Nem 
szándékom azokat, a miket akkor már elmondot
tam, ismételni; csak megjegyzem, hogy meg va
gyok győződve, hogy ennek mind államgazdasági, 
mind pénzügyi tekintetben igen sok hátránya 
van. Megjegyzem továbbá, hogy igen nagy hát
ránya van még művelődési szempontból is, midőn 
az ország műveltebb része, a tanulók, a rnűveltsé-
gök után élők 10 álló esztendeig vannak oly hely
zetben, hogy soha sem tudják, mikor fognak a 
magyar kormány tudta és beleegyezése nélkül 
családi tűzhelyeiktől elzavartatni. A jelen körül
mények között, midőn a közös hadseregről van 
szó, ezen kérdésnek politikai oldalára is hivatkoz-
hatnám, azonban ezt, miután ugy gondolom, hogy 
mindnyájan értjük, feleslegesnek tartom s csak 
azt jegyzem még meg, hogy ezen ránk nézve mű
velődési, államgazdasági, pénzügyi s politikai szem
pontból egyformán helytelen beosztást, azt hiszem, 
a hadseregnek csataképessége sem igényli. Mert 
igen jól tudom, hogy a hadseregnek hátralékra, 
melyből a benne támadt hiányokat fedezhesse, 
szüksége van ; de tudom azt is, hogy ezen hátrá
nyok és hiányok pótlására nem szükséges az ösz-
szes hét évi tartalék. Épen azért részemről indít
ványozom, hogy a 4-ik szakasz eleje, a két utolsó 
bekezdésig, mely meghagyattatnék, igy szerkesz
tessék : „A szolgálati kötelezettség tar t : a) 3 évig 
a sor, had vagy tengerészet állományában; b) 3 
évig a tartalékban; c) 3 évig a honvédség első és 
d) 3 évig a honvédség második osztályában. Azok
ra nézve pedig, kik egyenesen a honvédségbe so
roztainak be : a) 9 évig annak első; s b) 3 évig má
sodik osztályában. A két utolsó bekezdés maradjon, 
a hogy van." E módositványomat elfogadás végett 
a t. háznak bátorkodom ajánlani, mit, ha elfogad
tatnék, természetesen a honvédségről szóló tör
vényben kellene azután jobban részletezni. 

H o r v á t h LajOS j e g y z ő (olvassa Tisza Kai-
mán módositványát.) 

H o l l á n E r n ő : Körülbelül két évtizede an
nak, hogy az európai hatalmasságok hadrendszere 

55* 
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nevezetes fejlődésnek indult, melyet a mai napon 
sem lehet teljesen befejezettnek tekinteni. Mert a 
mint az ujabb kornak találmányai mindinkább 
kifejtették a tér és idő feletti uralmat, a hadurak 
mindinkább oda törekszenek, hogy az anyagi hadi 
készletet, mint compendiosus egészet, minél ruga
nyosabbá tegyék, miszerint a relativ erőt, tehát a 
harczkészséget és harczképességet minél maga
sabbra fokoztatni, s ahhoz képest az absolut szá
mot, vagy is a számszerinti mennyiséget, a véd
erő csökkentése nélkül minél alább szállitni lehes
sen. Hasonló elvek, minthogy tudományos alapon 
nyugszanak, az európai hadseregek közös tulajdo
nát képezik ugyan, de az alkalmazásban, a helyi 
érdekek és viszonyokhoz képest sokképen módo
sulnak, s épen azért lényeges befolyással vannak 
azon aránynak megállapítására, mely az activ 
hadsereg, s a tartaléksereg képzésére legczél-
szerübb. 

Már az átalános viták alkalmával több izben 
kiemeltetett, hogy egyes állam magára le nem 
mondhat azon áldozatokról, melyeket az átalános 
erőlködés közepette, saját felfegyverzése czéljából 
viselni kénytelen. A mértéket e részben nem csak 
saját ereje szabja meg, hanem inkább a szomszé
dos versenyző államok hadi állapota és politikai 
tendencziai. Mig a viszonyok nem változnak, s 
más szomszédos államok nagy rendes seregeket 
tartanak, mi sem tehetünk mást, mint azt, hogy 
egyelőre az állandó seregben keressük honvédelmi 
rendszerünk fő súlyát. Annálfogva erős meggyő
ződésem az, hogy a szolgálati időnek meghatáro
zásában ez idő szerint nem fogadhatunk el más 
ar/ányt, mint a mely a ház asztalán fekvő törvény
javaslatban terveztetett. Meglehet, elérkezik nem 
sokára az idő, mikor ezen arányt megváltoztat
hatjuk olyanra, mely politikai és nemzetgazdasági 
viszonyainknak inkább megfelel, s annálfogva 
üdvös megtakarításokat fog államháztartásunkban 
eredményezni. Most azonban, ez alkalommal, fájda
lom ezt még tennünk nem lehet. 

Átalános a törekvés, s én azt igen is igazolt
nak találom, miszerint több oldalról azon védrend-
szernek életbe léptetésére törekszenek, melyet az 
európai szabadelvű haladási párt a honvédelem 
ideáljának tekint, melynek előnyei leginkább ki
tűnnek akkor, ha a fönálló rendszerek ellentétesét 
egymással szembe állítjuk. Ertem a franczia ere
detű conscriptionalis rendszert, s a svajczi miliz-
rendszert. í g y pl. Belgium, mely térfogata, népes
ségi, iparos és átalános gazdasági viszonyaira néz
ve legalkalmasabb összehasonlításra a svajczi vi
szonyokkal, honvédelmét franczia mintára ren
dezte be, miszerint hadi lábon 100,000 embert 
állithat ki. hadi budgetje pedig 52 millió frankot 
képvisel. Ellenben a Svajcz a miliz-rendszer alap

ján hadi lábon 200,000 embert állit ki, holott 
ezeknek évi költsége csak 9 millió frankot képvi
sel. I t t tehát'az előny igen szembeszökő, e számok 
további commentárt nem igényelnek, s az előny, 
mely Svajcz részére mutatkozik, annak tulajdonit
ható, hogy védrendszerének alapját a miliz-rend-
szerre vagy is a honvédségre helyezte. Igen, de 
Svajcznak viszonyai, politikai és közjogi helyzete 
egészen más, a miénktől lényegesen eltérő, minél
fogva az ott divatozó rendszer ránk nézve, lega
lább még ez idő szerint, nem alkalmazható, legfe-
lebb eszmény gyanánt lebeg előttünk. De a mig 
az európai államok azon eszmény felé közeledni 
nem fognak, addig mi sem leszünk képesek ked
vezőbb arányt állapitni meg az állandó hadsereg 
s a honvédség közt. Mivel tehát arról győződtem 
meg, hogy a törvényjavaslatban indítványozott 
haderő a többi nagy államok haderejéhez van 
mérve, annálfogva nem hiszem, hogy a tervezett 
arányon, valamint a szolgálati viszonyokon vál
toztatni lehessen a nélkül, hogy a törvényjavas
latnak egész lényegét meg ne változtassuk, minél 
fogva a szerkezetet, ugy a mint van, változatlanul 
elfogadom. {Helyeslés jobb felöl.) 

Ivánka Imre: A t. előttem szóló Hollán 
Ernő képviselő űr Belgium példájára hivatkozott; 
de a mit felhozott, az nem a mostani rendszer, ha
nem a régi. 

H o l l á n Ernő : Most is 100,000 van S 
Ivánka Imre: Igen, de nem csak a 100,000 

sor, ' hanem a 100,000 véd-katonára is fordittatik 
azon 50.000,000 frank. A sorkatonaságra 22 havi 
szolgálat idő határoztatott, a védkatonák helybeli 
szolgálata addig tart, mig lőni nem tudnak, és 
némileg be nem gyakorolták magukat. 

De nem erről van szó, hanem Tisza Kálmán 
módosítványáról és ehhez kívánok szólani. 

Az ujonezok megszavazása olyan alakban, 
milyenben az régen gyakoroltatott, Magyarorszá
gon — az én felfogásom szerint — ha a tervezett 
védrendszert épségben kívánjuk tartani, nem gya
korolható, módosítást kellett tehát tenni, a mely 
módosítás ezen törvénynek 11. , illetőleg 13-dik 
szakaszában benne foglaltatik: de miután e módo
sítás szükségessé vált, egy másik uj garantiáról 
kell gondoskodni a nemzetnek, hogy ereje ugy 
fog használtatni, a mint azt a nemzet érdeke kí
vánja. Ezen garantiát én a sereg mozgósításában 
keresem. H a m a r az összes haderőnek felét a kor
mánynak, illetőleg Ő felségének szabad rendelkezé
sére hagyja az ország, a többi katona pedig hon
véd lenne, bekövetkeznék az, mi a honvédelmi tör
vényben úgyis körül van írva, hogy t, i. a hon
védséget az országból kiinditani — én szerintem 
még mozgósítani — azaz a területből kiinditani a 
törvényhozás beleegyezése nélkül nem lehetne. E 
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czélból, hogy itt megnyerje az; ország azon garan-
tiát, melyet az ujonczmegszavazási jognak korlá-
tolása által meggyengített, és hogy ennek követ
keztében a későbbi szakaszoknál az helyesen alkal
maztathassák, pártolom Tisza Kálmán indítványát. 
[Szavazzunk!) 

Klapka G y ö r g y : Tisztelt ház! (Halljuk!) 
Sajnálom, hogy én Tisza Kálmán tisztelt képvise
lőtársam indítványát épen nemzetgazdasági szem
pontból el nem fogadhatom. 

Ha a viszonyok ugy állottak:volna, hogy mi 
tisztán magyar hadsereget alkothatnánk — mit igen 
sajnálok, hogy nem ugy van — akkor igenis elfo
gadtam volna az inditványt, sőt még reducáltam 
volna azon szolgálati időt, melyről Tisza képviselő 
úr beszélt. De mi külön helyzetben vagyunk és a 
mi védrendszerünk nem hasonlítható sem Svajcz, 
sem Belgium védrendszeréhez ; a mi védrendsze
rünk, mely nem tisztán nemzeti alapokon fekszik, 
vegyitett rendszer. Nekünk az állandó sereghez 
kell ujonczokat adnunk, magunknak pedig fentar-
tunk egy bizony nem önálló nemzeti organisatiót. 
Főtörekvésünknek kell tehát lenni épen nemzet
gazdasági szempontból, hogy mentül kevesebb ka
tona maradjon a zászló alatt béke idején. Ha már 
most Tisza Kálmán indítványát elfogadjuk, akkor 
három évig maradnának a katonák zászló alatt s 
három évig a tartalékban béke idején is. És ha ez 
esetben az egész véderőí a rendes katonasághoz 
sorozzuk, akkor igen, lesz elég erő, hogy a véde
lem fősulya az állandó seregre jusson — a mint 
akarjuk is — de hogyha a később következő tör-
vényczikk eszméjét fen akarjuk tartani, hogy egy 
része a védköteíezetteknek a honvédségbe jöjjön, 
akkor nem. Az által ellenben, ha mi a hét évi 
tartalékot elfogadjuk, fenmarad azon lehetőség, 
hogy béke idején a zászló alatt szolgáló magyar 
állandó sereg 80 —70,000-re szállittathatik le, és 
marad a tartalék, hogy háború idejében a ré
szünkre eső 340,000 főnyi egész illetéket, mint az 
a javaslatban van, kiállíthatjuk. Hogy ha pedig 
három évig a védkötelezettek lennének a zászló 
alatt és három évig a tartalékban, mint azt Tisza, 
képviselő úr indítványozza, akkor kényszerítve 
lennénk, ha a 800,000 főnyi közös seregi létszá
mot elérni akarjuk, arra, hogy az egész védköte-
lezett erő az állandó hadseregbe jöjjön, ezt pedig 
részemről károsnak találom. Károsnak találom, 
mert akkor csupán azok lépnének be a honvéd
ségbe , kik már három évig szolgáltak a rendes 
hadseregben és ugyanannyit a tartalékban. És így 
nem volna fiatal honvédség, a fiatalság egészeQ a 
rendes seregbe jönne. Én ennélfogva sokkal job
ban szeretem, hogy a tartalék hosszabb időre sza
bassák, hogy annál kevesebb erÖ maradjon béke 
idején a zászló alatt, és hogy a fiatalság egy része 

j soroztathassék a honvédségbe. (Helyeslés. Sza-
i vazzunk /) 

Berzenczey László: T. ház! (Nagy zaj. 
| Elnök csenget. Halljuk!) Nem tehetem, t. ház, hogy 
i a véderőről szóló törvényjavaslat feletti tanácsko-
j zás folytán ne figyelmeztessem a t. házat e kér-
! désnek egy más oldalára, (Zaj. Halljuk !) és pedig a 
I társadalomra való befolyására, arra, minő hatása 
| lesz a socialis életben ezen classificatiónak, hogy 
van egy hét esztendeig tartó császári tartalék, az
után más honvédsereg és honvédtartalék stb.,minő 
befolyása lesz ennek a socialis életre? Nem lehet, 

I hogy ne hozzam fel például — mert éltünk benne, 
• és legyenek szívesek mint példát felvenni azt — 
hogy p. o. nálunk a székelyföldön volt már úgy
nevezett határőrség; de nem azon lábra állítva, 
mint a többi határőrség, de nekünk volt úgyneve
zett honvédseregünk; azaz száz évvel ez előtt 
atyáink a felett tanácskoztak, vajon jó lesz-e szé
kely határőrséget állítani: ezek nagy része azt 
monda, hogy miután a határőrséggel , Magyaror
szág különböző nemzetiségeivel a magyar nemzeti-

| ségnek, lehet mondani, Belagerungszustandban van 
| állítva azon sereggel, mely a külellenség ellen 
I volt felállítva, hanem mely 1848-ban megfordi-
l totta a fegyvert és nem kifelé, hanem befelé hasz-
I nálta azt; atyáink akkor hazafiságnak tartották 
! azt, (Zaj. Halljuk! Elnök csenget) hogy ebben há-
I rom magyar ezred is legyen, és tudjuk, hogy ala-
! kult a székely határőrség. Hanem, fájdalom, az 
j eredmény az lett, habár Mária Terézia rendeletében 
I az volt, hogy idegen tiszteket nem szabad oda 
j tenni és a határból őket nem szabad kivinni, tud-
i juk.azt , hogy bizony idegen tiszteket tettek oda 
és az ország határán is kivitték. De nem erről 

| szólok, hanem arról, hogy a socialis életben ezen 
• katonák az alkotmány legnagyobb veszélyére 
vannak."Katona, ki egyszer a zászló alá tartozik 

i az összeírás szerint, az a polgárt már akkor is pa-
; rasztnak tekinti. Bocsássanak meg, ha ezen véle
ményben vagyok. 1848-ban is tudjuk, hogy ezek 

i nem igen akartak honvédek lenni. 1848-ban is 
volt kellemetlenség, és lehet jövőben is, hogy a 
császári katonák és honvédek közt lesznek surló-

I dások és kellemetlenségek. 
Tisza Kálmán véleményét azért pártolom te-

[ hát, mert szeretném, hogy ne legyen tíz évig ott 
• a közös hadügyminiszter keze minden fiatal em-
I béren, mert valóban félek, hogy 30 esztendő mul-
| va kevés liberális ember íeend Magyarországon, 

olyan, ki tudja, melyik órában fogjak becitálni. 
Hivatkozom a Svajczban honos rendszerre. 

| Ne tessék mondani, hogy ez két természetű. Min-
' denütt egy nemzeti sereg van, mig nálunk az 
; egyik nemzeti lesz, a másik közös lesz. E különb-
[ séget, ugy hiszem, el fogják ismerni, s azt sem fog-
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ják tagadni, hogy ez üdvös nem lehet, s azért ké
rem, pártolom azt, a mit Tisza Kálmán indítvá
nyoz, hogy legyen; legyen az egyik sorrendi se
regben az illető 6 évig, a másikban pedig legyen 
szintén 6 évig honvéd. Ha önök már most a rendes 
hadseregre akarják főkép a súlyt fektetni, legyen ; 
de ha e rendes sereg császári sereg, és erre fekte
tik a fő súlyt, akkor ezzel már előre kimondották, 
hogy a császári hadsereg erejében inkább bíznak, 
mint a honvédségében, (Elénk ellenmondások jobb 
felöl. Eláll! Elálll) és azért mondom, pártolom Ti
sza Kálmán inditványát, mely szerint legyenek az 
illetők 6 évig a rendes hadseregben, 6 évig a hon
védségben. 

Tisza K á l m á n : Csak épen egynehány szóm 
van t. képviselőtársunk Klapka György megjegy
zéseire. 

0 azt mondja, nem fogadhatja el az általam 
indítványozott beosztását a haderőnek, mert akkor, 
ha azt akarjuk, hogy a rendes hadsereg minda
mellett is a törvényben kijelölt létszámot elérje, 
akkor minden fiatal embert be kell a hadseregbe 
sorozni. 

Először is, azt gondolom, a hadsereg és a 
honvédség egyaránt, s egyformán kell, hogy a 
trón és ország védelmére szolgáljon, Ha tehát egy 
osztályt csinálunk, melynél fogva nagyobbodik 
a honvédek száma, igen természetesen a nélkül, 
hogy ez által az állam védelmi ereje csonkittat-
nék, kisebb lehet, és kell hogy legyen a rendes 
hadsereg létszáma, mit, ha el nem ismernénk, ha 
hogy a honvédség a trónnak és az ország bizton
ságának épen ugy támaszsza, mint a hadsereg, 
akkor az egészszel igazán nem tudom mit akarunk. 

De továbbá megjegyzem, hogy én magának 
a honvédségnek, és annak érdekében, hogy ezen 
honvédség czéljának és rendeltetésének minél job
ban megfelelhessen, óhajtom, hogy abba minél 
több oly elem és oly egyén legyen, ki a hadsereg
ben kiképezéséí már megnyerte ; (Helyeslés) mert 
így fog a honvédség legtökéletesebben megfelelni 
czéljának, s másfelől a jogegyenlőség elvének is, 
mely által az átalános védkötelezettség igazolásának 
sokkal inkább megfelelünk akkor, ha a hadképes 
fiatalság egyformán részesittetik a szolgálatterhei-
ben, és egyformán részesül a szolgálat alóli mielőbbi 
felrnentetésben, mintha ellenkező irányban jár
nánk el, mihez még egyszerűen csak azt teszem, 
hogy azért, hogy 3 éves tartalékot követelek, 
nem következik, hogy a 3 évre besorozottaknak 
az egész 3 évben zászló alatt kelljen állani, mert e 
tekintetben épen ott állunk módositványom sze
rint, mint a törvényjavaslat szerint, a hol hasonlag 
3 évi szolgálati idő van kimondva. 

Ha tehát a szerint lehetséges, hogy hamarább 
képeztetvén az illetők, béke idején haza bocsátássá- | 

nak, épen ugy lehetséges az én módositványom 
szerint is, melyet ennélfogva a t. háznak figyel
mébe ajánlok. (Helyeslés balról.) 

Elnök: A módositvány szavazás előtt fel 
fog olvastatni. (Nem szükséges /) Ha a t. ház nem 
kívánja a felolvasást, kérem azon t. képviselőket, 
kik a 4-dik szakasz eredeti szövegét a központi 
bizottság azon módositványával, hogy október hó 
16-dika helyett elseje tétessék, egészben elfogad
ják , méltóztassanak felállani. (Megtörténik^) A 
többség elfogadta. 

Következik az 5-dik szakasz. 
Horváth Lajos jegyző (olvassa az 5-dik 

szakaszt) 
Bujanovics Sándor előadó: A központi 

bizottság az 5-dik szakaszra nézve azt ajánlja, 
hogy ennek széljegyzete ez legyen: „A népfölke
lés." (Elfogadjuk!) 

E l n ö k . Ennélfogva az 5-dik szakasz elfo
gadtatott. 

H o r v á t h LajOS j e g y z ő (olvassa a 6-dik sza
kaszt, mely ellen nem történik észrevétel. Olvassa a 
7-dik szakaszt.) 

N y á r y P á l : E pontra nézve egy módosit-
ványt kivánok előterjeszteni, mely igy szól: „A 
hadsereg és hadi tengerészet hivatása ö felsége 
mindkét államterületének külellenségek elleni 
megvédése, és saját államterületén béke idején a 
belszolgálat teljesítése, valamint a belrend és biz
tosság fentartása.u 

Ezen módositvány indokolásától felment en
gem az igen t. miniszterelnök urnák a napokban tett 
nyilatkozata.Ugyanis egyik képviselőtársaim közül 
kifogást, némileg megjegyzést tévén, hogy a se
regnek nagy része nincsen az országban; továbbá, 
hogy a törvényben semmi biztosítékot nem lát az 
iránt, hogy az jövőben is másként legyen, a t. mi
niszterelnök úr szóról szóra ezt méltóztatott arra 
válaszolni: „Az egész törvényt ennek folytonos 
biztositékául tekintem, mert az átalános védrend-
szer rövid szolgálati ideje, s a csekély béke létszám 
mellett az ellenkező rendszer fentartását absolute le
hetetlenné tenné. Ha azonban, daczára annak, hogy 
ezen biztosíték magában a törvényben foglaltatik, 
az nem volna elegendő, megnyugtatására szol
gálhat a képviselőháznak, hogy e tekintetben már
is történtek intézkedések, hogy a magyar ezredek 
az országba visszahozassanak." 

Ha nem csalódom, a t. miniszterelnök úr épen 
annak akart kifejezést adni ezen nyilatkozattal, 
mit én itten a törvényben magában akarok kife
jezni. Ennélfogva kérem a t. házat, hogy ezen mó-
dositványt, mely úgyszólván nem is szükséges, 
hogy részemről indokoltassék azok után, miket 
nem én, hanem a t. miniszterelnök úr mondott, mél
tóztassék elfogadni. 
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Horváth LajOS j e g y z ő (olvassa Nyáry Pál 
mododtványát. Maradjon!) 

Halász B o l d i z s á r : T. ház! Én ezen mó-
dositványnyal épen ugy vagyok, mint az elsővel, 
hogy pái'tolom ugyan elvben, de miután nem feje
zi ki egészen azt, mit én óhajtok, hogy ben fog
laltassák, én egy másik módositványt ajánlok, 
melyet nem is szükség indokolnom, mert indokaim 
benne vannak abban, mit az első rnódositványra 
vonatkozólag mondtam el. Azok megnyugtatására, 
kik minél elébb végezni akarnak, kijelentem, hogy 
a többi pontokhoz szólni sem fogok. 

Horváth Lajos jegyző (olvassa Halász 
Boldizsár inódositványát:) „7. szakasz. A hadsereg 
és a hadi tengerészet hivatása Magyarország terü
leti épségének és belbékéjének, kül- és belellenség 
elleni, valamint ha megtámadtatnánk, ő felsége a 
magyar király osztrák örökös tartományainak is, 
az 1867. XII . törvényezikkben elvállalt kölcsönös 
védelmi kötelezettség folytán megótalmazása; sőt 
ha a hadüzenet 6' felsége által az 1608. II-dik tör-
vényezikk szerint, az ország tudta és beleegye
zésével történnék, az ily támadó hadjáratbani 
együtt működés is." 

Nyáry P á l : Azt hiszem, miután módositvá-
nyom ellen senki fel nem szólalt, hogy azt min
denki elfogadja. Oly indokot hoztam fel, mely 
indokról azt hittem, hogy a többség respectálja: 
t. i. a miniszterelnök úr nyilatkozatát. 

Andrásy Gyula gr. miniszterelnök: Leg
kisebb összeköttetést sem látok a kettő közt. 

Nyáry P á l t Ha a törvényjavaslat ezen sza
kasza igy marad, akkor én azt hiszem, hogy a kö
zös hadsereg által mind Magyarország, mind pedig 
ö felsége többi országai és tartományai örökös 
ostromállapotban maradnak. (Felkiálltások: Hogy 
hogy?) 

Andrásy Gyula gr. miniszterelnök: Nem 
értem, hogy ? * 

N y á r y P á l : Ha a magyar hedseregnek, 
vagyis azon erőnek, melyet Magyarország kiállít, 
a törvényben nincs szabályul . téve. hogy az or
szágon kivül csak akkor, midőn az eset elő adja 
magát, t. i. külső ellenség támadja meg ő felsége 
másik államát, csak, mondom, akkor alkalmaztas-
sék: abból szükségesképen nem más következik, 
mint az, hogy aaon semmi biztosítékot nem nyújt
ható kormány, mely ezen törvényben terveztetik 
tetszése szerint ugy fogja szétosztani a hadsereget 
és annak különböző részeit, mint jelenleg; ugy t . i, 
hogy Magyarországban jelenleg is semmi magyar 
hadsereg, hanem mind kül haderő van. Ennél
fogva azt hittem, hogy miután azon kérdésre, 
melyet egyik képviselőtársam tett, ki ez alka
lommal kiemelte azt is, hogy a törvényjavaslatban 
ily esetekre nézve nincs semmi rendelkezés, a mi

niszter úr azt mondotta, hogy ez magától értetik, 
hogy annak igy kelllörténnie, ha pedig a ház még 
nagyobb megnyugtatást is kivánna, őfelsége szán
dékára is méltóztatott hivatkozni; azt hittem, mon
dom, hogy egy törvényhozásnak ily biztosítékkal 
akkor, mikor törvényt alkot, nem szabad megelé
gednie, hanem ha ebben ellenvetés nem is lehet, 
annak a törvényben világosan be is kell igtattat-
nia s ezért ujabban ajánlom módositványomat. 

Andrásy Gyula gr. miniszterelnök: 
Megvallom, azok közt, miket minap e házban mon
dottam, s azon módositvány közt, melyet Nyáry 
Pál képviselő' úr ajánl, semmi összeköttetést nem 
látok. 

Tökéletesen áll az, a mit minap mondottam: 
hogy ezen törvénynek egész szerkezete és minden 
intézkedése biztosítékot ad arra nézve, hogy e 
mellett a magyar ezredeket nem lehet az országon 
kivül tartani, hanem az országon belül kell azokat 
tartani. Miért? Mert midőn igen kevés idő van 
kiszabva arra, hogy valaki kitanittassék. nem le
het az illetőket Magyarországból vagy Erdélyből 
Tirolba vagy más hová vinni, nem azért, mert ez 
annyi időt vesz el, mely a kitanitást majdnem 
lehetetlenné teszi; és nem másodszor azért, mert 
igen sok pénzbe kerülne. (Helyeslés.) 

Én tehát magában a törvényben tökéletesen 
elegendő garantiát látok ; de törvény által ő fel
ségének a hadsereg minden része feletti szabad 
rendelkezési jogát kizárni azért nem lehet, mert ez 
által először a közös biztosság lenne veszélyez
tetve; másodszor, mert a feletti rendelkezés minden 
államban és mindenütt a fejedelem jogaihoz, a 
vezérlet és vezénylet jogaihoz tartozik, ami nélkül 
a monarchia biztosságáról jót állani, megfelel-
intézkedéseket tenni absolute lehetetlen volna. 
(Helyeslés.) 

Miután tehát a törvény, a törvénynek minő 
den intézkedése magában foglalja azt, a mit a t. 
képviselő úr óhajt, hogy t. i. a magyar ezredek 
csak Magyarországban legyenek, erre nézve uj in
tézkedésnek szükségét nem látom, és ezért a módo
sitványt elfogadni képes nem vagyok. 

Elnök: Miután szólásra senki sincs felírva, 
következik a szavazás. Kérem azon képviselő 
urakat, kik a 7-dik szakaszt a szövegezés szeriut 
elfogadják, méltóztassanak fölkelni. (Megtörténik.) 
A többség elfogadja. 

Következik a 8-dik szakasz. 
Horváth Lajos jegyző (olvassa a 8-dik 

szakaszt.) 
Bujanovícs Sándor előadó: A központi 

bizottság e szakaszban e szó helyett: „közrend" 
ezt ajánlja: „belrend", közvetlenül utána pedig 
be lenne igtatva ez : „és biztosság." 

N y á r y P á l : T. ház! Egy igen rövid módo-
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sitványt vagyok bátora 8-dik szakaszra előterjesz
teni, mely csak annyiból áll, hogy e szó: „kivé
telessen0 hagyassék k i : mert e szó által a hadse
reg és honvédek rendeltetése megkülönböztetik, 
pedig a többi pontoknál soha, sehol ezen megkü
lönböztetés elő nem fordul. Ennélfogva azt gon
dolom, ezen egyszerűen előadottak által indo
kolva levén e szónak: „kivételesen" kihagyása, 
az e szakaszban meg nem maradhat. 

Andrásy Gyula gr. miniszterelnök: T. 
ház! Én megvallom, miután ez a t. képviselő ur
nák már nem első módositványa, és még egyiké
hez sem lehetett szerencsém hozzájárulhatni, igen 
óhajtottam volna e nem lényeges mődositványát 
elfogadhatni. De kénytelen vagyok kijelenteni, 
hogy e szónak „kivételesen'' itt ben kell maradni. 
Senki nem fogja tagadni, hogy a rend fentartása 
nem is lehet másnak rendes feladata, mint az ál
landó seregé. Miért? Mert az állandó sereg, vagy 
legalább annak egy része, mindig zászlóalj alatt 
van. A hol tehát rendetlenség történik, a polgári 
hatóságok az állandó hadsereghez fordulnak. Mi 
történnék akkor, ha ezt nem tehetnék, hanem kény
telenek volnának előbb a honvédséget összehivni ? 

És kérdem, vajon néha czélirányos eszköz 
volna-e maga a honvédség a rend fentartására? 
Méltóztassanak venni a választásokat, hol a kato
nai erőnek kell a pártokat elválasztani. Megenge
dem, hogy a honvédség is tehetné ezt kivételesen ; 
de bajos mégis, hogy az illető, ki maga bizonyos 
párthoz tartozik, a ki talán épen akkor hivatik el 
otthonról, a hol maga is korteskedett, hogy az 
oly részrehajlatlanul tarthassa fen a rendet, mint a 
másik. 

De nem lehet ezen szót kihagyni még azért 
sem, mert ha ez kihagyatnék, akkor azon t. urnák, 
a ki azt mondotta itt nem régen hogy ezek nem, 
honvédek, hanem gensdarmok, meglehet hogy 
igaza volna, mig igy nincs igaza. 

De magából a honvédség rendeltetéséből is 
foly az, hogy csak kivételesen lehet hivatva a rend 
fentartására, mert a honvédség nincs mindig zászló 
alatt, és nem lehet azt folytonosan oly kép használni, 
hogy az illetők polgári hivatásuktól elvonassanak 
és ide vagy oda hivassanak a rend fentartására. 

A honvédségnek ezen hivatása tehát nincs 
kizárva, ezen hivatása megmarad, és ez azon fela
datok egyike, melyek teljesítésére a honvédség hi
vatva van ; de csak kivételesen. {Helyeslés a jobb
oldalon.) 

N y á r y P á l : Igen figyelmesen végig hallgat
tam a miniszterelnök úr által felhozott indokokat; 
de megvallom, azok által nem lehetett oda vezé
relve meggyőződésem, hogy módositványomat 
visszavegyem. Mert azok. a miket a miniszterelnök 
úr előhozni méltóztatott, csak eshetőségekre vo

natkoznak; de azok által az én indokomat, melyre 
legfőbb súlyt helyeztem, t. i. hogy az alkalmazásra 
nézve törvényben, ezen egy helyet kivéve, semmi 
különbség nincs téve a hadsereg és a honvédek 
közt, mondom, ezen indokot nem méltóztatott he
lyéből kiforgatni. U g y hogy nem tehetek róla, de 
őszintén meg kell vallanom, hogy épen azért, mert 
nem egyenesen méltóztatott felelni a kérdésre, ha
nem azt kikerülve, én ugy vagyok meggyőződve, 
hogy a t. miniszter urnák helyzetében szükség 
lehetett ugyan beleegyezni, hogy ezen szakaszba 
ez bejöjjön; de részemről ki kell jelentenem, hogy 
ez bizalmatlansági szavazat a honvédség iránt. 
{Helyeslés a bal oldalon.) 

Elnök: Kérem azon képviselő urakat, kik a 
8-ik szakaszt a központi bizottság által tett módo
sítással elfogadják, méltóztassanak felállani. {Meg
történik.) A többség a 8-ik szakaszt a központi bi
zottság módosításával elfogadja. 

Következik a 9-ik szakasz. 
Horváth Lajos jegyző {olvassa a 9-dik 

szakaszt.) 
Bujanovics Sándor előadó: A központi 

bizottság véleménye szerint az első sorban „felke
lés" helyett jönne „népfelkelés," a második sorban 
pedig „legvégső" helyett „végső." 

Bernáth Zsigmond: T. ház! Seholsemiga
zoltatik azon régi példabeszéd, hogy: „de omni 
verbo otioso rationem reddit," mint ép a törvény
nek szavaiban. Ezen szakaszban nekem igen ke
vés, csak négy szó iránt van kifogásom s ezen 
négy szó kihagyását alázatosan indítványozom. 
Ezen négy szó : „a népfelkelés, a háború idején a 
védelmi erőnek legvégső * megfeszítése." E két 
szóra : „a védelmi erőnek" megjegyzem, hogy ez 
merő pleonismus akkor, midőn a második sorban 
ott van a hadsereg és a honvédség; mert már fe
lébb is mondottuk, hogy védrendszer s igy két
szer fordulna elő. Második pedig ez: „végső meg
feszítés." Ez végzetteljes szó volna, ha igy ma
radna , melytől a felkelő nép már előre megbor
zadna, mert tudná, hogy ő az utolsó. (Zaj.) 

T a d n a y LajOS {elneveti magát.) 
B e r n á t h Z s i g m o d : Ne tessék nevetni, t. 

Vadnay képviselő urnák, mert én sohasem neve
tek a képviselő úr beszédén . Emlékezzék vissza a 
t. képviselő úr arra, hogy az kiáltatott egykor: 
„Jöjj fel kopasz, jöjj fel." 

E két szó: „végső megfeszités" tehát végzet
teljes szó. Megriasztja a népet, mely felkelt, és 
önbizakodást adna annak, mely támad; mert azt 
tudná, hogy hiszen nincs több, ő az utolsó. An
nálfogva én ezen négy szónak, e kettőnek, h o g y : 
„védelmi erő," és e kettőnek, h o g y : „legvégső 
megfeszítése" kihagyását kérem. (Maradjon!) 
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H o l l á n E r n ő : T. ház! A most épen elő
adottakra következő észrevételeim vannak. 

A mennyiben e törvényjavaslat a jövő véd
erő constitutivumát két részre osztja, t. i. a hadse
regre és a honvédségre, nem látok abban pleonas-
must, hanem azt nézem , hogy előre van bocsátva 
az átalános kifejezés, t. i. a véderő és mindjárt reá 
a következő tételben a védelmi erőnek részletes 
constitutivuma van előadva. 

A mi a másik észrevételt illeti, hogy t. i. a 
védelmi erőnek végső megfeszitése volna a felke
lés: ez utóbbi nem szokatlan, nem uj valami, mert 
az egész világon, a hol még felkelésről intézkedett 
a törvény, annak határozattan az a czélja, hogy 
ez az utolsó, végső megfeszitése a nemzeti véderő-
nek. Ez, kérem, nem uj dolog, ez átalánosan elfo
gadott kifejezés. 

E l n ö k : Kérem a t. képviselőket, a kik a 9-ik 
szakaszt a központi bizottság által indítványozott 
módosításokkal elfogadják, méltóztassanak felál-
lani. [Megtörténik.) A többség elfogadja. 

Horváth LajOS j e g y z ő (olvassa a törvény
javaslat 10-ik szakaszát.) 

Bujanovics Sándor előadó: E szakasz 
hatodik és hetedik kikezdése elején, a hol „fölke
lés* fordul elő, „népfölkelés" írandó. 

S i m o n y i LajOS b . : T. ház! Ezen szakasz 
második bekezdésére [lesz szerencsém egy módo
sítván yt a ház asztalára letenni. 

Az átalános hadkötelezettség elvét a ház igen 
nagy része elfogadta azért, mert azt üdvösnek 
tartotta különösen azon indoknál fogva, hogy ez 
által lehetségessé tétetik az, hogy a lehető legna
gyobb haderő állittathatik ki a lehető legkevesebb 
költségek tétele mellett. Ez különösen a béke ide
jére értendő, és csak ez esetben és csak ily módon 
eszközölhető az is, hogy háború esetére igen nagy 
és hatalmas seregek állíttathatnak ki a harcz me
zejére. 

Ezen átalánosan elismert üdvös elvnek igen 
sok nehézséggel kell megküzdeni, különösen a 
legfőbb katonai körökben, hol többen az előbbi 
absolut kormány seregében szolgálván, a régi rend
szerhez hozzá szoktak, minek következtében a ka
tonát a hadi szolgálatban igen sokáig óhajtják 
megtartani, azért, hogy abba beleöntethessék a 
katonai szellem, azaz: hogy ezen katona feledje, 
hogy valaha honpolgár volt. valamint azt is, hogy 
valaha még az is lehet; továbbá, hogy legyen meg 
ezen katonának az úgynevezett katonai tartása, 
azaz: hogy legyen belőle gép. 

Elismerem, hogy vannak oly katonai osz
tályok, melyek hosszas kiképzést igényelnek. Ilyen 
a tüzérség, a mú'tani osztályok és a lovasság is. 
Ámbár ez utóbbit hazánkra nézve egészen alkal
mazhatónak el nem ismerem, mert itt nálunk, mint 
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azt a tapasztalás is tanúsítja, a népnek szokásai 
következtében harczképes, edzett lovas sereget a 
legrövidebb idő alatt lehet kiállítani, és bátran me
rem mondani, talán az egész világon ez a legal
kalmasabb nép a lovassági hadcsapatok szervezé
sére. Mindazonáltal csak azért, hogy némi egy
öntetűség legyen a két törvényhozás határozatai 
között, ezen szakaszra nézve kivételt nem teszek. 
Hanem a gyalogságra nézve csakugyan nem lá
tom indokoltnak azt, hogy még a 3 évi szolgála
ton felül is az illető katonai hatóságnak belátásá
tól függjön a gyalogságbani katonaságot fegyver 
alatt tartani. Mert ezzel vagy a budget terheltet
nék tul, a mi csak az ország kárára eshetnék, 
vagy pedig kevesebben részesülhetnének a kato
nai kiképeztetésben, mivel a kiállított katonák 
hosszabb ideig tartatnának fegyver alatt, és igy 
mindkét esetben csak az ország jólléte szenvedne 
csorbát. 

Ezen szakaszt továbbá ellentétben látom a 4. 
szakasznak azon meghatározásával, mely 3 évet 
mond ki a sorhadbani szolgálatra nézve. 

Mindezen indokoknál fogva, de különösen 
szemem előtt tartván azt, a mit az igen t. vallás
os közoktatásügyi miniszter úr mondott az átalá
nos vitatások alkalmával, midőn kiemelte, hogy 
az ország véderejének oly karba helyezése, hogy 
aa hivstásának megfeleljen, igen sok és nagy áldo
zatokba kerül az országnak; azonban az ország
nak legnagyobb kára abban van, hogy annyi 
munkaképes ész és kéz improductiv czélokra hasz
ná la t ik : nem óhajtom, hogy az országnak ezen 
ereje ily téren használtassák fel annyival kevésb-
bé, mert az igen t. közoktatási miniszter úr kijelen
tette azt ís, hogy a ki ily határozatba beleegyezik, 
az magára ez által igen nagy felelősséget von. 

Én tehát részemről mindezen indoknál fogva 
bátor vagyok a t. háznak azon módositványt aján
lani, hogy ezen szakasz terjesztessék ki nem az 
egész hadseregre, hanem csak az egyes hadosztá
lyokra, különösen pedig a tüzérségre, mú'tani osz
tályokra és lovassági csapatokra. (Helyeslés balról.) 

Horváth LajOS j e g y z ő (olvassa Simonyi 
Lajos b. módositványát): „A 10-ik szakasz második 
bekezdése ekként kezdődjék: „A tartalék első fo
lyamába lépendő tüzérség, lovasság és műtani 
osztályokban hadkötelezettek" stb. 

Várady Gábor: Egész terjedelmében ma
gamévá teszem Simonyi barátom módositványát; 
{Helyeslés balról) azonban, miután nekem is van a 
2-ik bekezdésre, és különösen ezen 2-ik bekezdés
nek a közös hadügyminiszterre vonatkozó tételére 
egy módositványom, bátor vagyok azt már most 
a t. ház figyelmébe ajánlani. 

Az átalános tárgyalás alkalmával kifejeztem 
[ azon meggyőződésemet, miként a közös hadügy-
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miniszteri institutio alkotmányunkban fel nem ta
lálható, az 1867. XH-ik törvényczikk által az nem 
igazolható és nem indokolható, és hogy az fölös
leges ; most még hozzáteszem , hogy az káros 
s egyszersmind veszélyes is. Allitásom első tételét, 
hogy t. i. a közös hadügyminiszteri institutio ősi 
alkotmányunkban fel nem található, azt hiszem, 
szükségtelen bizonyítani: hiszen mindnyájan tud
juk, hogy ezen intézkedés a közösügyi törvények 
létrejötte után vette eredetét; {Helyeslés- balról) 
azonban állitásom többi tételeinek, alaposságát és 
valóságát, azt hiszem, ki fogom mutathatni. (Hall

juk !) 
Az 1867. XH-ik törvényczikk 11-ik szakasza 

szerint mindazt, mi a magyar hadsereg, mint az 
összes hadsereg kiegészítő részének vezérletére, 
vezényletére és belszervezetére vonatkozik, ő fel
sége alkotmányos fejedelmi jogánál fogva, kérem, 
t. ház, jól megjegyezni: alkotmányos fejedelmi 
jogánál fogva gyakorolja. (Helyeslés balról.) A 12-
ik és 13-ik szakaszokban a törvényhozás hatáskö
réhez tartozó tárgyak soroltatnak elő; de ezen 
törvényben egyetlen szakasz sincs, mely a közös 
hadügyminiszterről, mint ilyenről említést tenne, 
vagy oly teendőket csak érintene is, mely teendők 
a közös hadügyminiszter hatáskörébe tartoznának. 
És igen természetesen, mert hiszen a 11-ik, 12-ik 
és IS-ik szakaszokban elősorolt tárgyak a tör
vényhozás mindkét faktora között megosztott jo
gok összegét foglalják magokban. 

Ezen állitásom ellenében gyakran történik 
hivatkozás és történt a múlt napokban is a 27-ik 
szakaszra. Szükségtelen ezen 27-ik szakasz tartal
mát magyaráznom avagy taglalnom; elégséges 
lesz ezen szakasznak első pontját felolvasni. (Hall
juk !) Ez igen világos s igy szól: „Egy közös mi
nisztériumot kell felálíitani azon tárgyakra nézve, 
melyek mint valóssággal közösek, sem a magyar 
korona országainak, sem ő felsége többi országai
nak külön kormányzata alá nem tartoznak." 

Közös minisztérium tehát csak azon tárgyak
ra nézve volt felállitandó, a mely tárgyak sem a 
magyar korona országainak, sem ő felsége többi 
országainak kormányzása alá nem tartoznak, ugy 
de a 11-dik szakaszba foglalt tárgyak 6' felségének, 
mint magyar királynak jogai közé tartoznak. A 
27-dik szakaszra, mint a közös hadügy miniszteri 
institutio támaszára, nézetem szerint tehát csak 
azok hivatkozhatnának, a kik azt állítanák, hogy 
a magyar hadsereg felett a magyar törvényhozás, 
s ezen törvényhozásnak egyik faktora a magyar ki
rály nem rendelkezhetik, s továbbá, a kik azt állí
tanák, hogy ő felsége Magyarországon másként 
is rendelkezhetnék, mint magyar király. Azonban, 
miután ezt közülünk senki sem állithatja, nézetem 

szerint a 27-dik szakaszra e szempontból alappal 
hivatkozni nem lehet. 

Ezen hadügy miniszteri institutio nézetem 
szerint fölösleges is azért, mert a 11-dik szakasz
ban körül irt tárgyakra nézve ő felsége magyar 
királyi jogánál fogva, tehát alkotmányunk és tör
vényeink értelmében intézkedik, és igy mind
azon rendeleteket, melyeket ezen jogából kifolyó
lag, kibocsát, egyik vagy másik magyar minisz
ter ellenjegyezni köteleles, más, mint magyar mi
niszter pedig azt ellenjegyezni nincsen is jogosítva. 

Azonban ezen hadügyminiszteri institutio né
zetem szerint káros, sőt veszélyes is, mert azon 
közös hadügyminiszter a magyar országgyűlés
nek nem felelős; pedig oly rendeleteket is fog alá
írni, s részben ellenjegyezni, a mely rendeletek 
a 11-dik szakasz szerint ő felsége mint magyar 
királyt megillető jogok alapján bocsáttatnak ki. 

Felhozathatnék ez ellen, hogy igen is felelős 
a közös hadügymiszter a delegatiónak; azon dele-
gatiónak, a melynek hatásköre a közösügyi költ
ségvetés megállapítására, s legfelebb a számadá
sok megvizsgálására terjed k i ; s igy a közös had
ügyminiszter nem lehet más tárgyakért a delega
tiónak felelős — az én felfogásom szerint, — mint 
a melyek a delegatio hatásköréhez tartoznak. 

Én tehát e tekintetből bátorkodom egy mó-
dositványt a t. képviselőház figyelmébe ajánlani, 
mely módositvány igy hangzik: „A véderőről 
szóló törvény 10. szakaszának 2-ik alineájában 
azon kifejezés helyett : „közös jóváhagyásával í s 

ezen szavak teendők: „6 felsége a király paran
csára az illető magyar miniszter ellenjegyzése 
mellett/ ' 

Ivánka I m r e : Valahányszor arról volt szó, 
hogy a közös hadügyminiszter hozassák be, és 
törvényesíttessék, mindig kötelességemnek ismer
tem, ellene felszólalni, az előtt, hogy késő lesz, 
mert az egész törvényben legveszélyesebbnek 
épen a közös hadügyminiszter felállítását tartom. 
(Ellenmondás.) Sajnálom, de ugy van. (Ellenmondás 
a jobb oldalon.) Én igy fogom fel. 

Kerkapoly tagtársunk okoskodása etárgyban 
tegnapi napon, a melyben azt akarta kimagya
rázni, hogy a közös hadügyminiszter oly jogokat 
fog gyakorolni, melyekre nézve előny, hogy ha 
azt a közös felelős miniszter teszi, nem pedig ő fel
sége a király, egészen ferde: mert azon jogokat, 
melyek tisztán a magyar királyt illetik, nem 
gyakorolhatja más, mint a magyar király; nem 
más, mint a fővezér; azon jogokat, a melyek fe
lelősség mellett gyakorolandók, azokat a törvény 
a honvédelmi miniszter és a magyar kormány ré
szére tartotta fen. 

Én tehát a közös hadügyér felállításában 
nem azt látom, hogy korlátolva lenne 8 felségé-
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nek rendelkezési joga, hanem igenis azt látom, 
hogy a közös hagügyminiszter elkobozza a ma
gyar honvédelmi miniszter jogait. 

Én, t. képviselők, ezen kérdést nem tekinthe
tem pártkérdésnek; átalában mindazt, a mi a 
hadseregnek felállítása körül történik, pártkérdés
nek nem kívánom tekinteni; s azt tartom, mind
nyájunknak azt kell akarni, és mindnyájunk szán
déka nem lehet más, mint hogy oly hadsereget al
kossunk, a mely engedelmeskedni fog, és paran
csolatait végre fogja hajtani minden törvényes 
kormánynak, bár mely pártnak kifolyása legyen 
az. Azért sohasem fogadhatom el azt, hogy az 
ország katonája párt embere lehessen. 

Ezeket előre bocsátva igenis elismerem, hogy 
a t. miniszterelnök urnák igen nehéz állása volt e ' 
tárgyban; tudom igen jól, hogy véghetetlen elő-
Ítéletekkel kellett küzdenie; és tudom azt is igen 
jól, hogy sokan azt hirdetik, igen tiszteletreméí-
tó férfiak, hogy ha nem lesz minden tekintetben | 
egységes a hadsereg, vége lesz a monarchiának. | 
De én ugy vagyok meggyőződve, hogy azok, a I 
kik császAriabbak magánál a császárnál, és nem j 
akarják megérteni azt, hogy az 1848-iki szellem 
hatott és hat, bár elnyomva, decomponálólag a 
hadseregben; és a kik ezen szellemet nem akarják 
inkább mint felélesztőt, mint felvillanyozót hasz- j 
nálni, azok ő felségének igen rósz szolgálatot tesz- I 
nek, és sokkal jobban tennének, ha a szolgálat- i 
ból végkép távoznának. '• 

Ezeket elmondva, még egyszer bátor vagyok | 
felemlíteni, hogy teljes meggyőződésem szerint, | 
mindazon teendőket, a melyek tisztán szorosan j 
katonaiak, elvégezheti ő felsége legkegyelmesebb 
királyunk és hadurunk, vagy pedig annak meg-
bizott fővezére; minden más teendők, melyek az ! 
administratióra, kiegészítésre és felfegyverzésre s a 
többire vonatkoznak, a magyar honvédelmi minisz
ternek teendője, a ki azért felelős az országnak. 

Ezeket figyelembe véve, ugy méltóztassanak 
majd szavazni, hogy ha megszavazták a hadügy- j 
minisztert, — én is engedelmeskedni fogok a tör- í 
vénynek,— de bizony, bizony mondom : igen igen 
veszedelmes, és ezért pártolom Várady Gábor ba
rátom indítványát. 

Horvát Boldizsár igazságügyér: T. 
ház! A kormány a törvényjavaslat ezen részének 
szerkesztésében szorosan a létező alkotmányhoz, j 
t. i. az 1867. XII. törvényczikkhez, mint alaptör- j 
vényhez ragaszkodott. 

Ezen törvénynek 9-ik szakasza a monarchia 
védelmét, vagyis a hadügyet világosan közös ügy
nek jelenti. 

Továbbá, ugyanezen törvénynek 27-ik szaka
sza azt mondja, hogy egy közös minisztérium ál

líttatik fel mindazon ügyek elintézésére és vezetésé
re, melyeket ezen törvény közöseknek ismert el. 

A mely logikával tehát felállíttatott a közös 
külügyi miniszter, a mely logikával kineveztetett 
a közös pénzügyér, ugyanazon logika, ugyanazon 
következetesség követelte azt is, hogy a hadügy 
élére is, melyet közös ügynek állapítottunk meg, 
közös hadtigyér állíttassák. 

A t. ellenzék a jus majestaticumra hivatkozik. 
Bocsánatot kérek, igen sok tartozik a jus majesta-
ticum körébe; hanem, ha azt kívánja az ellenzék, 
hogy mindazt, mi a jus majestaticumhoz tartozik, 
ő felsége absolut hatalommal gyakorolja, minden 
miniszter közbenjárása s igy minden alkotmányos 
felelősség nélkül: akkor, azt hiszem, hogy az alkot
mányosságnak igen rósz szolgálatot tesz. (Elénk 
helyeslés.) A kormány tehát, midőn a közös had
ügyminisztert felvette a törvénybe, midőn a 
közös hadügy ér kinevezését kívánta, nem csak a tör
vénynek, nemcsak specifice az 1867. Xll-dik tör
vény czikknek, hanem egyúttal az alkotmány szel
lemének , az alkotmányosság alapkövetelménye
inek is eleget akart tenni. (Elénk tetszés.) 

Azt mondotta Várady t. barátom, hogy ő 
felsége, ha épen nem akarja absolut utón gyako
rolni a majestatikus jogokat, ám rendeleteit aláírat
hatja bármelyik minisztere által. Hová veztne ez, 
t. ház? Például kibocsát ő felsége egy rendeletet, 
mely a közös hadügyre vonatkozik, ezt aláirja a 
magyar honvédemi miniszter. Kérdem, a magyar 
honvédelmi miniszter ezen factumáról kinek lenne 
felelős ? A magyar parlamentnek nem: mert a 
hadügy közös ügy s mint ilyen a deíegatiók elé 
tartozik; a delegatiónak pedig azért nem : mert 
ezzel csak a közös miniszterek állanak érintke
zésben, s az 1867. Xll-dik törvényczikk 27-dik 
szakasza nem engedi meg, hogy a magyar honvé
delmi miniszter egyszersmind közös miniszter is le
hessen. (Ugy van! Helyes!) Ez egyenesen kijátszá
sa volna a felelősségnek, mert a közös hadügy 
körüli eljárásért nem lehetne kit és hol felelősségre 
vonni. (Helyeslés.) 

Ez volt oka, hogy a kormány a törvényjavas
lat e szakaszát ugy szerkesztette, mint van; külön
ben az alkotmányosság követelményeinek nem ** 
birt volna megfelelni, különösen a felelősséget 
nem tudta volna gyakorlatilag életbe léptetni. 
(Zajos helyeslés. Szavazzunk!) 

B ó n i s S á m u e l : T. ház! Sokan vitatták e 
házban, többek közt most az igazságügyminiszter úr 
is, de leginkább Zichy Antal úr azon eszmét, hogy 
ha ő felsége valamely dologban intézkedik, sok
kal alkotmányosabb dolog, ha a felelős miniszter 
ellenjegyzése mellett intézkedik, mintha a nélkül. 
Ezt tagadni én sem fogom; hanem azt nem enge
dem meg, hogy alkotmányosabb lenne az, ha 

56* 



444 CCLXXVIÍI. ORSZÁGOS ÜLÉS. (Augusztus 5. 1868.) 

olyan miniszter ellenjegyzése mellett intézkedik 
mely minisztert bizonyos cselekményeknél nincs tes
tület, mely feletetre vonhassa. És méltóztassanak 
megengedni, miután az 1867-ki közösügyi törvé
nyek világosan megmondják azon ügyeket, melyek 
a delegatióra tartoznak, azonban a hadügynél ő fel
sége igen sok más olyanban intézkedik, mi a dele-
gatio elé nem tartozik, ha oly ügyről intézkedik a 
közös miniszter által, mely a delegatio elébe nem 
tartozik : kérdem a t. házat, kinek lesz felelős azon 
közösügyi miniszter ? 

Én, ha a t. ház azt kívánja, hogy mennyiben 
egy része a hadügynek közös ügy, közösügyi mi
niszter is legyen: azt tartom, arról a törvénynek 
kellene szólani ; akkor a törvénynek praeeisirozni 
kell azt, mi a közös hadügyminiszter teendője; 
mert különben oda fogunk jönni, hogy a legna
gyobb közjogi dolgaink fognak eldöntetni oly mi
niszter által, ki e háznak nem felelős. 

E szerint Várady Grábor módositványát pár
tolom. (Helyeslés a bal oldalon.) 

Bánó Józse f : T. ház! Igen szeretném ki
kerülni, hogy mind azt, mi már e tárgyban elmon
datott az átalános tárgyalásnál, megint ne ismé
teljem; de miután itt mégis egy pár uj érv hoza
tott fel, legyen szabad nekem is e részben pár 
szót szólni. 

A törvényekre történt hivatkozás. 
A 8. szakasz azt mondja, hogy a pragmatiea 

sanctióból foly a közös és együttes védelem egyik 
eszköze: a külügy; a 9-dik szakasz azt mondja, hogy 
másik eszköze a hadügy. A 16-dik szakasz^ pedig 
azt mondja, kogy a pénzügyet csak annyiban te
kinti az országgyűlés közösnek, a mennyiben közö
sek lesznek azon költségek, melyek a íenebbiek-
beu közöseknek elismert tárgyakra fordíttatnak. 
í gy tehát bátor vagyok ezen szóra fektetni a súlyt 
„tárgyak." T. i. ezen törvény közösnek csak két 
tárgyat ismer el: a kül diplomatiát és a hadügyet 
Már ennek következtében a 24-dik szakasz azt 
mondja: „Egy közös minisztériumot kell felállí
tani azon tárgyakra nézve, melyek, mint valóság
gal közösek, sem a magyar korona országai, sem 
ő felsége többi tartományai külön kormánya 
alá nem tartoznak."' 

Már kérem, azt hiszem, ebből, miután világo
san ki lehet, mutatni a törvényből, hogy csak két 
tárgya van a közös ügynek, és a 24-dik szakasz 
épen azt mondja, hogy ezen közös tárgyakra kell 
a közös minisztériumot kinevezni: nagyon termé
szetes következés az én felfogásom szerint az, hogy 
ha a védelem egyik eszközére felállítja a közös 
külügyminisztert — ezt pedig nem tagadhatja 
senki — a védelem másik eszközére szintén fel 
kell állítani a közös hadügyminisztert. 

Van még pár passusa ezen törvénynek, 
melyből ez még világosabban kiderül. 

T. i. azt mondja a 39-dik szakasz az eljárás 
módozatait megállapítva : „hogy azon tárgyat, mely 
a jelen törvény szerint a bizottság elé tartozik, a 
közös minisztérium mindegyik bizottságnak külön 
adja elő és mindegyik bizottságnak joga lesz kér
dést intézni mindegyik miniszterhez a szakosztá
lyok szerint." 

Ha itt csak két miniszterről volna szó, akkor 
nem mondaná, hogy szakosztályok szerint, hanem 
azt, hogy egyik és másik miniszterhez. 

Azután még a felelősségről van szó. Ben van 
az 50-dik szakaszban: „hogy minden egyes tagját 
a minisztériumnak perbe lehet fogni." Ha kettő 
volna csak, azt mondaná: „mindegyik minisztert ;ft 

de itt az áll : „minden egyes tagját." 
Bátorkodom még figyelmeztetni a tisztelt 

házat arra is — és ez valósággal csodálatos tüne
mény a parlamentek életében — hogy ezen tör
vény már egy esztendő óta van hozva, és bá
tor vagyok figyelmeztetni a t. házat, hogy kelet
kezésekor — méltóztassanak megnézni az 1867-ki 
bizottság e részbelí tárgyalásairól szóló naplót — 
mikor ezen tárgy fölmerült, senki kifogást a közös 
hadügyminiszter ellen nem emelt. (Ellenmondás 
bal felöl.) Bátor vagyok figyelmeztetni, hogy a 
törvény már egy esztendeje van szentesítve és a 
közös hadügyminiszter már 7 hónap óta van ki
nevezve ő felsége által, és soha sem itt, sem a há
zon kivül e részben kifogás nem tétetett. (De a dele-
gatióban! bal felöl.) Mindamellett, hogy a delegatió-
ban erre figyelmeztetve volt a közönség, mégis itt 
az országgyűlésen e teremben soha felszólalás nem 
történt. (Történik most! bal felöl.) Bátor vagyok 
figyelmeztetni még arra is, hogy midőn miniszter
elnök úr a múlt évben e részben bejelentette, hogy 
ki van nevezve a közös minisztérium, ezt megnyug
vással fogadta a t. képviselőház. De van még, 
kérem, egy nagyfontosságú körülmény, t. i. az, 
hogy a lajtántuli népek is így értelmezték és értel
mezik ezt. Már, kérem, miután ezen törvény egy 
szerződés és egy szövetség, és az egyik rósz a nélkül, 
hogy csak valaki ellenvetést is tett volna, így ér
telmezi , akkor nekünk lehetetlen más alapból ki
indulni. 

Különben is ezt oly fontosnak találom, hogy 
csodálnám, ha nem volna ben a törvényben, ha 
mindenki nem kívánná, hogy betétessék; de mi
után bent van, kénytelen vagyok a felett csodál
kozni, hogy találkozik egy i s , ki kihagyását 
kívánja. 

T. képviselőház ! Az absolutismus. felfogásom 
szerint, mindenütt a világon, hol van, leginkább 
nyilatkozik a hadügyben, a haderő által, és ezek
kel szokta a zsarnokság a népeket leginkább verni ; 
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már most, t. képviselőház, ő felsége és a törvény ' 
ezen az absolutismus kezei között legridegebb 
eszközt meg akarja szelídíteni, azt alkotmányossá 
és felelőssé tenni, és mi az ellen kifogást teszünk. 
Mi következése lenne annak, ha erre a többség 
találna állani ? Akkor vagy fölbomlanék az 
egész szövetség, és ez, felfogásom szerint, a legna
gyobb kalamitás volna Magyarország mostani 
helyzetében; vagy pedig felbomlanak a szövetség
nek csupán ezen egy tárgya, és mi azt mondanók, 
megszűnik a közös hadügyminiszter, de a lajtán-
tuliak nem volnának kötelezve ezt részökró'l is el
fogadni ; ők tehát hihetőleg megtartanák a közös 
hadügyminisztert, és igy — miután más módja 
nincs ezen ügyek kezelésének — Magyarországra 
nézve nem volna más mód, mint újból az absolut 
hatalom kezébe adni azon jogokat, melyeket ma
gának ezen törvény által a nemzet reservált, és igy 
előállana azon állapot, hogy ott alkotmányos, itt 
pedig absolut eljárás volna. 

Vagy elfogadnák amazok is a közös hadügy
miniszter eltörlését, és akkor absolute volna a had
ügy kezelve itt is, a Lajtán tul is. De kérdem a 
t. képviselőházat: vajon azon esetben lehetne-e 
reményünk, hogy ha a közös hadsereg absolut 
módon lenne kezelve, hogy akkor a védelemnek 
többi részét, specialiter itt a honvédséget alkot
mányos utón lehetne kezelni? En i lyen állapotot 
magamnak képzelni nem tudok, s azért kívánom, 
hogy a köuös hadügyminiszter a szövegben ben 
maradjon. 

N y á r y P á l : Nem épen ezen ponthoz akarok 
szólani, de miután hallottam t. barátom, Bánó
nak előadását, fel kell szólalnom. 

Az én t. barátom azon elvből indul ki, bog 
megismerve , miszerint a kösös hadügyminiszter 
a 6 7-ki X. t. ez.-ben nincs benne ebből azon 
következtetést húzza ki, hogy miután nincs benne 
tehát benne van, mert ha benne, nem volna, igy 
megy az okoskodás, bizonyosan felszólaltak vol
na ellene, de minthogy nem szólaltak fel, tehát 
benne van. En körülbelül ennyit vettem ki t. bará
tom okoskodásáról. 

Ez volt első Herkulese, úgyszólván, állításai
nak , a másik pedig az alkotmányosság. 

En meghiszem, hogy ő meggyőződését jelen
tette k i , meghiszem azt is, hogy nem tudja magá
nak megmagyarázni, hogy mi módon maradhatott 
ki ezen törvényjavaslatból az , a mi az ö felfogása 
szerint annak kiegészitő része, én megkísértem t. 
barátomat felvilágosítani. [Halljuk!) 

Akkor, mikor az 1867-ki XI I . t. ez. alkotta* 
tott, ezm eshetőségre még senki sem gondolt. Még 
akkor mindenki szentnek tartotta és fenállónak a 
48-iki III . t. cziknek 6. és 7-ik szakaszait. Hogy 
annak tartotta, bizonyítja azon körülmény, misze

rint a midőn minden ezen kiegyezkedési törvény
javaslattal ellenkező vagy annak nem kedveső tör-
vényezikket vagy felfüggesztettek , vagy eltörlöt-
tek, ezen általam idézett két szakasz épségben ma
radt. Es mit mond ezen két szakasz? Azt mondja.' 
„Minden katonai éi általában minden honvédelmi 
tárgyban ő felsége a végrehajtó hatalmat ezentúl 
kizárólag csak a magyar minisztérium által fogja 
gyakorolni." A nyolezadik szakasz azt mondja: 
„A magyar hadseregnek az országon kívüli alkalma
zását, nem különden a katonai hivatalokra! kine
vezéseket szintén ugy ő felsége fogja a 13-dik sza
kasz szerint folyvást királyi személye körül levő 
magyar miniszter ellenjegyzése mellett elhatá
rozni." 

Ezen törvények t. ház , még most is épség
ben vannak és meg nem változtattak azon alka
lommal, midőn a 6 7-iki alapokra fektetett kiegyez-
kedés létre jött. Ezek nem lévén megváltó tátva, 
most is kötelező erővel bírnak. 

Mi kö. étkezik belőle? az, hogy mindaz, a mi 
a más oldalon egy olyan neutrális lénynek, mint 
a közös hadügyminiszter tulajdoníttatik, az egye
nesen a mi honvédelmi miniszterünket illeti. 

Ezen eszme, t. ház, és erre figyelmeztetem t. 
barátom Bánót, ez az eszme későbben született meg, 
és ezen eszmével ki kellett barátkoznia, azért, hogy 
az egész kiegyezkeJést meg ne hiúsítsa annak a 
pártnak, mely mostan ezt nem meggyőződésből. 
hanem valóban kényszerűségből kénytelen pár
tolni. 

A mi azon okot illeti, hogy egy alkotmá
nyos országban nem lehet semminemű intézményt 
pártolni, mely nem alkotmányos, erre azt mon
dom, hogy a közös hadügyminisztérium nem al
kotmányos intézmény, hanem annak kigunyolása 
és igyekezem meggyőzni arról, hogy igazam van. 
Az alkot nányosság nem állhatna fel, soha nem is 
képzelhető azon testület nélkül, mely feleletre von
hassa az illető minisztert; mutassa ki t. barátom* a 
XII t. czikből azon helyet, mely helyen azon úgy
nevezett törvényhozásnak, mely szintén kigunyo
lása a valóságosnak, t. i. a delegátiónak jogot 
adott arra. hogy a hadügybe beavatkozzék, akár 
Magyarország, akár ő felsége másik államai részé
ről is. Én jó hiszemmel forgattam lapjait az idé
zett törvénynek, olvastam czikkeit, de én ily hely
re akadni szerencsés nem voltam, Nem tudom meg
mondani számát a XII . t. ez. azon szakaszának, 
mely a delegatio rendeltetését egészen kifejezi, de 
tartalma abból áll, „a közös költségvetés megálla-
litása leend e bizottság feladatainak évenként elő
forduló legfontosabb része" (Felkiáltás : Tehát van 
még egyéb is !) és olvassa meg mindenki azon pár
toló beszédeket, melyek tartattak e tárgyban, mind 
a 67-es bizottság tárgyalása alkalmával, mind ké-
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későbben e házban, emlékezzék vissza, hogy midőn 
többen a mi részünkről a delegatio tervének né
mely pontjainál nyilvánítottuk annak fontossá
gát, a túlsó oldalról ezt azzal kívánták gyöngitni, 
hogy hiszen annak a dolognak ugy szólván tgyéb 
köre alig van, mint bizonyos számok rneghatáro 
zása, ennél tovább ezen delegatio hatósága nem 
terjed és íme tisztelt barátom most egyszerre meg
fordítva a nemzetnek legfontosabb ügyét akarja 
ezen delegatio hatásköre alá tartozónak bebizo-
nyitni. 

Igaz. tökéletesen igaz, hogy az, a mit ő akar, 
nincs egy szóval is beigtatva azon XH-ik törvény-
czikkelybe, hanem ha ő meggyőződhetik arról, 
hogy ha a közös hadügyminiszter nincs is benne, 
világosan, benne van azért. Miért ? Mert senki 
sem tett kifogást az ellen, hogy miért nincs benne 
ily következtetéssel mindenről meggyőződhetik, 
és ha képes volt az elsőről meggyőződni, meggyő
ződhetik a másikról is. Hogy ez a legfontosabb ré
sze ezen törvényjavaslatnak, tisztelt ház, igenköny-
nyü bebizonyítani. En is és elvtár, aim közül töb
ben ezen törvényjavaslatot elvben azért pártoltuk, 
mert azon két kelléknek, t. i. hogy a nemzet fegy
verfogható hadserege minél nagyobb számmal le
gyen, minél jobban ki legyen képezve, de a mellett 
minél kevesebb költségből kerüljön ki, csak ez 
utón lehet elérni, megfelel. 

De, t .ház! ha lesz egy oly közös hadügyi mi
niszter, ki a maga hatalmából senkinek számadás
sal nem tartozva, vagy ha papiroson tartozva is, 
de számot nem adva, ezen nagy hadsereget, e 
800,000 embert rmodén pillanatban mozgóvá te
heti, vagy ö felsége általa mozgóvá tétetheti, ugy 
akr or mindazon előnyök, a melyeket mindnyájan 
— talán igen keveset kivéve — e törvényjavaslat 
főeszméjének tulajdonítottunk, el fognak enyészni. 
T. ház ! A múlt nem igen szolgáltathatott okot, 
hogy túlságosak legyünk a bizodalom osztogatá
sában, sőt én átalában azt tartom, t. ház, hogy a bi
zalmatlanság alkotmányos viszonyok közt nem csak 
nem hiba, hanem főkellék. És valamint a fejede
lem féltékeny, a nemzet is az. A hol e kettő tiszte
letben tudja tartani a maga jogait, ott, uraim, véd
ve van a haza, a hol egyik vagy másik nem tud
ja tiszteletben tartatni, ott zavar van. Én tehát 
azt, hogy a mint a magyar szokta mondani, kötve 
k igy j ü n k egymásnak, nem csak rosznak nem tar
tom, s a ki irányában azt mondjuk, nem csak 
nem veheti tőlünk rósz néven, hanem igen termé
szetesnek kell tartania. A fejedelmi jogok minden 
alkotmányban ki vannak jelelve, a többi jogok a 
nemzetnek magának vannak fentartva; az alkot
mány még a fejedelem fentartott jogaira nézve is 
bizonyos formákat határoz meg ; hol azon for
mák meg nem tartattak , ott bármily nagy hangon 

beszéljünk is alkotmányosságról, oít alkotmá
nyosságról szó sem lehet. 

A t. miniszter úr legközelebb egyik beszédé
ben azt méltóztatott nyilvánítani, hogy a paragra-
phirozott biztosítékok ugy sem érnek semmit; a 
nemzetnek meg kell szerezni magának a súlyt, a 
mely súlyt mérlegbe vetve, a kormányt tanítsa 
meg, vagyis inkább kényszerítse mindig tisztelet-
ban tartani a nemzet jogait. Tökéletesen egyet értek 
a t. miniszterelnök úrral, és ezt az elvet elfogadom, 
csak azt nem fogadom el, hogy ezen súly meg
szerzésére a legegyenesebb ut, ha a magyar nem
zet már létező törvényeit sem tartja meg és nem 
követeli létező törvényeinek megtartását, királya 
és kormánya részére. Már pedig, t. ház, ha azon 
általam felolvasott törvények állanak, azok pedig 
állanak, mert más törvények által megszünetve 
nincsenek; ha mi elnézzük azt, sőt többet teszünk, 
követve t. barátom Bánó József eljárását, még 
örülünk is, hogy a fáradtságtól saját miniszterün
ket így meg fogjuk menteni, s egy oly miniszterrel 
ajándékozzuk meg a hazát, kiről a mi törvényeink
ben szó sincs, a ki annak köszönheti létét, hogy 
senki sem vette észre akkor, mikor a törvény al
kottatott, hogy ő nincs benne; ez, ismétlem, nem 
az ut vélekedésem szerint arra, hogy azt a súlyt, 
melyet a t, miniszter úr emlií, és melyet a nemze
tek életében főtényezőnek én is elismerek, meg
szerezzük, és hogy azon súlyt meg is tarthassuk. 

Ennélfogva Várady módositványát ajánlom. 
Eötvös József b. oktatási miniszter: T. 

ház! Előttem szólott igen t. barátom azon meg
jegyzéssel végezte beszédét, hogy ha azt akarjuk, 
hogy a nemzet azon súlyt érje el, melyet neki 
óhajtunk, arra nem jó mód az, hogy a meghozott 
törvényeket nem tarjuk m! 'g. Ebben tökéletesen 
kezet fogok t. barátommal. De épen azért a kér
dés lényege a körül forog, vajon a közös hadügy
miniszter az 1867-diki XH-dik törvényczikknek 
egyenes kifolyása-e, a mint mi gondoljuk? vagy 
pedig ezen törvénynyel elletéfben áll, a mint igen 
t. barátom gondolja? Nem akarom azokat ismé
telni, miket utolsó alkalommal már előadni szeren
csém volt, de, felfogásom szerint, ha valamely tör
vény bizonyos ügyeket és pedig nem sok ügyet 
közöseknek nyilvánít, mert mindössze két ily ügy 
hozatik fel a XH-dik törvényczikkben, és aztán 
meghatározza, hogy ezen ügyekre nézve egy 
közös minisztérium neveztessék ki, végre megha
tározza, hogy ezen közös minisztériumban minden 
egyes miniszter, tehát nem csak egy miniszter, 
hanem több miniszter arra nézve, a mi az Ő szak
májához tartozik, külön felelős; ha akkor a midőn 
ezen törvény a hadügyet épen azon ügyek közé 
számítja, melyek közösek, hogy akkor ezen törvény 
hadügyminisztert nem ismer és ezért egy ily mi-
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niszter alkalmazása a törvénynyel ellentétben áll, 
az az én meggyőződésem szerint, ismétlem minapi 
szavaimat, oly hermeneutika, melyről nekem fo
galmam sem volt. Nekünk szigorúan kell ragasz
kodnunk törvényeinkhez, szigorúan ragaszkod
nunk kell azon törvényekhez, melyeket nem rég 
1867-ben alkottunk, de szigorúan kell ragaszkod
nunk azoknak elveihez és következéseihez is. 
Ezen törvények kimondják és körülvonalozzák 
Magyarországnak függetlenségét minden belső dol
gaiban, körülvonalozzák azt sokkal tisztában és 
világosabban, mint az 1791. X-dik törvényczikk 
azt körül vonal ózza. A mi az 1791-iki törvény-
czikkben épen azért, mert részletezve nem volt, 
csak egy jámbor óhajtásként jelenik meg, az az 
1867-diki XH-dik törvényczikkben részletezve, 
mint valóság igtattatott törvénybe. Annak, hogy az 
1867-diki törvény Magyarországnak teljes önállá-
sát és függetlenségét mondotta ki, szükséges követ
kezése, hogy ezen önállás és függetlenség testesi-
tését találja alkotmányunkban is és azért van egé
szen különálló független törvényhozásunk, azért 
van külön csak a magyar törvényhozás
nak felelős magyar végrehajtó hatalmunk, mi
nisztériumunk. 

Az 1867-diki 'törvények ugyanakkor, mi
kor Magyarországnak teljes önállóságát és függet
lenségét biztosították, egyszersmind azon meggyő
ződésből indultak ki, hogy bizonyos tárgyak, me
lyekre nézve hazánk érdekei 8 felsége többi orszá
gainak érdekeivel közösek, ezek csak ő felségének 
más országaival közösen intéztetnek el. 

Ezen tárgyak ily elintézésére csak két ut 
gondolható. Vagy ezen tárgyakat, kivéve az al
kotmányosság köréből, tisztán ő felségére kellett 
bizni, mint annak semmi alkotmányos formákhoz 
nem kötött jogát, vagy pedig alkalmazni kellett 
az alkotmányosság elveit a közös ügyekre is. Le
hetnek talán, kik az elsőt czélszerübbnek tartották; 
de az igen t. háznak csaknem összessége meg volt 
győződve arról, hogy az alkotmányosság csak 
akkor van valóban biztosítva, ha az az egész alkot
mányon keresztül megy s annak minden institu-
tiójában alkalmaztatik. 

A magyar törvényhozás ezen közös ügyekre 
nézve is be akarta tehát hozni az alkotmányossá
got, és ezért az alkotmányosság egyik fő garantiá-
ját a felelősséget meg akarta tartani azon ügyekre 
nézve is, melyeket közöseknek ismer el. Miután 
pedig ezen közös ügyek elintézésére nézve a szük
séges alkotmányos garantiát sem a magyar or
szággyűlés maga, sem a lajtántuli országoknak 
törvényhozása maga, nem gyakorolhatja, és ezen 
ügyekre a felelősség alkotmányos garantiáját csak 
egy olyan testület által lehet gyakorolni, mely a 
két törvényhozásnak kifolyása, s a két törvény-

1 hozást a tökéletes paritás elvén képviseli, és mi-
' után a közös ügyek közé számíttatott a hadügy 

is, ez egy közös hadügyminiszter alkalmazását 
teszi szükségessé, a felelősség elve csak ugy és ott 
levén alkalmazható, hol valaki létezik, ki feleletre 
vonható. Ezen személy pedig nem lehet más, 
mint a felelős hadügyminiszter, kinek felelőssége 
a XII . törvényczikk 50-dik pontjában tisztán és 
világosan körül van irva. 

Én tehát részemről, ellenkezőleg t. Nyáry 
Pal képviselőtársam nézetével, azt hiszem és ugy 
vagyok meggyőződve, hogy elismertetvén egy
szer a hadügy közös ügynek, a hadügyminiszter
nek nem alkalmazása valóságos alkotmánysértés 
volna, mert e nélkül minden a közös hadügyre 
vonatkozó tárgyakban a felelősség alkalmazása 
valósággal lehetetlen lenne. 

Tisza K á l m á n : T. képviselőház! Én ré
szemről, midőn a szóban levő szakaszra nézve elv
barátaim által tett indítványokat pártolom, nem 
fogom hosszasan indokolni azt, miért pártolom , 
mert eléggé indokolták módosításaikat. Épen igy 
nem fogom ismételni azt sem, a mit Nyáry Pál t. 
barátom nézeteimmel megegyezőleg előadott. De 
lehetetlen még egy-két megjegyzést nem tennem, 
a mely megjegyzéseim körében egyátalában nem 
akarok az 1867-iki törvényeknek taglalásába bo
csátkozni, mert összehasonlítgatni azokat régibb 
törvényeinkkel, dicsérni vagy ócsárolni azokat 
most ugy gondolom egyátalában helyén nincs, 
mert most nem azon törvények megváltoztatásá-

I ról van szó. Ha arról volna szó, és ha valamikor— 
( mit adjon Isten minél előbb — (Helyeslés a bal ol

dalon) oly helyzetben leszünk, hogy azoknak meg
változtatásáról lehet szó, akkor majd én is el fo
gom mondani nézetemet az iránt, hogy mennyi
ben áll a t. cultusminiszter urnák azon állítása, hogy 

i ezek jobbak minden ezelőtti törvényeinknél, és 
| mennyivel jobbak. 

Most én nem akarok más tekintetből a do
loghoz szólani, mint először azon kérdés szempont
jából, hogy ezen Xll-ik törvényczikkben ben van-
e a közös ̂ hadügyminiszter ? és másodszor, hogy ezen 
közös hadügyminiszter alkotmányos közeg-e, olyan, 
a melynek létezésében alkotmányos garantiát le
hetne találni? 

A mi az elsőt illeti, én részemíől határozattan 
tagadom, és mint hiszem, alaposan, hogy azon tör
vényben benne volna a közös hadügyminiszter. 
Azon érv, melyet Bánó József t. képviselő úr mél
tóztatott felhozni, bizonynyal nem érv. O ugy 
látszik, azt hiszi, hogy Nyáry Pál t. barátom ro
szul fogta fel az t> állítását; de ha roszul találta 
volna is felfogni, minden esetre áll annyi, hogy 
ő azzal indokolta a hadügyminiszternek a törvény
ben ben létét, hogy senki azt meg nem támadta. 
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Már megengedjen, ha ezen törvényben mind az 
benne van, a mit senki meg nem támadott, akkor 
ezen törvény Európa és Amerika összes államai
nak sorsáról is intézkedik, mert valóban ez irány
ban sem támadta meg senki. 

Azzal is érvelt, hogy a hadügyminiszter már 
hónapok óta ki van nevezve és senki e házban e 
tárgyban föl nem szólalt. Én azt gondolom, ott, a 
hol közös hadügyminiszter neve legelőször előfor
dult: az első delegatióban, azt ő is igen jól fogja 
tudni, hogy a felszólamlás ellene megtörtént. (Igaz! 
a bal oldalon.) 

P u l s z k y Ferencz : De a kisebbség részéről! 
Tisza K á l m á n : Természetesen nem Pulsz-

ky Ferencz képviselő úr szólalt fel ellene; de a 
felszólalás megtörtént. 

Itt e házban akkor, midőn a szesz- és czukor-
adóról volt szó, természetesen nem szólalhattunk 
fel ellene, nem akartuk azt per incidens előhozni, 
hanem bevártuk azon időt, midőn egy törvényja
vaslat utján a dolog rendje szerint az elő kerül ; s 
ha azt hihetném, hogy a t. többség, vagy a mi
nisztérium, ha oly valami történik, a mit nem he
lyeslünk, s az ellen fel nem szólalunk, ha mondom, 
a képviselő úrral együtt az egész többség és a mi
nisztérium már ebből ellenünk következtetne, ha 
azt kellene h innünk: akkor valóban azt gondolom, 
hogy azon eset állana elő, hogy soha sem lehetne 
a tárgyalás alatt levő dolgok felett tanácskoznunk: 
mert akkor kénytelenek volnánk a tanácskozást 
mindannyiszor egy incidens folytán félbe szakí
tani, és más lárgyra menni á t ; a mit pedig, azt 
hiszem, ha nem teszünk, ez által bizonyosan nem 
megitélést, hanem azt érdemeljük, hogy midőn a 
maga helyén hozzuk elő, a miatt, mert a ház mun
káját idő közben zavarni nem akarjuk, ebből elle
nünk érvet ne kovácsoljanak. (Közbeszólás jobbról: 
Ezt nem mondta senki!) Ezzel is bizonyította. (Tet
szés a bal oldalon.) A t. cultusminiszter úr is mél
tóztatott azt, hogy a törvényben ben van a közös 
hadügyminiszter, azzal bizonyitani, hogy az mon
datik a törvényben, miszerint egyenkint felelősek 
a közös miniszterek ; de én azt hiszem, hogy ott, 
hol két, ott, hol három, vagyakár húsz miniszter 
van, egyiránt lehet mindenike a miniszternek 
egyenkint felelős, és azért, hogy ott az van mond
va, hogy egyenkint felelősek, épen ugy lehet két, 
három, vagy buszra következtetni; mert akár 
melyik esetben lehetnek egyenkint felelősek, és 
igy, a mi e tekintetben mondatott, egyátalában sem
mi alappal nem bir. 

A t. cultusminiszter úr azt mondotta, hogy 
két tárgyat tekint a Xll-dik törvény közösnek: 
a külügy és a hadügyet ; igen természetes tehát, 
hogy ezen két tárgyra nézve kell közös miniszté
riumnak lenni. Én nem mondom, hogy igy pusz

tán magában előállítva ezen állitásnak nincs logi
kája ; de minden esetre nem az a logikája, a mit a 
törvény foglal magában ; mert a törvény közösnek 
mondja a hadügyet és a külügyet, és megnevezett 
még is egy pénzügyminisztert és egy külügymi
nisztert, hadügyminisztert pedig meg nem neve
zett ; sőt hogy hadügyminiszterről azon törvény
ben nem is akart szót tenni, azt tisztán mutatja az, 
hogy a mely szakaszai a hadügyre vonatkozólag 
Magyarország és Ausztria által egyetértőleg inté
zendő dolgokról emlékeznek, azon szakaszokban 
igen is szó van Magyarország minisztériumáról, és 
ő felsége többi országai minisztériumáról, azokra 
bízván a hadügy körében egyetértőleg intézendő 
minden cselekvényt; de közös hadügyminiszterről 

l ott szó sincs. (Helyeslés bal felöl.) 
Én tehát részemről az iránt, hogy azon tör

vényben nem szándékoltatik közös hadügyminisz
ter létrehozása, tökéletesen tisztában vagyok. 

A mi a másodikat illeti, hogy alkotmányos 
közeg-e a hadügyminiszter, és lehet-e megnyugvást 
találni abban az alkotmányosság szempontjából? 
arra nézve röviden nézetem ez. (Halljuk!) Én al
kotmányos megnyugvást csak ott találhatok, hol az 
illető hivatalnok kinevezése alkotmányos utón, tör
vény szerint, azaz az illető, és pedig a szóban levő 
államra nézve illető hivatalos közeg ellenjegyzésével 

j történik ; (Helyeslés ball/elöl) másodszor csak ott lelek 
alkotmányos garantiát, hol azon kinevezett hivata
los közeg valóban felelős is. Már kérem, hogyan 
állunk e tekintetben a közös hadügyminiszterrel ? 
Én nem gondolnám, hogy Magyarország minisz
terelnöke ellenjegyezné annak kinevezését; a ki
nevezés iránt tehát nincs ezekben semmi garantia. 
De hogy állunk felelősségével? Az mondatik, 
hogy ő felelős a delegatiónak. Már most, kérem, 
vagy valósággal igaz az, hogy a delegatio jogkö
réhez oda tartozik ezen felelősség, s akkor az em
iitett XII. törvényczikkben körülirt, ezen felelős
ség illusioriussá válik, mert a delegatiónak nincs 
joga őt feleletre vonni oly tárgyakra nézve, me
lyek törvény szerint nem ő hozzá tartoznak; tehát 
azokról annak nem lehet felelős, nem is említve, 

I hogy a magyar delegatio feleletre vonása semmis, 
a másik delegatiónak beleegyezése nélkül. Vagy 
tehát nem felelős; mert azon tárgyak a delegatio 
elébe nem tartozván, az azok felett nem határoz
hat, vagy pedig hogy felelős lehessen a delegati
ónak, magához kell ragadni a jogot mindazon tár
gyakra nézve, s akkor a delegatio nem más, mint 
Reichsrath. 

Én a közös hadügyminiszterben" semmi alkot
mányos garantiát nem látok, azt, hogy a XII . tör
vényczikkben megadva volna szintén nem látom, 
azért pártolom Várady Gábor képviselőtársam e 
részben tett módositványát. (Helyeslés bal felöl.) 
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Még csak arra kérem a tiszt, képviselőházat, 
hogy ne méltóztassanak még most is, és folytono
san is azon érvet használni, a melyet most is hal
lottunk, miszerint meg kell gondolni, hogy ha ez 
vagy az meg nem szavaztatik általunk, a kiegye
zés vagy egészben vagy részben megsemmisül. 

Andrásy Gyula gr. miniszterelnök : 
Senki sem mondotta ezt! 

Tisza K á l m á n : Igenis, Bánó József képvi
selő úr hosszasan méltóztatott a felett értekezni. 

En, t. ház, azt tartom, az egész kiegyezési 
politikának, a múlt évben törvényhozásilag tör
tént dolgoknak védelmére, vagy ha azt méltóztat
nak találni, hogy ez sérelmes szó, hát azt mon
dom igazolására, csak egy érvet lehet felhozni, s 
ez egy az, hogy igaz, hogy abból, a mi papiroson 
volt, méltóztattak engedni; de a mi most papiroson 
van, az már bizonyos és életben is van; de ha még 
most is minden alkalommal attól kell rettegnünk, 
hogy ha ragaszkodunkakhoz,mipapirosonvan,hogy 
ha azt akarjuk, hogy az életben is legyen, hogy ha 
nem akarunk belebb menni azengedékenységutján, 
a kiegyezés felbomlik: akkor valósággal nincs eljá
rásunknak igazolására mentség.(Helyeslés,éljemés bal 
Jelölj 

H o l l á n E r n ő : T. ház! A 10-dik szakasz 
második bekezdésére tulajdonk ép két módositvány 
adatott be. Miután mindkettő egyszerre vétetett 
tárgyalás alá, legyen szabad nekem észrevételei
met igen röviden mindkettőre megtenni. (Halljuk!) 

Legelőször t. képviselőtársam Simonyi Lajos 
egy módositványt adott be, a mely arra vonatko
zik, a mi itt a javaslatban mondatik: „hogy a tar
talék első évfolyamába lépendő hadkötelezettek, 
azon esetre, ha a hadseregbeli szolgálat viszonyai, 
vagy a hadi kiképeztetés feltételei elkerülhetlenül 
ugy igényiének, az illető katonai hatóság által ezen 
év folyamára egészben vagy részben a tettleges 
szolgálatban megmaraszthatok, vagy arra beren-
dtdketó'k." Ezen tételre vonatkozik t. Simonyi La
jos képviselő úr módositványa. 

Valamely védrendszer megállapításánál kü
lönösen a szolgálati időnek meghatározására nézve 
igen lényeges tényezők folynak be : a nemzetnek 
harczias geniusa vagy azon tulajdonságok, a me
lyeknél fogva a katonaságot gyorsabban vagy ne
hezebben lehet harczképessé tenni; ezen körülmé
nyek igen lényeges befolyással vannak arra néz
ve, hogy a szolgálati időt miként és mennyire 
kelljen megállapítani. Itt különösen azt tapasztal
j u k , hogy összehasonlítva Európának minden 
egyéb , különösen az alkotmányos államaiban 
megállapított védrendszerekkel, bátran merem állí
tani, hogy a feltétetelek, a melyek itten javaslatba 
hozatnak; a legszabadabb elvüek, s oly annyira 
könnyítők, a mennyire csak könnyithetőket íalá-

HJÉrv. H . NAPLÓ. 1 8 6 % . IX. 

lünk akár mely más állam védrendszerében. De 
mikor a javaslat a lehető legkedvezőbbet állítja fel, 
nem szabad felednünk egyszersmind azt sem, hogy 
egy fenálló rendszerről gyökeres átalakítással át
menet tö r tén i tegy egészen ujra^melynek tényezőit 
még nem is ismerjük, és melynek tényezőivel a 
törvényhozás még ma nem is számithat, ennélfog
va merőben helyén látom azt, hogy ha csak kocz-
káztatni nem akarjuk a védelmi képességet, gon
doskodni kell arról, hogy míg egyfelől a legked
vezőbb feltételt teszszük, nehogy ezen feltétel által 
egyszersmind a védelmi képesség gyöngitése áll
jon elő, gondoskodni kell arról, hogy rendkívüli 
esetekben, midőn oly körülmények állanak elő, 
melyeket tekintetbe venni, előre látni nem lehet, 
ezen hiány más által pótolva legveu. Meglehet, 
hogy három év megfelel; meglehet, hogy a nem
zetnek tulajdonai lehetségessé teszik azt, hogy ka
tonái kiképzésére a három év teljesen elegendő; 
de erre tapasztalás rendelkezésünkre nem áll; gon
doskodni kellett tehát arról, hogy ha a szükség 
megkívánná, hogy az egész haderő, vagy a haderő 
elemeinek csak egy része még továbbra is fegy
ver alatt tartassák a kérdéses kiképzés czéljából. 

Tudom, és tökéletesen méltánylom azt, hogy 
mikor a fegyverviselés kötelességét egy törvény
hozás saját nemzetének és hazájának fiaira kimond
ja, bizonyára annál nagyobb felelősség terheli a 
törvényhozást, minél kihatóbb, minél nagyobb a 
szolgálati kötelezettség: azért nagyon figyelembe 
veendő azon egy év is, melynél továbbra terjesz
tetik a fegyverviselés kötelezettsége. De más részt 
azt tapasztaltam, hogy a méltányosság sugallata 
szerint gondoskodva van arról is, hogy ha a nem
zet fiainak egy része terhesebb kötelezettségre vé
tetik, akkor egyszersmind könnyebség is háruljon 
reája, olykép, hogy a tartalék többi idejére nézve 
szolgálatra nem köteleztetik. 

Ennélfogva én ezen gondoskodást és intézke
dést teljesen indokoltnak, más felől a méltányos
ságnak megfelelőnek találom, miszerint, ha egy 
felől nagyobb teher rovatik a katonák egy ré
szére, más felől azok könnyítésben is részesüljenek. 

A mi a m'ísik módositványt illeti, azok után, 
miket a t. igazságügyminiszter úr elmondott, én 
részemről csak igen röviden néhány megjegyzésre 
fogok szorítkozni. 

Először az mondatott, hogy a közös hadügy
miniszter felállítását magából az 1867-iki törvé
nyekből következtetni nem lehet. Ezen állítás leg
inkább azzal indokoltatott, hogy ezen institutio 
külön megemlítve nincsen, annak functiója külön 
megnevezve nincsen; én ugy látom, hogy az 1867. 
XII . törvényezikk 27-ik szakasza világosan azt 
mondja, hogy közös minisztériumot kell felállítani 
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mindazon tárgyakra nézve, a melyek közöseknek 
ismertetnek. 

Az a kérdés tehát, van-e közös hadügyünk, 
vagy nincs ? És e szerint a válasz igen egyszerű : ha 
van közös hadügy, akkor van közös hadügyminisz
ter is, ezpedig a 2 7. szakasz szerint valóságos közös. 

Igaz. hogy a közös ügynek másik két részé
re nézve, a pénzügy és külügyre nézve csak a con-
textusban véletlenül említtetnek meg azon mi
niszterek; de én azt hiszem, hogy itt a 27. szakasz 
világosan intézkedik arra nézve, hogy a valóság
gal közös ügyek kezelésére közös minisztériumot 
kel] felállítani. Én ezen intézkedést sokkal erősebb-
nek tartom, mint azon véletlent, hogy közös had
ügyminiszter a eontextusban megemlítve nincs. 

A mennyiben pedig hivatkozás történt arra, 
hogy minden törvényhozási intézkedésből nem le
het következtetni ezen institutio szükségességére, 
röviden akarok még erre nézve nyilatkozni. 

A hadügynek kettős functiója van. Egy része 
őzen functiónak iJyan, mely tisztán a fejedelem 
reservalt jogaihoz tartozik, s melyeket a fejedelem, 
mint a sereg legfőbb parancsnoka, egy helyettese, 
egy sereg-főparanesnok által teljesíthet. De van
nak azon kivül a functióknak sok más részei, me
lyek szerintem csak alkotmányos utón intéztethet
nek el. Ide tartoznak mindazon tárgyak, melyek 
leginkább a háború anyagi szereinek előállítására, 
a hadsereg fölszerelésére, a hadi szükségletekkel 
való ellátásra vonatkoznak. Oly tárgyak ezek, me
lyek legnagyobb költséget igényelnek, és olyanok, 
melyekre kell mindenekelőtt, hogy a törvényho
zás alkotmányos befolyást tartson fel magának. 
Kell azért, hogy legyen közeg, mely felelős, kell, 
hogy az alkotmányos utón kezelje ezen teendőket, 
és ez más mint közös hadügyér nem lehet. 

Itt a kérdés az, ha ugy áll-e a dolog, hogy 
a pragmatica sanctio erejénél fogva megállapított 
közös védelemnek eszköze lehet két elválasztott 
sereg, melyek a fejedelem parancsnoksága alatt 
egyesülve, együtt teljesítik hivatásukat, akkor 
megengedem, hogy a két elválasztott seregre néz
ve a hadügy ezen functióját minden seregnél kü
lön hadügyér teljesítse; de midőn a törvényjavas
lat ellenkező eszméből indul ki, midőn a hadügy
éé hadseregnek közösségét vei-zi kiindulási pontul, 
akkor szerintem más közeg nem lehet, mint a kö
zös miniszter; és ez oly összeköttetésben van egy
mással, oly organikus összefüggésben, hogy én 
ezen kivül más módot nem is ismerek. 

Ennélfogva részemről a beadott két módosit-
vány egyikét sem fogadom el. (Helyeslés.) 

Andrásy Gyula gr. miniszterelnök : 
Azok után, t. ház, mik a közös hadügyminiszter 
kinevezése iránt itt már az átalános discussio al
kalmával mondattak, és mik most ismét e tekintet-

. ben mindkét részről felhozattak, én tökéletesen fö-
| löslegesnek tartom, hogy e tárgyra nézve én is 

ujabban igyekezzem indokolni azt, mit nézetem 
szerint a törvény világosan nem csak indokol, ha
nem követel is. 

Mindazokra nézve, miket igen ékesen mondott 
előttem szólott tisztelt barátom Tisza Kálmán, én 
csak egyre figyelmeztetem, arra t. i., hogy nembi-
zonyitotta be, miként képzeli ő a felelősséget egy 

| közös hadügyminiszter nélkül. 
" Mondatott: vállalja át a honvédelmi miniszter. 

Ugyan kérem, nem volna-e ez a felelősségnek va
lóságos illusoriussá tétele ? Hogyan vállalhatja egy 
testületért két különböző egyéniség a felelősséget? 

i Mert a mint egyrészt az itteni honvédelmi minisz-
| térnek kellene azt átvállalni, ugy a másik részről a 
I másik honvédelmi miniszternek kell a felelősséget 

átvenni. Ép oly kevéssé lehető ez, ép oly kevéssé 
felelhetünk meg ez által először a védelem czélsze-
rüségének, másodszor a felelősség eszméjének, mint 
a hogy lehetetlennek tartom azt, hogy akár ki le
gyen ez országnak honvédelmi minisztere, az elfo
gadhassa a honvédségre nézve a felelősséget, ha az 
nem tőle magától függ. A mi pedig az egyik eset
ben nem lehet, nem lehet a másik esetben sem. 

Előhozta a t. képviselő úr azt is, hogy mel
lőzni kellene az afféle okoskodást, miszerint ha erre 
vagy amarra reá nem állunk, akkor az egyesség 
megbomlik és az alkotmányosság van veszélyez-

j tetve. Én azt tartom, a t. képviselő úr, ki ezen 
í okot felhozta, felhozta azt, mint fel lehet hozni 
J minden egyéb okot, mellék-, de nem főokkép ; 
| én legalább ez alkalommal ezt döntő oknak hasz-
' nálni nem akartam. Igen nagy veszély volna abi-
I rodalom mindkét részére, ha a szentesitett törvé-
! nyék minden perezben kérdésbe volnának vonha-
j tók. Az ok, mely minket e kérdésben elhatároz, a 
; közös hadügyminiszter kinevezését követelni, nem 

az, hogy félünk, hogy az egyesség megbomlanék; 
de az, hogy nem akarjuk az országot czélszerü 
védelemtől megfosztani, mely e nélkül nem lehet. 

A mi a másik indítványt illeti, melyet Simonyi 
i Lajos báró tet t : én sem az indítványt magát nem 
1 fogadhatom el, még kevésbbé azonban az'indokolást. 

Azt méltóztatott t. i. — ha jól hallottam — 
i mondani, hogy ezen törvényjavaslat szándéka az 
I illető tartalékosok egy részének a negyedik évben 
i is zászló alatt tartásával az. hogy legyen idő, mi-
i szerint az illetők elfelejtsék azt, hogy ők honpol-
| gárok voltak, és elfelejtsék azt, hogy ismét honpol-
j gárok lesznek. 

Már, megvallom, nekem sokkal jobb fogal-
, mam van a magyar honpolgárok hazafiságáró!, 

mintsem feítehetnémrólok,hogy három év alatt vagy 
; ha egy negyediket hozzáadunk, azért, mert egy 

évvel meghosszabbítjuk szolgálati idejöket, el fog-
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nák feledni, hogy magyar honpolgárok voltak és 
ismét azok fognak lenni. 

Ennek sokkal természetesebb és sokkal egy
szerűbb oka volt: és ez ok az, hogy épen ugyan
ezen szakasz másik részének kívánalma, mely 
nemzetgazdasági szempontból igen fontos, teljesít
hető legyen; t. i. hogy azok, a kik egyszer az első 
évi tartalékból kilépve, beléptek a többi hat évi 
tartalékba: polgári foglalatosságukban ne zavar
tassanak többé és ne hivathassanak be máskép, 
mint fenyegető háború esetében. Erre volt szüksé
ges az, hogy a tartalékosztály egy évig disponibi-
lis lehessen azon esetre, midőn, felteszem, sereg-
öszpontositás volna szükséges egy más sereg felál
lítása ellenében, és ne kelljen mindjárt azon tarta
lékosok sorába nyúlni, kik már második esztende
jében a tartaléknak egészen polgári hivatásuknak 
adhatják magukat oda, és kiket ugyanonnét visz-
szahivni csak ő felségének áll jogában és pedig 
ezen törvény értelmében fenyegető háború eseté
ben. Tehát szükség volt erre azért, hogy azon ag
godalom ne álljon elő, melyet Debreczen város 
t. képviselője, mint saját aggodalmát adott elő, t. 
i. hogy nincs biztosíték az iránt, hogy minden percz-
ben annyi család és annyi egyén, kik a tartalék
ba tartoznak, be ne hivathassanak. Csak ugy le
het ezeket az iránt biztosítani, hogy ha ki van kötve, • 
hogy ezen első évnek tagjait be lehet hívni, a töb
bit azonban nem. 

Van egy másik oka is, és ezen oknál fogva 
nem lehet ezt csupán a lovasságra és tüzérségre 
terjeszteni ki, és ez az, hogy a különböző ezredek 
talán faj, talán helyi viszonyok szerint könnyeb
ben vagy nehezebben képezhetők ki hadképes 
harczosokká. Már most kérem, nem volna-e igaz
ságtalanság visszatartani ezeket azért, mert egye
sek talán ügyetlenebbek, talán hátrainaradatíab-
bak, és nem czélirányosabb-e akkor felhatalmazást 
adni az iránt, hogy azok, kiknek katonai ki-
képzettségök a tovább tartást igényli, tartassanak 
ben. De e felett igazságtalan volna kimondani, 
hogy azért, mert valaki értelmes és a tüzérséghez 
alkalmazható, maradjon 4 évig, a másik pedig, ki 
nem értelmes, vagy nem alkalmazható lovasnak, 
csak 3 évig. 

E tekintetben tehát én a t. képviselő úr e 
részbeli módositvánvát nem fogadhatom el, és 
csak átalában vagyok bátor megjegyezni, hogy 
az egész szolgálati idő, ugy mint a törvényjavas
latban meg van határozva, kétségtelenül a leghu- 1 
manusabb, mely Európában jelenleg létezik, mert i 
3 évi szolgálatnál rövidebb szolgálat nem létezik. 1 
sehol. Ha itt a 4-dik évre nézve kivétel történik, 
ez utón, másutt más módon ugyanazon czél éretik !. 
el. Poroszországban minden perczben össze lehet | 
hívni az egész tartalékot is, és nincs meg azon ga- ' 

rantia, mely itten foglaltatik, nincs meg azon má
sik garantia sem, hogy csak korosztályok szerint 
hivathatnak b e , kezdve a legidősebbtől. Tehát 
az összes szolgálati idő rövidebb és könnyebb, 
mint bárhol másutt, mert Poroszországban, me
lyet épen emiitettem, ezen felül tart az átalános 
védkötelezettség a felkelésben egész 42-dik évig, a 
Svaj"ezban pedig 60-dik évig van kiterjesztve , it
ten pedig a 32. évet betöltött ember mindenféle 
hadkötelezettségtől tökéletesen mentve van. 

Összesen véve tehát az egészet, ismétlem, ez a 
legkönnyebb, és nemzetgazdasági tekintetben az 
ország kívánalmainak leginkább megfelelő feltéte
lekre van alapítva. 

í g y tehát a szakasznak, ugy a mint van, elfo
gadását kell ajánlanom. [Helyeslés.) 

S imOny i Lajos b . : Nem szólaltam volna 
fel indítványom indokolására ; de miután minisz
terelnök úr . . . 

E l n ö k : Azt hiszem, Simonyi Lajos báró 
mint indítványozó utoljára kíván szólani; most 
pedig még többen vannak felírva. 

Zichy A n t a l : Igaza van Várady Gábor t. 
tagtársamnak, hogy ősi törvényeinkben a felelős 
közös hadügyminiszternek semmi nyoma nincs. 
Ezt, ugy hiszem, közülünk senki sem tagadja. De 
hisz mindnyájan tudjuk azt is, hogy nem csak a 
közös, de átalában magát a magyar, független és 
felelős minisztériumot ősi törvényeinkben meg 
nem találjuk. Őseink gondoskodtak az állam szük
ségeiről s különösen a honvédelem eszközeiről is, 
a kor igényeihez képest; volt akkor nádor, vol
tak a nagy urak bandériumai, volt a felelősségnek 
is Ulászló törvényeiben nagyon szabatosan körül 
írott neme, mely az akkori kor igényeinek megfe
lelt ; az ujabb kornak azonban más eszközökre 
volt és van szüksége. 

Igen tisztelt tagtársunk Tisza Kálmán beszé-
dében két kérdést intézett hozzánk: az első az, 
hogy benne van-e a közös hadügyminiszter az 
1867-diki törvényben ? a másik az, hogy felelős 
lesz-e hát valóban e közös hadügyminiszter ? 

Az első kérdésre csak annyit telelek röviden, 
hogy igenis benne van az 1867-diki törvényben: 
mert benne van világosan és minden félreértést 
kizáró módon, hogy a hadügy közös, és hogy a 
közös ügyek elintézésére egy minisztérium szük
ségeltetik. 

A másik kérdésre, hogy felelős lesz-e valóban 
a közös hadügyminiszter? ott vannak az 1867-iki 
XII . t. czikknek igen s;áinos szakaszai, melyek ná
lunk még soha nem létezett módon szabályozzák 
még a módját is a feleletre vonásnak, egészen a 
pei'be fogatásig, a mit részemről nem kívánok, 
hogy valaha rákerüljön a sor. 

57* 
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Mind a két kérdésre tehát határozott igennel 
kell felelnem. 

Igen meglepett t. tagtársamnak Nyáry Pál
nak ellenzéki fellépése ezen kérdésben, nem csak 
azért, mert ugy mint ő én sem tekintem ezt párt
kérdésnek ; de főleg azért, mert t. barátomat ugy 
ismerem, mint az angol intézmények egyik leg-
buzgóbb tanulmányozóját s szakavotott ismerő
jé t minélfogva ő nálamnál sokkal bölcsebben fog
ja tudni, hogy Angliában felelős miniszterek rég 
óta léteznek, s a miniszteri kormányzat és felelős
ség ott teljes értelemben érvényesítve is van, mind
amellett, hogy oly angol törvény, melyben a mi
nisztérium minden egyes osztályai elősorolva és 
azok teendői szakaszokban körülírva volnának, 
nincsen. Elfogadom és vallom teljesen én is t. 
tagtársam Nyáry Pál azon alapeszméjét, miszerint 
ő a bizalmatlanságot hiszi mintegy az alkotmányos 
élet és intézmények egyik alapfeltételének s ru
gójának; csakhogy én magát ezen alapeszmét más
kép fejezem ki, és azt mondom, hogy az alkotmá
nyos lét egyik fő és minden kétségen felül álló 
szabálya az, hogy a király soha sem hibázhat. 
Ennélfogva a király személyét soha bele nem von
hatjuk azon ügyekbe, melyek a végrehajtás és fe
lelősség körébe tartoznak: már pedig ha ön a kö
zös hadügyet a fejedelemre, s nem a közös felelős 
hadügyminiszterre akarja bízni, akkor ama fősza
bály ellen vét. s kérem, hová lesz akkor a fele
lősség ? (Tetszés jobb felöl.) 

A mint a közös hadügyminiszter ellenzői 
iránti tiszteletem és azon figyelem, melylyel ellen
érveiket meghallgattam, arra hívnak fel. hogy 
mindazokat újra elmondjam, miket az átalános yi-
ta alkalmával e tárgyra nézve elmondtam, ugy a 
képviselőház többsége iránti tiszteletem viszont 
arra int, hogy ily ismétléstől tartózkodjam. Ugyan
azért hivatkozva az általam akkor elmondottakra, 
még csak Ivánka Imre képviselőtársamnak, ki ak
kor az átalános tárgyaláskor arra figyelmeztetett 
bennünket, hogy ha már előre nem mehetünk, leg
alább reíograd lépést ne tegyünk, csak annyit va
gyok bátor röviden mondani, hogy ha a t. ház a 
felelős hadügyminisztert most kitörölné a törvény
ből, akkor ezzel igenis hatalmas hátralépést tenne. 
(Helyeslés.) 

Lator Gábor: Nekem a kérdést illetőleg 
egy magán megjegyzésem van. 

Várady Gábor képviselőtársam azt mondotta, 
hogy a 67-es törvények hozatalakor senki sem 
gondolt még a közös hadügyminis7ter felállításá
ra, és csak későbben gondoltak reá; hasonló érte
lemben nyilatkoztak a bal oldalon mások is, sőt 
egy szónok azt is állította, hogy a 65-ös bizottság 
tárgyalásai közben semmi nyilatkozat nem téte
tett, olyan, melyből sejteni lehetett volna, hogy 

közös hadügyminiszter fog felállíttatni. Ezen állí
tás ellenében kénytelen vagyok a 65-ös bizottság 
hivatalos naplójára hivatkozni, mely szerint, ha jól 
emlékszem, a január 31-én tartott ülésben Deák 
Ferencz nagyérdemű képviselőtársunk, ki e tör
vénynek értelmezését körülbelül legjobban tudta 
köztünk, nyilván hivatkozott a közös hadügymi
niszterre és ezen közös hadügyminiszternek egyik 
hatáskörét meg is jelölte abban, mikor azt monda, 
hogy a közös hadsereg költségvetését, a közös 

I hadügyminiszter fogja előterjeszteni; ezen felfogás 
| és magyarázat ellen akkor senki fel nem szólalt, s 

ezen körülményből, hiszen a bal oldal is képviselve 
volt ott, következtetni lehetett, hogy az ellenzékig 
helyeselte a törvénynek olyatén magyarázatát. 
Ha nekem legkisebb kétségem volna a törvény ma
gyarázata felett, mondom, ha legkisebb kétségem 
volna a törvény ezen keletkezeié, ezen története 
minden kétséget eloszlatna. 

Mert én minden irányban végrehajtani aka-
| rom ezen törvényt, azért én a szerkezet megtartása 
j mellett szavazok. (Helyeslés jobbról.) 

S í m o n y i Lajos b á r ó : Nem akartam indít
ványom indokolását másod ízben is megkísérlem, 
hanem kényszerítve érzem magamat erre a mi
niszterelnök úr nyilatkozata folytán. 

A miniszterelnök úr ugyanis azon indokok
nak, melyekkel indítványomat támogatni akar-

| tam, más értelmet adott, t. i. én nem azzal akar-
i tam inditványomnak sxiljt adni , hogy az által, 
i hogy 4 évig szolgál a katona, kivetkeztetik haza
fiságából, mert ugy mint a miniszterelnök úr, én is 
meg vagyok győződve arról, hogy a magyar ka-

! tona, bár mennyi ideig is szolgáljon az osztrák 
| hadseregben, nemzeti jelleméből kivetkeztetni nem 
i fog; hanem, mint az átalános hadkötelezettség el-
i lenségét mondottam ki azon nézetet, mely még az 

irányadó körökben létezik, és mely szerint hosszas 
ideig akarják fegyver alatt tartani azért a katonát. 

I hogy felejtse el hazáját és felejtse el hazafiságát. 

Válaszolni akarok még egy megjegyzésére. 
i Azt monda, hogy kiáltó igazságtalanság volna, ha 

azért, mert valaki képzettebb, annak következtében 
a lovasságban vagy a műtani szakban hosszasabb 
ideig kénytelen szolgálni, mint a másik, kikevésb-
bé képzettebb. Én meg azt mondom, kiáltó igaz
ságtalanság az, hogy az olyan egyén is fegyver 
alatt tartassák, ki a képzést nem igényli, csak 
azért, hogy a másiknak szüksége van ezen katonai 
kiképzésre. De kiáltó ellentétbe látom nemzetgaz
dasági szempontból is az ország jóllétével azt, 
hogy e fegyverekben gyakoroltassák oly egyén, 
kinek erre többé szüksége nincs. 

j Hollán képviselő úr rnódositványom ellen azt 
j hozá fel, hogy szükséges a 4 év, mert az átalános 
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hadkötelezettség életre valósága bebizonyítva még 
nem levén, ezen egy évi pótlékra szükség van. 
Én azt hiszem, midőn az átalános hadkötelezett
ség itt behozatott, e felett az irányadó körökben 
tisztában kellett lenni, mert ha csakugyan most, 
midőn behozatnék nem mutatkoznék életre való
nak, akkor az egész katonai rendszer összeroskad
nék, és ha az átalános hadkötelezettség kivehetősé-
géről nem voltak teljesen biztosak, én ezt a legna
gyobb könnyelműségnek tartom. 

De még inkább ajánlom a t. ház figyelmébe 
inditványomat, mert, mint látom, igen sokan a 
hadügyér jóváhagyásától teszik függővé, hogy az 
illető katona a hadseregben maradjon-e vagy pe
dig nem'? Még inkább szükséges módositványom-
nak elfogadtatása, mert, ha a honvédelmi minisz
tertől függnék ez egyedül, még talán, ebben bizva. 
képes volnék módositványomat visszavenni. 

Nem csak nagy súlyt fektetnek többen a kö
zös hadügyminiszterre, hanem azt is mondják, 
hogy felelős, felelős pedig a delegatiónak; de a de-
legatio egyedül a bndgetet szavazza meg, másra 
nem terjedhet ki és e tekintetben a hadügyminisz
tert felelősségre nem is vonhatja. 

A t. igazságügyminiszter azt monda, hogy 
midőn a közös ügyeket elfogadtuk, akkor elfogad
tuk a közösügyi pénzügyminisztert is, és elfogadtuk 
a közös külügyminisztert, ennek megvan logikai 
következése : a közös hadügyminiszter. Én tovább 
megyek, t ház. van még mindezeknek egy logikai 
következése : a közös parlament, mely hazánkat 
megsemmisiti ; őszintén kivánom, hogy az ország
gyűlés ne legyen következetes, 

Továbbá igen szeretik azt mondani, és a la
pokban is hirdetik, hogy az ellenzék nem annyira 
alkotmányos, mint a jelenlegi kormánypárt, mert 
a miniszteri felelősséget mellőzni akarja. Ha valaki 
tőlem azt kérdezi, hogy az illető rendeletek abso-
lut módon a fejedelem által bocsáttassanak-e ki. 
vagy pedig a felelős magyar miniszter által ellen
jegyezve? azt mondanám, hogy az utóbbit válasz
tom; ha valaki azonban azt mondja, hogy mit 
mondok arra. hogy absolut fejedelem által absolut 
módon bocsáttassanak-e ki a rendeletek, vagy pe
dig oly miniszter ellenjegyzésével, ki nem magyar? 
erre azt válaszolom, hogy nekem egyik sem kell. 

Ennek következtében e kérdésre nézve nem 
tartom czélirányosnak a szerkezetet és annál in
kább ajánlom indítványomat, mert a mint látom, 
itt a közös hadügyminiszter meg akar tartatni. 

E l n ö k : A tárgyalás folyamában ezen három 
kikezdésből álló szakaszra több észrevétel tétetett. 
Vagy méltóztassanak az e szakaszra vonatkozó 
módosításokat előadni, vagy méltóztassanak elren
delni, hogy a 10-dik szakasz minden egyes kikez-

désére szavazás történjék. (Felkiáltások: Egyszerre 
az egészre!) 

S i m o n y i LajOS b . : Én azt hiszem, miután 
e szakasz igen különböző tárgyú és nagy hord
erejű tárgyat tartalmaz, jobb volna, ha a szaka
szok szavazás által döntetnének el azon rendben, 
mely már tárgyaltatott, és ugy mennénk tovább. 
(Az egészet!) Ha tehát az egész szakaszt egyszerre 
akarják tárgyalni az igen t. képviselők, ezennel a 
3-dik bekezdésre van szerencsém egy módosit-
ványt benynjtani. E módositvány tartalmazza azt, 
hogy a tartalékosak behívása, illetőleg mozgósí
tása egyedül a honvédelmi miniszter ellenjegyzése 
mellett történhessék, az utóbbi 4-dik évbeli tarta
lékosoknak pedig behívása csakis az országgyűlés 
beleegyezésével történhessék. 

Andrásy Gyula gr. miniszterelnök: 
A közös hadügyminiszter által. 

S i m o n y i LajOS b . : Bocsánatot kér ek az igen 
t, miniszterelnök úrtól : ebből nem az következik, 
hogy a honvédség behívása a közös hadügymi
niszter által, sőt megfordítva, a honvédelmi minisz
ter, illetőleg as országgyűlés beleegyezése mellett 
történjék. De ez a honvédségre vonatkozó törvény
javaslat tárgyalásánál í"levén helyén, ezt ezúttal 
nem említem. 

A fenforgó tárgyra áttérve, meggyőződésem 
szerint a parlamentek legfőbb biztositéka az, a 
mi által leginkább érvényt szerezhetnek határoza
taiknak, s a mi által leginkább biztosithatják ma
gukat a felől, hogy a kormány sem alkotmány
ellenesen , sem pedig a parlament többségével 
ellentétben nem intézkedhetik : az adó és ujoncz 
megszavazási joga. A mi az adómegszavazási jogot 
illeti, nézetem szerint a magyar országgyűlés adó 
megszavazás! jogának egy nagy részéről, legalább 
két harmad részéről lemondott; lemondott pedig 
az által, hogy azt oly testületre ruházta át, mely 
nem egyedül csak Magyarország érdekeit képvi
seli, mely csak egy más országnak testületévei 
egyesülve határozatképes. Miután tehát a ház ezen 
jognak egyik részéről lemondott, nézetem szerint 
annál lénj^egesebb a másik megtartása-

Történtek itt hivatkozások több alkotmányra, 
különösen kiemeltetett az angol alkotmány. Az 
mondatott, hogy az angol alkotmány szerint nem 
ajánltatnak meg az ujonezok. És ez igaz; de az 
angol parlament az adóajánlási jognak teljes bir
tokában van és nem gyakorolja azt egy testület 
által, mely például csak a franczia, vagy ki 
tudja melyik állam küldötteivel egyesülve ha
tározhat. A legnagyobb és közvetlen befolyást 
gyakorolja ez a hadügyre nézve , miután ez 
államban, mint igen jól tudjuk, csak fogadott 
seregek vannak, a budget megszavazása által, ez 
által egyszersmind a kormány kezébe adván, vagy 
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ettől megvonván azon módot, hogy sereget tart
hasson. De az angol parlamentnek határozó befo
lyása van, mint hiszem, e háznak igen nagy több
sége tudja, a muti-bilí által, mely évenkint meg
szavazandó, és mely által határoztatik meg az, 
hogy béke idején a kormány állandó hadsereget 
tarthasson, és az is, hogy az illető katonák enge
delmeskedni tartoznak, mert ezen bili határozza 
meg azon büntetéseket, melyek a katonai deser-
tióra és engedetlenségibe vonatkoznak. 

Megemlittetett még, hogy a közvéleménynek 
igen nagy hatása van. Igen, elismerem, hogy a 
közvéleménynek döntő befolyása van ; elismerem 
azt is, hogy igazuk van azoknak. kik a közvéle
ményt a hatodik nagyhatalomnak nevezik. De 
tapasztaltuk azt is, hogy a közvélemény sokszor 
kedvezőtlen körülmények következtében nem bir 
magának érvényt szerezni, vagy ha érvényt szerez 
is, az csak a legnagyobb megrázkódtatások által 
történhetik. Azt hiszem, épen arra valók a törvé
nyek, épen az a feladata a törvényhozásnak, hogy 
a közvéleménynek ily megrázkódtató hatását mel
lőzze és egyszersmind lehetetlenné tegye a forra
dalmat, mind felülről, mind alulról. 

Magyarország eddig ujoncz és adó megaján-
lási jogának teljes birtokában volt. Állíttatik, hogy 
ezen törvényjavaslat szintén megtartotta azt aa 
ország számára. Mert a 13-dik szakasz első bekez
désének végén kimundatik az : „hogy a jutalék 
kiállítása azonban csak akkor történhetik meg, ha 
ezt a törvényhozás azon évre meg is szavazza." 
Igen t. miniszter úr nyilatkozatában, melyet az 
átalános tárgyalások alkalmával tett, kimondá azt 
is, hogy elismeri, miszerint az ujonczmegszavazási 
jog nincs szoros összefüggésben az átalános kato
nakötelezettséggel ; és épen azért én részemről azt 
hiszem, hogy csak azért hozatott be ezen törvény
be, mert az országgyűlésnek épen semmi más 
garantiája nincs, hogy kezében tartsa az ország 
haderejének kiállításáról történhető rendelkezést. 
Ez egyedül csak az által létesíthető, hogy a moz
gósítás felett az országgyűlésnek részbtn, részben 
pedig a minisztériumnak befolyása van. A 13-dik 
szakasz azon tétele, mely az njonczok megajánlá
sára vonatkozik, nézetem szerint ellentétben van 
a 11-dik szakaszszal, melynek 3-dik bekezdése 
ekkép szól: „A hadseregnek és hadi tengerészei
nek ezen hadi létszáma a legközelebbi 10 évre 
érvényes." 

Égy igen tisztelt képviselő úr az átalános 
vitatkozások alkalmával azt mondotta, hogy ez 
annyit tesz: hogy megállapíttatik; hogy tehát ezen 
tőrvény bekezdésének nincs azon súlya, mint, a 
minőt én hiszek, ez csak egy szójáték, melynek 
semmi alapja nincsen. Én azt tartom, ha világosan 
kimondatik, hogy ezen hadi létszám 10 évre érvé

nyes, hogy ezt máskép magyarázni nem lehet, 
minthogy az ország köteles ezen hadi létszámot 
fentartani, és igy ez az ujonczmegajánlási joggal 
ellentétben áll. De, t. ház, még azon esetre is, ha 
az országgyűlés megtagadná az ujonczokat, és 
ennek következtében az ujonczok ki sem állíttat
hatnának, még azon esetre is a kormány folytat
hat impopularis háborút, vagy követhet oly poli
tikát, a melyet a parlament többsége magáénak 
nem vall. Mert ha a megtagadás esetében az njon
czok évi illetékét, mely 80,000 tesz, melló'zük is, 
a kormánynak rendelkezése alatt áll még 720,000 
főnyi hadsereg, és még azonkívül a honvédség és 
a póttartalék ; ennek következtében ez bátran kö
vethetne oly politikát, mely az országgyűlés több
ségének nem tetszik; kiadta kezéből e szerint a 
törvényhozó-testület azon fegyvert, a mely által 
békés utón kényszeritheti a kormányt, hogy vele 
elismeréssel és egyetértéssel működjék. (Zaj. Fel
kiáltások : Szavazzunk !) 

Figyelmeztetem a t. képviselőket, hogy ez 
sokkal fontosabb dolog, semhogy egyszerű szava
zással el lehetne dönteni. 

Épen ezen indokoknál fogva óhajtom, hogy 
a mozgósítás felett az országgyűlésnek és illetőleg 
az ország kormányának is befolyása legyen. En
nek következtében módositványomat ajánlom. 
(Szavazzunk!) 

Csengery Imre jegyző (olvassa Simonyi 
Lajos b. módosilványát): „A 10-ik szakasz 3-ik be
kezdése ekkép lenne szerkesztendő: „A tartalék 
csak ő felsége parancsára, a magyar honvédelmi 
miniszter ellenjegyzése mellett szólittathatik be a 
hadsereg és hadi tengerészet kiegészítése (pótlása) 
végett a hadi létszám erejéig. Az utolsó négy évi 
tartalék mozgósítása azonban csak az országgyűlés 
beleegyezése mellett eszközölhető." 

E l n ö k : Kérem a t, házat, hogy a Várady 
Gábor és Simonyi Lajos b. urak által beadott 
módosításokat szavazás előtt kivánja-e még fel
olvastatni vagy nem? (Nem!) Ez esetben bátor 
leszek a szavazási kérdést feltenni. Kérem azon 
t. képviselőket, a kik a 10-dik szakaszt a kikül
dött bizottság által tett szövegezésben a központi 
bizotság által javaslott „felkelés" helyett: „népfel
kelést" kívánják tétetni, tehát az eredeti szöveget 
a központi bizottság által indítványba hozott javas
lattal elfogadják, méltóztassanak felkelni. (Meg
történik.) A 10-dik szakaszt a többség elfogadta. 

A többség folytatni kívánja a tanácskozást, 
a jegyző úr tehet felfogja olvasni a 11-dik szakaszt. 

Horváth Lajos jegyző (olvassa a n-dík 
szakaszt.) 

Bujanovies Sándor előadó: A központi 
bizottságnak e szakaszra nincs észrevétele. 

Ghyczy Kálmán: T. házi A ll-dik sza-
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kasz, mely most felolvastatott, szoros összefüggés 
ben van a 13-dik szakaszszal, s a kettőnek értelme 
csak együtt véve vehető ki, mert a 11-dik szakasz 
megállapítja a hadsereg kiegészitésének módját 
és azt, hogy 10 év elteltével a hadseregnek lét
száma miként leszen újból megállapitandó. A 13-
dik szakasz a közben fekvő időről rendelkezik, 
arról t. i., hogy időközben a megállapitot létszám 
miképen egészíttessék ki. Midőn tehát ez alkalom
mal a I l d i k szakaszról szólok, lehetetlen lesz 
nem szólnom egyszersmind a 13-dik szakaszról 
is, s ezt annyival inkább tehetem . . . . (Felkiáltások: 
Fel kell olvasni mind a három szakaszt együtt.) 

Horváth LajOS j e g y z ő (kezdi olvasni a 12-
dik szakaszt.) 

G h y c z y K á l m á n : Bocsánatot kérek, csak 
a 13-dik szakaszt kérem felolvastatni: a 12-dik 
szakaszra inditványom nem terjed ki. Egyébiránt 
nem szükséges, hogy a t. ház idejét töltse a felol
vasással; ugy gondolom, a t. képviselő urak mind
nyájan olvasták ezen szakaszokat és különben is, ha 
az indítvány, melyeta 11-dik szakaszra nézve bátor 
leszek előadni, elfogadtatnék, a 13-dik szakasz 
egészen fölöslegessé válik. (Bálijuk!) 

Nézetem szerint ezen két szakasz a törvény
javaslatnak legfontosabb és következményeire 
nézve legnagyobb horderejű szakaszaihoz tartozik : 
mert attól, hogy azon alapelvek, a melyek ezen 
szakaszokban kimondandók, miképen mondat
nak ki. függ nagy részben az, hogy vajon az 
egész törvényjavaslat, s átalában a megállapitandó 
védrendszer alkotmányunk keretébe beillő vagy 
azzal ellenkező, következőleg a hazára üdvös 
vagy káros lesz-e ? 

Ezen két szakaszban a hadsereg létszáma és 
kiegészitésének módja állapittatik meg; ha tehát 
ezen két szakaszban a magyar hadseregnek lét
száma állapíttatnék meg, és ennek kiegészítése 
egy bizonyos a körülményekhez mért nem hosszú 
időre el vállaltatnék oly módon, hogy ezen időnek 
elteltével azután Mag}~arország országgyűlésének 
ujonczajánlási joga azon egész kiterjedésében, 
melyben ezen jogot eddig gyakorolta, ismét életbe 
lépjen, akkor mindazon részletes intézkedések, me
lyek ezen törvényjavaslatban foglaltatnak, kizá
rólag a magyar hadseregre vonatkozván, ezen 
intézkedés a törvényjavaslatnak — hogy ugy mond
jam — • egész jellegét, közjogi és politikai tekintetben 
megváltoztatná, és megváltoztatná a nélkül, hogy 
csorbát szenvednének azon igények, melyek ka
tonai szempontból a hadsereg harez-képességére 
és egységére nézve tétetni szoktak. 

Ezen szakaszok azonban egészen mást fog
lalnak magukban. (Halljuk!) Ezen szakaszokban 
a monarchia közös védelmére szükséges hadsereg
nek, az összes hadseregnek lérszáma állapittatik 
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meg, nem tekintettel a monarchia államaira, és 
azoknak közjogi viszonyaira, hanem tekintettel 
egy törvényhozásnak történetében egészen isme
retlen uj factorra : a monarchia két állama területé
nek összes népességére. (Helgeslés balról.) S az 
ekuént megállapított létszám tiz év lefolyása alatt 
a magyar korona országai és ő felsége többi or
szágai közt a népességnek számaránya szerint fel
osztandó és az életbe léptetett törzs- és oktatási 
rendszer kívánalmai szerint előre meghatározandó 
ujonczilleték által évenkint kiegészíttetni rendel
tettik oly hozzátétellel, hogy 10 év elteltével a had
sereg létszámának megállapítása iránta monarchia 
két állama képviselete közt ujabb egyesség köt
tessék. 

E tekintetben először is föltűnő, t. ház, hogy 
midőn például az észak-német szövetségben a 
hadsereg létszáma 5 évre 1871-diki deczember 
31-ig van törvény által megállapítva, itt 10 évre 
állapittatik meg; (Helyeslés balról. Ellenmondás jobb -
ról.) Pedig mellőzve azt, hogy ily nagyfontos
ságú jognak, milyen a hadsereg létszámának meg
határozása, ily hosszú időre való szünetelését elren
delni közjogi tekintetben sem nem közönyös, sem 
nem veszélytelen : megtörténhetik, hogy azon nagy 
erő megfeszítés, a melybe a nagy hadseregek fen-
tartása Európa államainak kerül, és az innen eredő 
átalános kimerültség és eladósodás Európa népeit és 
hatalmasságait kényszeríteni fogják, hogy a nemze
teket megölő nagy hadkészültség megszüntetése vé
gett a béke állandósításáról korábban is gondolkod
janak, és ez esetben egy harczkedvelő fejedelem, pe
dig fájdalom, nem vagyunk biztosítva arról, hogy az 
isteni gondviselés felséges urunknak életét meddig 
nyujtandja, mondom, egy harczkedvelő fejedelem, 
harczkedvelő tanácsosok által támogatva, az orszá
got, mind pénzügyi, mind közgazdasági tekintetben 
n&gy kárával ezen tetemes nagyságú hadsereg 
további fentartására kényszerithetné az elfogadott 
törvény erejénél fogva, és ez által talán a lefegy
verzés aerájának Európábani bekövetkezését is 
akadályoztathatná. 

Föltűnő másodszor, t. ház, ezen törvényjavas-
lati szakaszokat illetőleg, hogy ezen szakaszokban 
a magyar korona országainak kiegészítő részét tevő 
határőrség nem csak a magyar hadsereghez nem, 
de a magyar hadjutalékhoz sem számíttatik, hanem 
az összes hadsereg különálló tényezőjének tartatik 
fen, s nem is addig, míg a határőrség intézménye 
alkotmányos utón meg fog változtattatni, hanem 
addig*, míg a határőrség intézménye tényleg létezik. 
Ez által, t. ház, elismertetik és törvényesíttetik is 
némileg azon alkotmányellenes állás, a melyben 
a határőrség" létezik. Ezen törvényellenes állás 
megváltoztatására nézve, Magyarországnak alkot
mányos joga meg nem óvatik, s hallgatva bár, de 
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körülbelől mégis kimondatik az, a mi a lajtántuli 
államférfiak közül nem egyiknek nyiltan kifeje
zett véleménye is, hogy a határőrség a magyar 
korona országainak kiegészitő részét nem is ké
pezi, hanem a birodalomnak tulajdona. A kér
déses szakaszoknak ily szerkezete tehát az ország 
integritására nézve is nézetem szerint veszélyes-

Legfeltűnőbb azonban, t. ház, ezen szaka
szokra nézve az, hogy az azokban foglalt intézke
dések, nézetem szerint legalább, alkotmányunkkal 
meg nem egyezők, hogy megváltoztatásai a múlt 
évben létesült kiegyezés feltételeinek, s visszalépést 
foglalnak magukban ezen kiegyezési megállapo
dásoktól. 

E tekintetben nem fogok a magyar hadsereg 
közjogi, politikai szükségességéről, lehetőségéről, 
létesítésének módjáról, a hadügyérségről szólani, 
mert ezen kérdések meg voltak már eléggé vitatva ; 
nem fogom ismételni, a mit más alkalommal sze
rencsém volt előadni: hogy t. i. mily kétes értékű 
a törvényjavaslat 13-dik szakaszának azon zára
déka, a mely szerint a Magyarországra kivetendő 
ujonczilleték az országgyűlés által is megszava
zandó lesz; hanem t. barátom a kaposvári kerü
let érdemes képviselőjének példájára kezembe ve
szem az 1867-dik évi XII . törvényezikket, felol-
vasandom a t. ház engedelmével annak két szaka
szát, és ki fogom vonni azokból azon következése
ket, a melyek azokból önként folynak, s a me
lyek e házban azon törvénynek alkotásakor s ké
sőbben is, ismételve kimondattak. 

A 12. szakasz igy szól: „A magyar hadse
regnek", tehát nem az összes hadseregnek, „időn
kénti kiegészítését, az ujonczok megajánlásának 
jogát, az ajánlás föltételeinek, s a szolgálati idő
nek meghatározását, az ország, az eddigi törvények 
alapján" tehát minden korlátozás és megszorítás 
nélkül „magának", tehát nem valamely közös 
kiegyezkedésnek „tartja fen." 

A 13. szakasz ezt mondja: „Miután a védelmi 
rendszernek megállapítása és átalakítása is csak 
egyenlő elvek szerint eszközölhető czélszerüen: 
ennélfogva tehát „ezen czélszerüségnek" — s nem 
kötelezettségnek tekintetéből —„minden ily esetben 
a két minisztérium előleges megállapodása után 
egyenlő elvekből kinduló javaslat fog terjesztetni 
a két törvényhozás elé ;" s a két törvényhozások 
nézeteiben netalán felmerülő különbségek ki
egyenlítése végett „a két törvényhozás egymás
sal köldöttségek által érintkezik." 

Mi történjék azon esetre, ha a két törvényho
zás között fölmerülő nézetkülönbségek a küldött
ségek által sem kiegyeztethetők, arról a törvény 
nem rendelkezik ; beáll tehát, az alkotmányosság
nak tiszta fogalma szerint, mind a két törvényho
zásnak önálló intézkedési joga a védrendszer s az 

ezzel kapcsolatos ujonczajánlás és hadsereg kiegé
szítése iránt, s ezen jognak gyakorlata sem az 
egyik, sem a másik törvényhozásra nézve valami 
ujabb kiegyezkedésnek föltételétől nem függeszt
hető fel, valamely ujabb megegyesülés szüksége 
által nem korlátoltathatik, azon egyszerű okból, 
mert a törvény azt ilyen megegyesülés szükségé
nek kimondása által nem korlátozza. 

Ha tehát valami meglepő lehet ezen törvény
javaslatban, nem tagadom, a legmeglepőbben ha
tott reám az, hogy ezen 11-dik szakasznak vég
bekezdésében a magyar törvényhozás az ujoncz-
állitási jognak gyakorlatára nézve a 10 év eltelte 
után is ő felsége többi országainak képviseletével 
való ujabb megegyezésre utasittatik,a miről az 1867-
dik XII . törvényczikk 13. szakasza egy szót sem 
emlit. 

En a 11. szakasz ezen végbekezdésének el
fogadását a hazára nézve különösen károsnak tar
tom, mert az ujonczajánlási jognak azon teljes 
körben és tisztaságban való megtartása, melylyel 
az eddig az országgyűlés által gyakoroltatott, oly 
nagy horderejű, hogy bár mely hiányok legye
nek ezen most megállapítandó védrendszerben, 
mind ezen hiányok az ország ezen alkotmányos 
jogának fentartása mellett idő jártával, tehát 10 
év múlva, megorvosolhatok lesznek; ezen alkot
mányos jognak birtoka nélkül pedig nézetem sze
rint ezen hiányok megorvosolásának reménye is 
alig ha megszűntnek nem tekinthető. 

Ha tehát valamire bátor vagyok a t. házat 
buzgón felkérni, ez az, hogy ezen 11 -dik szakaszt 
átalában, különösen pedig annak végbekezdését 
elfogadni ne méltóztassék, hanem rendelje azt a 
törvényjavaslatból egyszerűen kihagyatni. 

Erre nézve még egy más érvem is van : mert 
ezen bekezdésben vagy csak az foglaltatik, a mi 
az 1867-dik esztendei XH-dik törvényczikkben 
is ki van mondva, vagy más ennél több foglaltatik. 
Ha csak az foglaltatik ezen bekezdésben, a mi mái-
ki van mondva az 1867. Xll-dik törvényczikk 
13-dik szakaszában, akkor ezen bekezdés merőben 
felesleges, és ezen bekezdésnek kihagyása mellett 
is az emiitett törvényczikknek, a XII . törvény
czikk 13-dik szakasza ugy fog fenállani jövendőre 
is, mint fenáll most. ugy fog jövőre zsinórmétékül 
szolgálni, mint szolgál most; de ha ezen bekezdés 
mást vagy többet foglal magában, mint a mi azon 
törvényczikkben foglaltatik, akkor ez megváltoz
tatása a kiegyezkedés feltételeinek, visszalépés 
a kiegyezés megállapodásaitól, és akkor nem csak 
a jelen korról rendelkezünk, a mit még tehetnénk. 
hanem a nemzet jövőjét is le fogjuk bilincselni, 
mire, ugy ^hiszem, hivatást magunkban nem érez
hetünk. (Elénk helyeslés bal felöl.) 

Bátor vagyok ennélfogva a következő indít-
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ványt előterjeszteni, kérvén a t. házat, hogy a tőr
vényjavaslat 11-dik szakasza helyett fogadtassák 
el a következő két uj szakasz: „11 . szakasz. A 
magyar korona országai hadseregének hadi lét
száma a határőrségnek s a tengerparti vidékek
nek, a hadi tengerészeibe besorozandó ujonoziíleté-
kének beszámításával, 329,632 főben állapittatik 
meg. Ezen létszámba a tartalék is (4. szakasz) be 
van számítva. A hadseregnek ezen hadi létszáma 
a legközelebbi öt évre érvényes." 

„12. szakasz. A hadsereg kiegészítésére kiállí
tandó katonaujonczok száma a 11-dik szakaszban 
említett öt év lefolyása alatt is évenkint törvény 
által fog megállapittatni, s kiállításuk csak akkor 
történhetik meg, ha azt a törvényhozás azon évre 
már mégis szavazta.* 

Ezen 12-dik uj szídcasz után következnék a 
törvényjavaslatnak mostani 12-dik szakasza mint 
13-dik szakasz; a mostani 13-dikszakasz pedig ki
hagyatnék. {Helyeslés balról) 

Ezen indítványomnak támogatására még 
csak néhány átalános megjegyzést vagyok bátor 
tenni. {Halljuk!) 

Midőn indítványomban magyar hadsereget 
említek, egyátalában nem érthetem alatta azt, mi 
itt a napokban is mondatott; nem érthettem egy 
egészen elkülönzött, teljesen önálló és független 
hadseregeimért az 1807. XII . törvényczikk meg
alkotása után csak oly hadsereget érthettem, mely 
o' íelsége összes hadseregének kiegészi/ő részét 
képezi. 

Vannak ily állapotnak példái is. Az éjszak
német szövetségben jelesül a hadsereg azon béke
kötés szerint, mely 1866-ban Poroszország és 
Szászország közt köttetett, az éjszak-német szövet
ségnek kiegészítő rési-ét képezi. Nem mondom, 
hogy a viszonyok, melyek a szászországi hadse
reg és az éjszak-német szövetségi hadsereg közt 
léteznek, mindenben a mi viszonyainkra is alkal
mazhatók kgyenek ; hiszem, ha e viszonyok ide 
átültetendők lennének, azokat alkotmányunk sze
rint módosítani kellene — ehhez egvébiránt szak-
értők szólhatesak csak — én azonban azon néze
temet kimondhatónak vélem, hogy a magyar had
sereg létesülésének eszméje oly lehetetlenséget 
már ezen példa után is a priori nem foglal magá
ban, mint e házban állíttatott. Mert ha lehet a 
katonai minta-államban, az éjszak-német szövet
ségben kölön hadsereg, az éjszak-német szövetség 
hadserege harczképességének és egységének ve
szélye nélkül, ha lehet ez Szászországban, miért 
volna lehetetlen viszonyainkhoz, alkotmányunk kí
vánalmaihoz alkalmazva mi nálunk ? miért volna 
lehetetlen Magyarországban ? {Élén k hosszas helyes
lés a bal oldalon) 

Nem vonom kétségbe, hogy régibb időkben. 
KÉPV. H. NAPLÓ 1 8 6 % . IX. 

a hajdani török háborúk idejében a magyar hadak 
a király többi hadseregeivel közös parancsnokság 
alatt állottak, ez a hadmüveletek öszhangzása te
kintetéből máskép nem is történhetett; de meg 
lehet a történetből mutatni azt is, hogy ez alkal
makkal is a magyar hadak mindig külön hadtes
tekben saját vezérök alatt működtek. És nem 
volna nehéz kimutatni azt is, hogy a magyar ha
daknak még a pragmatica sanctio létesülése után 
is külön állásuk volt Mária Terézia uralkodásának 
csaknem végéig, József császárnak az uralkodásra, 
alkotmányunkra minden tekintetben végzetes be
folyásának kezdetéig. 

De akár mint volt ez légyen régebben, akár 
mit mondanak e részben régibb törvényeink, az 

| 1867-diki törvények, az 1848-diki törvények egye-
| nesen magyar hadseregről szólnak. S annyi politi
kai változások után, melyeken keresztül mentünk, 
azon nagy átalakulás után, melynek t mui vol
tunk, azon nagy áldozatok és terhek után, melye
ket a monarchia biztossága fentartásának tekinteté
ből önként magunkra vállaltunk, nem fogadhatom 
el azt, hogy midőn terheinkről van szó, akkor az 
ujabb törvények hivatnak fel ellenünk, midőn pe
dig jogainkról van szó, akkor az ujabb törvények 
ellenében régibb íörvénj^ek idéztetnek; {Zajos he
lyeslés a b d oldalon) azonban, ha a régibb törvé
nyek terén kell is maradnunk, akkor is áll az, 
hogy e helyen egyedül csak a magyar hadsereg 
kiegészítéséről rendelkezhetünk : mert azon egyet
len eset, melyben a magyar törvényhozás a ma
gyar hadsereg létszámát megállapítván, annak ki
egészítését egy időre, 3 évre elvállalta, az 1802-ik 
évi I-ső t. ez. világosan és egyenesen, szintén csak 
a magyar hadsereg létszámának megállapításáról 
és annak kiegészítéséről rendelkezik. 

Az ujonczajánlási jog gyakorlata az átalános 
hadkötelezettséggel összekötött védrendszernél 
csak ott lehetetlen, hol állandó hadsereg egyátalán 
nincs, s itt e jogot a hadcsapatok mozgósitása 
iránti intézkedésnek fentartása pótolja. Mindazon 
államokban, hol állandó hadsereg vau, az átalános 
védkötelezettség elvének elfogadása mellett is ezen 
állandó hadsereg rendes ujonezozás által egészítte
tik ki a hadkötelezettek összes tömegéből. 

Az én nézetem szerint a kiállítandó ujonezok 
számának meghatározása az ujonczajánlási jognak 
lényeges részét képezi: mert az, a mi4 e napokban 
itt említtetett, t. i. az ujonczállitásnak magának 
azon esetben is, ha az szükséges volna, megtagadá
sa azon rendkívüli végletek közé tartozik , me
lyektől az isteni gondviselés minden államot ment
sen meg. Kendes időkben a törvényhozás a kül
ügyek vezetését csak az évenkint kiállítandó ujon
ezok számának meghatározásával ellenőrizheti. 

Említtetett itt ennek ellenében , hogy ott, 
58 
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hol a hadsereg létszáma meg van határozva, an
nak kiegészítése el van fogadva, létezik egy meg
állapított törzs- és oktatási rendszer, ott a kiállí
tandó ujonczok számát ezek, és nem az országgyű
lés határozza meg. Ez az épen, tisztelt ház, mit 
mindig mondok, hogy t. i. mily kétes értékű ezen 
törvényjavaslatnak a 13-dik szakaszban fentartott 
azon záradéka, hogy az ujonczokat az országgyűlés 
fogja megszavazni évenkint. 

De e részben még meg kell jegyeznem azt is, 
hogy a törzs- és oktatási rendszer, mely valamely 
hadseregben behozatik, lehet különböző, és miután 
ezen törzs- és oktatási rendszer minőségétől függ 
nagy részben a kiállítandó ujonczok száma, ö fel
ségétől pedig azon jogot, hogy ezen törzs- és okta
tási rendszer iránt a hadseregben közvetlenül ren
delkezzék, megtagadni nem lehet, vagy azon elvet 
kell felállítani, hogy ő felsége a törzs- és oktatási 
rendszernek tetszése szerinti megállapítása által, 
tetszése szerint határozza meg a kiállítandó ujon
czok számát, vagy tért kell fen tartani az ország
gyűlésnek arra, hogy ezen törzs- és oktatási rend
szerre nézve is, mely az országra nézve sem köz
jogi, sem politikai, sem pénzügyi, sem nemzetgaz
dasági tekintetben nem közönyös, legalább köz
vetve befolyhasson. {Helyeslés a bal oldalon.) 

És mi történik absolut monarchiákban? Ab-
Kolut mouarchiákban is a hadseregek bizonyos 
rendszer szerint vannak szervezve, taníttatnak, 
oktattatnak, egészíttetnek ki, és mégis valahány
szor ezen hadsereg kiegészítendő, a fejedelmek 
mindig meghatározzák a kiállítandó ujonczok szá
mát, í g y tett maga felséges urunk is, míg absolut 
hatalommal uralkodott. Ha megtehetik ezt a feje
delmek, megtehetik az országgyűlések is. Vagy ta
lán azt hiszszük, hogy csak a fejedelmek, az abso
lut monarehák nyújtanak elég biztosítékot arra 
nézve, hogy mindig szem el<"tt tartják az ország
nak érdekeit, javát és a felállított rendszernek igé
nyeit ? az országgyűléseknek józanságától, hazafi-
asságától, kötelességérzetétől pedig ezen biztositék 
nem várható? (Tetszés a bal oldalon.) 

Én ezen véleményben nem vagyok, és azért 
azon indítvány, melyet előterjesztettem, nézetem 
szerint az államérdekeire nézve nem veszélves, az 
ország jogának fentartására pedig szükséges, mert 
bármi mondassék, azon ujonczajánlásijog, melyre 
nézve előre meg van határozva a kiállítandó ujon
czok száma, nézetem szerint mindig csak névleges 
marad. 

S most még csak egy megjegyzést vagyok 
bátor tenni. (Halljuk!) Mondatott, hogy az alkot
mányos garantia nem a törvények szakaszaiban, 
hanem a nemzetek erejében, érettségében, erkölcsi 
súlyában fekszik. Erre nézve előre megjegyzem, 
hogy ez azon átalánosságban, melyben mondatott, 

nem áll, mert ha állana, akkor a nemzetek nem 
fordítanának annyi figyelmet alkotmányuk szaka
szainak szövegezésére, mint fordítottak mindig és 
fordítanak ma is, annyiban is pedig, a mennyiben 
ezen állítás áll, a végre, hogy a nemzet erejét ki
fejthesse, erkölcsi súlyát érvényesíthesse, minde
nekelőtt szükséges, hogy a törvények szakaszai 
által békó ne tétessék kezeire, ereje ne bilincsei
tessék le, s hogy a törvények paragraphusainak 
ollójával Sámson hajából az aranyszál ne nyíras
sák k i , melynek hatalmát és erejét köszöni, s mi
vel ily törvények mindig léteztek, ily törvények 
létezéséről épen a magyar törvényhozásnak ugy 
régibb, mint ujabbkori története bizonyságot tesz. 

Ennélfogva ez nézetem szerint csak uj indok 
arra, hogy indítványomat a t. ház figyelmébe el
fogadás végett ajánljam. (Elénk hosszas éljenzés a 
bal oldalon.) 

H o r v á t h LajOS j e g y z ő (olvassa Ghyczy Kál
mán indítványát.) 

SomSSich P á l : T. barátom Komárom város 
érdemes képviselője jónak látta ezen szakasznál 
visszatérni azon indokokra és érvekre, melyek 
az átalános viták alatl részint maga, részint mások 
által előhozattak. Én e térre őt nem követem, 
egyedül a mennyiben rám hivatkozva kapcsolatba 
hozta azon állítását, hogy ha ezen 11-dik szakasz 
ugy tartatnék meg, mint inditványoztatik, akkor 
ez az 1867. évi XI., XII. és XIII . törvényezikkek-
ből valóságos retrográd visszalépés volna: erre kí
vánok csak válaszolni. 

Nem retrográd lépés ez nézetem szerint; kifo
lyása ezen 11. törvény czikk azon törvényeknek, és 
azon elveknek, melyek ott kimondattak, concret 
érvényesítése s alkalmazása. O maga idézte e törvé
nyeknek szavait é-3 felolvasta, miszerint a védelmi 
rendszer megállapítása és átalakítása is csak egyen
lő elvek szerint eszközölhető czélszerüen, és hogy 
minden ily esetben a két minisztérium, előleg-es 
megállapodása után, egyenlő elvekből kiinduló 
törvényjavaslatot fog terjeszteni a két törvényho
zás elé. íme, t. ház, e törvény oda utasítja a kor
mányt, hogy ugy cselekedjék, hogy a" közös elvek 
szerint megállapodásra jusson; íme e 12-dik 
szakaszban ezen megállapodás terjesztetett elénk: 
tehát ez nem retrográd lépés, hanem ezen el
veknek alkalmazása és ezen törvénynek kifo
lyása. 

Tisztelt barátom Ghyczy Kálmán indítvá
nyában azt állítja, hogy e törvényezikkben mond
juk ki, hogy a magyar hadseregnek száma 
329,000 lesz : én részemről azt mondom, hogy Is
ten ments! 0 tehát kötelezné magát 329 ezernyi 
seregnek tartására, a közös védelemre, a pragma-
tica sanctióból folyó közös védelem tekintetéből 
a nélkül, hogy garantiát nyújtana az iránt, meny-
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nyivel fog ezen közös védelemhez járulni a túlsó 
fél. Tehát midőn ránk róná a 329 ezerét, nem 
nyújtana garantiáfc, hogy mivel vegyen részt a 
másik fél. Tehát ezen czikkek sem nem retrográd 
lépés, sem nem helytelen kifolyásai a törvénynek, 
mert csak ez nyújtja annak garantiáját, és felel 
meg azon elveknek, a melyek azl8fí7. XII . t . ez., 
a kiegyezést magában foglaló törvényben olvas
hatók. 

Mint mondám, nem kivánok többi okoskodá
saiba bocsátkozni, csak a mennyiben rám hivat
kozott., válaszoltam neki ezt, és óhajtom , hogy 
épen ezen törvényben kimondassák az egész szára, 
és ez által a birodalom mindkét felének védelmi 
a ránya biztosítva legyen. (Helyeslés jobbról) 

Még azt mondotta t. képviselő úr, hogy az 
utolsó szakaszt hagyjuk ki, mert ezen szakasz még 
tiz év után is problematikussá teszi azon jogát a 
képviselőháznak, mely szerint akkor legalább ér
vényre jusson azon joga, hogy az ujonezokat meg
ajánlhassa vagy megtagadhassa. Értem, hogy ó't 
aggasztja ezen utolsó kikezdés ; engem nem : mert 
én a megajánlási jogot ma sem találom veszélyez
tetve épen ugy, mint tiz év után. 

Ismételte t. barátom azon érveket, miket fel
hozott akkor, midőn azt mondta, hogy illusorius 
ezen 13-dik szakaszban fentartott megajánlási jog 
annálfogva, mert ha egyszer a szám meg van ha
tározva a törvényben, és meg van határozva az 
idő , akkor azt egész a végletekig vitt convulsio 
nélkül nem is lehetne megtagadni. Erre már az 
átalános tárgyalásnál voltam szerencsés vála
szolni, miszerint világos s- zavai a törvénynek fen-
tartják azon jogot, hogy azt gyakorolhassa a 
képviselőház az ő bölcsesége és belátása szerint, és 
ezen indokolás és ellenvetés, hogy az convul-
siókat okozna, egyátalában alkalmazható volna; 
hiszen minden alkotmányos biztositék alkalma
zásának jelentősége nem abban áll, hogy — mint 
ismételve mondtam •— azoknak megtagadását 
tényleg kivigyük, hanem, hogy azon eszközöket, 
melyek a kormányzáshoz feltétlenül megkívántat
nak, megvonjuk; és ez esetben a kormány kény
telen helyét elhagyni és azoknak helyet adni, kik 
a nemzet bizodalma által istápoltatnak. (Helyeslés.) 
Ezt ismételten kénytelen voltam előadni, mert az 
előttem szólott képviselő úr is ismételte érveit. 
Ezeknél fogva az ö javaslatát a háznak elfogadni 
nem lehet. (Helyeslés jobb felöl. Szavazzunk!) 

Tisza K á l m á n : Az előttem szóló képviselő 
urnák csak egyetlen argumentumára kivánok fe
lelni, mely itt már többször felhozatott. Azt mond
ják, azért szükséges az egész szám kitétele, mert 
különben meghatároznék, hogy Magyarország 
minő állandó hadsereget tartozik fentartaní és 
nem lesz az iránt semmi garantia kezünkben, hogy 

ő felsége többi országai és tartományai a megfe
lelő haderőt fogják-e tartani ? Én, t. ház, azt hi
szem, hogy ezen törvényjavaslatba ha százszor is 
beleteszszük, hogy mennyi legyen az összes lét
szám, az által semmi biztosítékot az iránt, hogy ő 
felsége többi tartományai azon összes haderőt fen-
tartják, nem nyerünk. (Ellenmondásokjobbról.) Ma
gunk részéről kimondhatjuk kötelezőnek, de azok
ra nézve kötelezőleg kimondani jogunk nincs. 
Épen azért, ha garantiáról akarunk beszélni, mi 
meghatározhatjuk a magunkét — mint előbb is 
mondám — mindkét állam, mely egymást védel
mezni tartozik, meghatározhatja conventio utján, 
hogy mennyi az, a mit mindenik fél fentartaní 
tartozik, de a mi törvényeink által arra biztosité-
kot nem nyerünk. 

E l n ö k : Senki] sem levén felírva, az indítvá
nyozó vég azava következik. 

G h y c z y K á l m á n : Azokra nézve, miket a 
kaposvári kerület érdemes képviselője mondott, 
csak némely megjegyzéseket óhajtok tenni. 

Azon törvényjavaslat, mely elénk terjesztetett, 
béltartalmát nem tekintve, hanem csak küiííő for
máját, magam is elismerem, kifolyása a Xll-dik 
törvényczikkelynek: mert azt hiszem, hogy a mi
nisztérium, előre értekezvén a másik fél miniszté
riumával, egyenlő elvekből kiinduló törvényjavas
latot akart előterjeszteni. Én az 1867. XII . t. ez. 
13-dik szakasza kifolyásának leginkább a 11-dik 
szakasznak vég bekezdését nem ismerem el, mert 
abban foglaltatik az, hogy Magyarország ország
gyűlése a 10 év letelése után is ujonczajánlási jogá
nak gyakorlatára nézve ő felsége többi országai 
s tartományainak képviseletével való ujabb meg
egyezésre utasittatik. S ez nem kifolyása a Xll-dik 
törvényezikknek, mert abban megemlítve nincs. 

A mi azon biztositékot illeti, mely állítólag 
abban rejlik, hogy ezen törvényjavaslat 11-dik 
szakaszában az összes hadseregnek létszáma álla-
pittatik meg, előttem szóló Tisza Kálmán t. bará
tomnak, véleményem szerint is, tökéletesen igaza 
van. Én még a: t teszem hozzá, hogy miután 
egyenlő elvek szerint kellett a törvényjavaslatot 
megállapítani, nem kétlem, hogy azon törvényja
vaslatban, mely ö felsége többi országainak kép
viselete elé fog terjesztetni, az ő hadseregüknek 
létszáma meg lesz határozva. Ha tehát a mi 
törvényünkben a mi hadseregünk létszáma meg-
határoztatik, többi országainak törvényében pe
dig az ő hadseregök létszáma állapittatik meg, 
mi ránk, Magyarországra nézve, a mi törvényünk, 
ő reájuk nézve az ő törvényük ép ugy kötelező 
lesz, mint közösen köteleznek bennünket minden 
kiegyezési törvényeink, melyek hasonló módon 
alkottattak. Mi alkotunk kötelező törvényeket ma
gunkra nézve, ő felsége többi országai alkotnak 

58* 



460 CCLXXVIII. ORSZÁGOS ÜLÉS. (Augusztus 5. 1868.) 

magukra nézve, és ebben a kölcsönös vagy közös 
védelemre nézve megvan a garantia. 

Arra nézve, mit t. barátom Kaposvár érdemes 
képviselője többször felemlített, miszerint átalában 
abban van az alkotmányos garantia, h o g y azon 
esetben, ha a minisztériumnak eljárásával például 
a külügyek tekintetében nem lesz megelégedve 
a,z országgyűlés, a 13-dik szakaszban fen tartott 
jogánál fogva az ujonczállitást egészen megszüntet
heti, és ez által a minisztériumot lelépésre kény
szeritheti: bátor vagyok kérdeni, melyik miniszté
riumot méltóztatott ez esetben érteni? (Fölkiáltá
sok : Mind a kettői!) mert a magyar honvédelmi 
minisztérium az összes hadseregnek létszáma iránt 
nem tehet előterjesztést, a közös miniszter pedig a 
magyar országgyűlés előtt nem jelenhetik meg. 
Én tehát nem látom részemről ezen körülményben 
azon garant át, melyet t. barátom ismételve fel
említett. 

Horvát Boldizsár igazságügyér: T. kép
viselőház ! (Zaj. Felkiáltások a bal oldalon: Nem 
szóthat! A tárgyalIs be van fejezve ! Zaj.) 

Tisza Lász ló : T. ház ! A házszabályokhoz 
kívánok szólani. (Zaj. Felkiáltások a, jobb oldalon: 
A miniszternek mindig szabad szólani ! Felkiáltások 
a bal oldalon: De csak a tárgyalás folyama alatti (Ha 
a t. igazságügyminiszter úr méltóztatik elállni a 
szótól, akkor én sem fárasztom a ház türelmét. 
(Fölkiáltások: Halljuk a házszabályokai! Zaj.) 

Horvát Boldizsár igazságügyminiszter: 
Átengedem a szólás jogát. 

Tisza LáSZlÓ: Itt a szólás átengedéséről né
zetem szerint szó nem lehet, mert én nem a tárgy
hoz akarok szólani, mint a t. miniszter úr, hanem 
csak kizárólag a házszabályokhoz. Mindnyájan 
tudjuk, legalább azt remélem, hogy a házszabá
lyoknak van egy szakasza, mely azt mondja : a 
miniszternek tárgyalás közben mindenkor szabad 
szólani. Van ugyancsak ezen házszabályoknak 
egy más szakasza, mely azt mondja, hogy a tár
gyalás berekesztése előtt az indítványozónak még 
egyszer joga van szólni, Miután tehát az indítvá
nyozó második beszédét is megtartotta, a tárgya
lás be levén fejezve, a miniszter tárgyalás után 
többet nem szólhat (Helyeslés a bal oldalon.) 

Horvát Boldizsár igazságügyminiszter: 
T. ház! {Zaj) 

MiletiCS SzvetOZár : 1'. ház! (Nagy zaj. 
Nem lehet szólni /)" 

E l n ö k (cseaget~)\. Nézetem szerint a t. képvi
selő urnák a szabályok értelménél fogva tökélete
sen igaza, van ; de a mily igaza van a t. képviselő 
urnák a szabályok értelménél fogva, ép olytagad-
hatlan igaz az is, hogy a képviselőház az illető 
miniszternek, akár a tárgyalás berekesztése előtt, 

akár utána kívánt szólani, a szóihatást megen
gedte. (Helyslés.) 

Horvát Boldizsár igazságügyminiszter: 
T. ház! (Nem lehet!) Nem a tárgyhoz szólok, a 
házszabályokhoz akarok szólani. (Halljuk !) 

Tisztelt képviselőház ! Én a szabályok előtt 
meghajlok; de a házszabályokat eddig nem" igy 
értelmezték, a mint most akarják. A házszabályok 
szerint eddig a miniszter, midőn idejét elérkezett
nek vélte, tárgyalás közben vagy a tárgyalás vé
gével is. felszólhatott, sőt átengedték a miniszternek 
rendesen a zárszót. Semmi kifogásom az ellen, t. 
ház, hogy ha a házszabályokat máskép méltóztat
nak érteimezni : csakhogy arra kérem a t. házat, 
ne hozzák a minisztériumot azon helyzetbe, hogy 
akaratlanul a házszabályok megsértését kövesse el, 
midőn az eddigi szokáshoz ragaszkodik. 

Ezennel kijelentem, hogy aszólási jogtól, da
czára annak, hogy a szokás mellettem szól, elállók. 

Ha fel akartam szólalni, annak indoka csak 
az volt, mert a képviselő urak részéről a miniszté
rium ellen nehéz vádak emeltettek: törvénysértés
sel vádoltatott. Ez iránt akartam a minisztériumot 
igazolni. Azonban lesz mód és alkalom, midőn erre 
vonatkozó nézetemet a ház előtt kitárhatom. (He
lyeslés a jobb oldalon.) 

Hanem most senki se szóljon ám aztán. 
MiletiCS SzvetOZár: T . hizl (Nem lehet!) 
E l n ö k (csenget): A szavazási kérdés nézetem 

szerint a következő: elfogadja-e a t. ház a 11-dik 
szakaszt a szöveg szerint egészben vagy pedig 
nem? 20 képviselő úr név szerinti szavazást kivan. 
(Felkiáltások: Holnap! Más részről: Ma !) 

Csengery I m r e j e g y z ő (olvassa azon képvi
selők neveit, kik név szerinti szavazást kivannak. Zaj. 
Holnap! Ma!) 

E l n ö k (csenget): A kérdést már volt szeren
csém feltenni, t. i., hogy elfogadja-e a t. ház a 11. 
szakaszt . . . (Fölkiáltások: A 11. és 13. szakaszt!) 
elfogadja-e a t. ház a 11. szakaszt a központi bi
zottság által beterjesztett szöveg szerint vagy 
nem? (Fölkiáltások: Nem jól van! A 11. és 13-dik 
szakaszt!) 

JuSth Józse f : A tanácskozás a 11. és 13-dik 
szakaszról folyt: tehát erre kell történni a szava
zásnak. (Helyeslés.) 

E l n ö k : T . ház! Nézetem szerint a Justh 
képviselő úr által tett módosítása a kérdésnek 
nem felel meg egészen a történteknek, mert épen 
a képviselő úr indítványozta, hogy olvastassék 
fel a 13-dik szakasz; (Zaj, ellenmondás) de a t. 
ház többsége csak a 11-dik szakasz felolvasását kí
vánta. (Nagy zaj.) 

JUSth JÓZSef; Az elnök úr méltóztatott 
mondani, hogy én nem helyesen fejeztem ki a 
tényállást. Ezt nem vagyok képes elfogadni, mer t 
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a tény ugy áll, hogy midőn megkezdtük a 11-dik 
szakasz feletti tanácskozást, akkor Ghyczy Kál
mán képviselő ár azt mondta, hogy ez szoros ösz-
szeköttetésben van a 13-dik szakaszszal, és akkor 
sokan követelték a 13-dik szakasz felolvasását, és 
ekkor maga Ghyczy Kálmán úr, az indítványozó, 
azt mondta, hogy miután úgyis mindnyájan ol
vastuk már a 13-dik szakaszt, felolvasása szükség
telen, és attól elálltunk. (Igaz! Ugy van!) 

E l l l ö k : Ez esetben kérni fogom tehát, hogy 
a központi bizottság módosításai is felolvastassa
nak, mert e szakasznál azok minden bizonynyal 
nem voltak felolvasva. 

Csengery Imre jegyző (olvassa a központi 
bizottságnak 13-dik szakaszra tett módosításait.) 

E l n ö k : Tehát most a szavazási kérdés az: 
elfogadja-e a t. ház a 11-dik szakaszt a beadott 
szöveg szerint egészben, és elfogadja-e a 13-dik 
szakaszt a központi bizottság által tett módosítá
sokkal ? A kik mindkét szakaszt elfogadják, igen
nel szavaznak, a kik nem, nemmel. Áz igennel 
szavazókat jegyzi Horváth Lajos, a nemmel szava
zókat Mihályi Péter, a távollevőket pedig Bujano
vics Sándor. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a kép
viselők neveit, melj alkalommal : 

Igennel szavaznak: Almássy György g*\, And-
rá?.y Gyula gr., Antalfy Károly, Armbruszt Péter, 
Ányos István, Balomiri János, Bartal János, Bánó 
József, Bánó Miklós, Berde Mózes, Berényi Ferencz 
gr., Bernáth Lajos, Berzeviczy Tivadar, Betegh Ke
lemen, Bethlen Farkas gr., Bethlen János gr., Beth
len Sándor gr., Bezerédj Liszló, Binder Mihály, Boér 
János, Botka Mihály, Botka Tivadar, Bujanovics 
Sándor, Buócz Kálmán, Csik András, Csiky István, 
Csörghe László, Czorda Bódog, Dapsy Vilmos, Dani 
Ferencz, Dániel János, Deák Ferencz, Dellimanics 
István, Doboczky Ignácz, Eötvös József báró, Erős 
Lajos, Édes Albert, Fábián Gábor, Fehdenfeld 1 ri-
gyes, Freiseisen Gyula, Frideczky Timót, Gál János, 
Gecző János, Geduly Lajos, Gorove István, Górgei 
Géza, Halmosy Endre, Hedry Ernő, Hertelendy Kál
mán, Hollán Ernő, Horváth Antal, Horvát Boldi
zsár, Horváth Döme, Horváth Lajos, Hrabovszky 
Zsigmond, Hunfalvy Pál, Huszár István, Huszár 
Károly báró, Hoffmann Pál, Ihász Rezső, Inkey Jó
zsef, Jankovics Antal, Joannovics György, Jtísth Jó
zsef Justh Kálmán, Kacskovics Ignácz. Kalauz Pál, 
Kandó Kálmán, Karácsony Ferencz, Kautz G,;ida, 
Kazinczy István, Kálnoky Pál gr., Kemény Gábor 
b., Kemény István b., Királyi Pál, Kiss Jakab, Kos
suth Pál, Kuba János, Kwrcz György, Kvassay Lász
ló, Kapp Gusztáv, Láng Gusztáv, Lator Gábor, Lá
zár Kálmán gr., Lehoczky Egyed, Madocsányi Pál, 
Majthényi József b., Mátyás József, Melas Vilmos, Mi
hályi Péter, Miske Imre b., Molnár József, Molnár 
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Pál, Morscher Károly, Nagy Károly, Németh Ká
roly, Nagy Péter, Ormos Sándor, Paczolay János, 
Paiss Andor, Pap Máté, Pap Mór, Papp Zsig
mond, Pethe András, Plachy Lajos, Pulszky Ferencz, 
Puskáriu János, Rannicher* Jakab, Ráth Péter, Re
viczky István, Rónay Jáczint, Rónay Lajos, Roser 
Miklós, Rudnyánszky Flórián, Sebestyén László, 
Semsey Albert, Sigray Fülöp gr., Somssich Imre gr., 
Somssich Pál, Stefanidesz Henrik, Stoll Károly, Sü
meghy Ferencz, Svastics Gábor, Szabó Imre (pápai), 
Szabó Imre, Szakál Lajos, Szász Károly, Szelestey 
László, Székács József, Szilágyi István, Szitányi Ber
náth, Szontagh Pál (gömöri), Széll Kálmán, Tanárky 
Gedeon, id. Teleki Domokos gr., Tolnay Gábor, Tóth 
Lörincz, Tóth Vilmos, Török Dániel, Török Sándor 
(gömöri), Trefort Ágoston, Trifunácz Pál, Tulbás 
János, Urbanovszky Ernő, Urházy György, Vadász 
Manó, Vadnay Lajos, Vay Béla b., Wass Sámuel gr., 
Várady János, Vecsey-Oláh Károly, Wesselényi Jó
zsef b., Vladár Tamás, Wodjaner Albert b., Vojnics 

\ Lukács, Zeyk József, Zeyk Károly. Zichy Antal, id. 
! Zichy József gr., ifj. Zichy József gr., Zichy Nándor 
gr., Zsarnay Imre, Zsedényi Ede. 

Nemmel szavaznak: Almásy Sándor, Beliczey 
István, Beniczky Gyula, Beniczky Ödön, Bobory Ká
roly, Boczkó Dániel, Bónis Sámuel, Csanády Sán
dor, Cseh Sándor, Csiky Sándor, Deáky Lajos, Des-

' seioffy Oltó, Drágfy Sándor, Dezső Szaniszló, Eöry 
| Sándor, Farkas Elek, Gábriel István, Gál Péter, 
I Ghyc:y Ignácz, Ghyczy Kálmán, Halász Boldizsár, 
\ Ivánka Imre, Károlyi Ede gr., Kiss Lajos, Kiss Mik-
! lós, Koller Antal, Kupricz Imre, László Imre, Luky

nich Mihály, Luksiclt Bódog, Luzsénszky Pád b., Lükő 
Géza, Madarassy Mór, Majthényi Dezső, Makray 
László, Maróthy János, Milkovics Zsigmond, Molnár 
Endre, Móricz Pál, Missics János, Nagy Ignácz, 
Nicolics Sándor, Nyáry Pád, Odescalchi Gyula hg, 
Olgyay Lajos, Pap Lajos, Pap Pál, Patay István, 
Perczel István, Perczel Mór, Podmaniczky Frigyes b., 
Prónay József, Simonyi Lajos b., Soldos Imre, So
mossy Ignácz, Szaplonczay József Szentkereszthy 
Zsigmond b., Széky Péter, Szilády Áron, Szontagh 
Pál (nógrádi), Thalabér Lajos, Tisza Kálmán, Tisza, 
László, Tóth Kálmán, Tokody Ágoston, Varró Sá-
muel, Vállyi János, Várady Gábor, Véghső Gellért, 
Vidacs János. 

Nem- szavaznak: Borlea Zsigmond, Hódosiu, 
József, Miletics Szvetozár, Varga Flórián. 

Nincsenek jelen: ifj. Ambrózy Lajos b., Andre
ánszky Boldizsár, Babes Vincze, Balomiri Simon, 
Baranyi Ágoston, Barinyai József, Bay György, Bar
tal György, Bánffy Albert b., Bencsik György, Ber
náth Zsigmond, Besze János, ifj. Bethlen Gábor gr., 
Békásy Lajos, Binder Lajos, Bittó István, Bogyó 
Sándor, Boheczel Sándor, Borcsányi János, Boros 
Bálint, Boros Pál, Bömches Frigyes, Böszörményi 
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László, Branovacsky István, Berzenczey László, Ceb
rián László gr., Conrád Móricz, Császár József, 
Csengery Antal, Csengery Imre, Csernatony Lajos, 
Csernovics Péter, Cséry Lajos, Damaszkin János, 
Dániel Pál, Decáni Károly, Dedinszky József, De
genfeld Gusztáv gr., Dimitrievics Milos, Dobrzanszky 
Adolf, Domahidy Ferencz, Draskóczy Gyula, Drottleff 
Tamás Vilmos, Domokos László, Eitel Frigyes, Esz
terházy István gr., Fabritius Károly, Faragó Ferencz, 
Fejér János, Fejér Miklós, Fest Imre, Fisser István, 
Földváry Miklós, Fülepp Lipót, Gál Miklós, Glatz An
tal, Gránzenstein Gusztáv, Gubody Sándor, Gull Jó
zsef, Hevessy Bertalan, Horváth Elek, Horváth Ká
roly, Hosszú József, Ibrányi Lajos, Ivacskovics 
György, Ivánka Zsigmond, Irányi Dániel, Jámbor 
Pál, Jendrassik Miksa, Jókai Mór, Karácsony Já
nos, Kardos Kálmán, Kegltvich Béla gr., Kemény 
Zsigmond b., Kende Kanut, Kerkapoly Károly, Két-
hely József, Klapka György, Kovách László, Lázár 
Dénes, Lázár Sándor, Lónyay Gábor, Lónyay Meny
hért, Lovassy Ferencz, Macellariu Illés, Madarász 
József, Manojlovics Emil , Markos István, Máday 
Lajos, Maniu Aurél, Medán Endre, Mednyánszky 
Dénes b., Mikó Imre gr., Miskolczy Lajos, Mocsonyi 
András, Mocsonyi Antal, Mocsonyi György, Mocsonyi 
Sándor, Moldován János, Nánássy Ignácz, Noszlopy 
Antal, Oláh Miklós, Ónossy Mátyás, Opicz Sándor, 
Orczy Béla b., Pap Simon, Perczel Béla, Perényi j 
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Zsigmond b., Pethes József, Petkó Lázár, Pétery Ká
roly, Pillér Gedeon, Popovics-Desseanu János, Popo
vics Zsigmond, Prugberger József, Péchy Tamás, 
Radics Ákos, Ráday László gr., Román Sándor, Ró
nay Mihály, ifj. Rudics József b., Ruttkay István, 
Salamon Lajos, Siklósy Károly, Simay Gergely, Si
mon Pál, Sipos Ferencz, Sipos Orbán, Somogyi 
László, Stojacskovics Sándor, Szabó Miklós, Szemző 
István, Szemző Mátyás, Szentiványi Adolf, Szentivá
nyi Károly, Széchenyi Béla gr , Székely Gergely, 
Széles Dénes, Szlávy József, Szluha Benedek, Szolga 
Miklós, Sztratimirovics György, Simonyi Ernő, Teutsch 
György, Tinku Ábrahám, Tollnay Károly, Török 
Sándor {nógrádi) Trauschenfels Emil, Thury Gergely, 
Tury Sámuel, Ujfalussy Lajos, Vay Sándor b., Vito
lay József, Wlád Alajos, Vojnics Barnabás, Vuche
tich István, Zámory Kálmán, Zichy-Ferraris Viktor 
gr., Zichy Jenő gr., Zmeskál Mór, Zsámbokréthy 
József. 

Horváth Lajos jegyző: Igennel szavazott 
163, nemmel 71, az elnök nem szavazott, 4 sza
vazni nem akart, távol volt 162. 

E l n ö k : A 11. és 13. szakaszt, ez utóbbit a 
központi bizottság módosításával, a tisztelt ház el
fogadta. 

Holnap 9 órakor ülés lesz, melyben a 12-dik 
szakasz tárgyalása következik. 

Az ülés végződik d. u. 3 x/í órakor. 
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G a j z á g ó S a l a m o n e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai: Branovácsky István szabadságot kap. A kormány törvényjavaslatot nyújt be a vadászatról. Somssich Pál e'3 
társai a bordezsma, Tisza Kálmán egyéb hűbéri maradványok megszüntetése, Teleki Domokos gr. az erdélyi úrbéri törvényszékek, 
Ráday László gr. az erdészet iránt interpeliálják a kormányt, mely is valamennyi kérdésre azonnal felel, A fold- és jövedelemadóról 
azóló törvenyczikkek szentesittetnek. Kérvények bemutatása. A véderörol szóló törvényjavaslat részletes tárgyalása tovább foly s 
bevégződik. 

A kormány részéről jelen vannak: Andrásy 
Gyula gr., Gorove István, Horvát Boldizsár, Lónyay 
Menyhért] később Eötvös József b., Wenckheim Béldb. 

Az ülés kezdődik d. e. 9 V órakor. 

E l n ö k : Az ülést megnyitom. A mai ülés 
jegyzőkönyvét Horváth Lajos jegyző úr fogja ve
zetni ; a szólani kivárj ók neveit pedig Bujanovics 
Sándor és Csengery Imre jegyző urak jegyzik. 

A múlt ülés jegyzőkönyve fog hitelesíttetni. 
H o r v á t h LajOS j e g y z ő (olvassa az augusz

tus 5-én tartott ülés jegyzökönyvét.) 
Elnök: Ha nincs észrevétele a t. háznak a 

felolvasott jegyzőkönyv ellen, (Nincs!) az hitele
sítve van. 

Branovácsky István képviselő úr 14 napi 
szabadságidőt kér. {Közbeszólások: Nem lehet! Többen: 
Megadatik í) 

Horvát Boldizsár igazságügyminiszter úr ki
van szólani. {Halljuk !) 

Horvát Boldizsár igazságügyminiszter: 
A t. ház már többször kifejezte kívánalmát az 
iránt, hogy a hűbéri jogviszonyokból az ország 
kibontakozzék. A múltkor volt már szerencsém a 
kormány nevében kijelenteni, hogy a kormány 
nem fog késlekedni az erre vonatkozó törvényja
vaslatokat egyenkint a ház asztalára letenni. 

Ezen Ígéretnek egy részét váltom be akkor, 
midőn a vadászati törvényt, mely eddig a feudális 
jog alapjára volt fektetve, most a szabad birtok 
eszméjére alapítva, a t. háznak benyújtom, kérvén 

a t. házat, hogy azt kinyomatni, és addig is, mig 
tárgyalás alá vehető', a nyilvánosságnak átadni 
méltóztassék. 

Elnök: Az igazságügyi miniszter úr által 
benyújtott vadászati törvényjavaslat ki fog nyo
matni1) és a t. ház tagjai között szét fog osztatni. 
(Helyeslés.) 

S o m s s i c h P á l : Engedelmet kérek a t. ház
tól, hogy sürgős dolgai közepett egy interpellatiót 
vagyok kénytelen intézni a t. igazságügyi miniszter 
úrhoz. (Halljuk '.) 

Az 1867. novemb. 25-én tartott 177-ik ülésben 
egy kérvényét nyújtottam be a magyar bortermelő 
és szőlőgazdák országos értekezletének a szőlő-
dézsma megszüntetése iránt. Akkor az igazságügyi 
miniszter úr kívánatára a ház elhatározta, hogy e 
kérvény adassék ki ne a rendes kérvényi bizott
ságnak, hanem egyenesen neki, hogy az úrbéri 
maradványok megváltására vonatkozó törvény
javaslat készítésénél figyelembe vehesse. Azóta 
hosszú idő folyt le és e tárgy iránt a haza több 
polgárai várják az eredményt: én tehát bátor va
gyok hozzá azon felszólitást intézni magam és több 
társaim nevében : szándékozik-e a t. igazság--
ügyi miniszter úr a bordezsma megszüntetését, ille
tőleg annak az igazság és méltányosság alapján 
megváltása iránt akár külön, akár az úrbéri viszo
nyokkal rokon kérdésekkel együtt még ezen ülés
szak alatt a ház elé törvényjavaslatot terjeszteni? 

H o r v á t h LajOS j e g y z ő (olvassa az interpella-

! ) Lásd nz Irományok 306-ik számát. 
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tiói): „Szándékozik-e a tisztelt igazságügyi minisz
ter úr a bordézsma megszüntetése, illetőleg annak 
igazság és méltányosság alapján megváltása iránt 
akár külön, akár az úrbéri viszonyokkal rokon 
kérdésekkel együtt még ezen ülésszak alatt a 
ház elé törvényjavaslatot terjeszteni? Benyújtják: 
Somssich Pál, Inkey József, Kacskovics Ignácz, 
Sümeghy Ferencz, Dellimanics István, Majthényi 
József, Bernáth Lajos, Frideczky Timót. Török 
Sándor, Botka Tivadar, Buócz Kálmán, Horváth 
Lajos,Édes Albert, Paiss Andor, Stoll Károly." 

Horvát Boldizsár igazságügyminiszter: 
T. ház ! Előbb volt szerencsém kijelenteni, hogy a 
kormány magáévá tette a ház azon kívánalmát, 
hogy az úgynevezett feudális jogviszonyokból ki
bontakozzék. Ezen jogviszonyok közé tartozik a 
szőló'dézsma is. A kormány nem csak hogy akarja, 
hogy ezen feudális szolgálmány megszüntettes-
sék, hanem ez iránt törvényjavaslata már l észen 
is van; azonban merültek fel bizonyos akadályok. 
a melyeknél f gva a kormány ezen törvényjavas
latot nem terjeszthette eddig a ház elé; ele ezen 
akadályoknak nagy része el van mozdítva, s teljes 
reményem van, hogy szeptemberben a ház aszta
lára ezen törvénviavaslatot is letehetem, bizván 
abban, hogy a ház erőteljes támogatásával fogok 
találkozni akkor, a midőn ezen viszonyok meg
szüntetésére vonatkozó törvényjavaslatot tárgyalás 
alá fogjuk venni. (Helyeslés) 

TíSZa K á l m á n : T. ház ! Én részemről igen 
nagy örömmel vettem az igazságügyminiszter lír 
azon nyilatkozatát, hogy a bordézsma kérdésében 
a törvényjavaslatot minél előbb a ház asztalára fogja 
tenni, Azonban vannak még az úrbéri seggel rokon 
természetű oly egyéb viszonyok is, a melyeknek 
mentül előbbi eltörlése a haza sok ezer polgárainak 
jóllétére és megnyugtatására szükséges. Miután e 
tekintetben különben is szándékom volt interpella-
tiót intézni a t. igazságügyminiszter úrhoz , azt 
hiszem, hogy leghelyesebben cselekszem, ha most 
ezen alkalmat használom fel arra, hogy azon kér
dést intézzem, hogy az ily viszonyokra nézve is 
szándékozik-e a t. miniszter űr törvényjavaslatot 
terjeszteni elő ? mert részemről magamnak is igen 
sok, nagy számú —• valósággal nagyszámú — köz
ségről van tudomásom, melyek e kérdés megoldá
sát valóban igen nehezen várják. Igen óhajtanám, 
ha e tekintetben is megnyugtatna a t. miniszter 
úr, és megnyugtatná azon községeket, a melyeknek 
lételére és megnyugtatására e kérdések eldöntése 
felette szükséges. Ilyen például a contractualis vi
szonyokból eredő birtoklás, melvnek megoldása 
százezrek megnyugtatására szükséges. 

Kérdésemet tehát azért intézem a t. miniszter 
úrhoz, hogy szándékozik-e ezen s az urbériseggel 
rokon természetű egyébb maradványokat illetőleg 

és különösen az ily contractualis ügyekben törvény
javaslatot a ház elé terjeszteni ? 

Horvát Boldizsár igazságügyminiszter: 
T. ház! Ezen interpellatióra igen röviden igennel 
van szerencsém válaszolni. (Helyeslés) 

Andrásy Gyula gr. miniszterelnök : T. 
ház ! 0 felsége idő közben szentesitvén a földadóról 
s a jövedelmi adóról szóló törvényezikkeket, van 
szerencsém ezeket a t. háznak átnyújtani s ezeknek 
közzétételét kérni. 

HorváthLajOS j e g y z ő (olvassa a Utt'órvény-
czikkei1). 

Elnök: Miután e törvényezikkek a képviselő 
házban ki vannak hirdetve, hasonló kihirdetés vé
gett a méltóságos főrendeknek át fognak küldetni. 
Paiss Andor jegyző úr át fogja azokat vinni. 

H o r v á t h D ö m e : Tisztelt képviselőház ! 
Kecskemét város törvényhatósága részéről 

egy kérvény beadásával bízattam meg. 
Azoncalamitások és visszásságoknak, melyek 

a múlt időkről sajnos örökségül reánk maradtak, 
bizonyosan egyike az igazságszolgáltatás rende
zetlensége és ziláltsága. 

Törvényhatóságaink lassankint önmaguk be
látják, hogy azon helyzet, a melyben a megválto
zott viszonyok közt többé magyar törvényeink 
mereven és egészen nem alkalmazhatók, a silány 
országbírói javaslat ismét a nemzet szellemének, 
és határozatlanságával az igazságszolgáltatás lel
kiismeretes feladatának nem felelt meg , hosszasan 
tartható nem lehet, hogy azon helyzet, a melyben 
rendezett tanácsú községeink, polgári ügyekben 
a megyei törvényszékekkel egyenjogú hatáskör
rel, az árva-, telek- és közügyekben ismét, ugy 
szólván semmi hatáskörrel nem bírnak, azon hely
zet, a melyben némely megyék egy megyei s 
Isten tudja hány jogtudóssal nem is biró községi 
törvényszékekkel rendelkeznek , más nagyobb me
gyék ismét egy-két megyei törvényszékeikkel a 

j napi szükségletet ki nem elégithetik, ma holnap az 
igazságszolgáltatás szatírájává válik. 

E sajnálatos helyzet érzetében nyújtja be 
Kecskemét törvényhatósága kérvényét, esedez
vén , hogy a t. képviselőház, még ez ülésszak 
alatt, az igazságszolgáltatás és bíróságok iránt 
törvényhozásilág intézkedjék, hogy a közigazga
tás a törvénykezéstől teljesen külön választatván, 
a bírósági qualificatio szigorúan törvény által 
körvonaloztassék, hogy a bíróság függetlensége 
és állandósága törvény által kimondassák, s hogy 
a bíróságok, a felelős kormányzat kifolyásaként 
azzal öszhangzólag még ez ülésszak alatt elmul-
hatlanul törvényhozás utján szerveztessenek. 

Van szerencsém a kérvényt bemutatni, kér-

' ) Lásd az Irományok 307- és 308-dik számát. 
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vén az ott foglalt nagy elveket annak idejében 
figyelemre méltatni, s e kérvényt praeferentiával 
a kérvényi bizottsághoz utasittatni. 

E l n ö k : Nem tudom, elfogadja-e a t. ház a t. 
képviselő úr ama kívánságát, hogy kérvénye elő
zetes tárgyalás végett tétessék a kérvényi bizott
sághoz vagy inkább rendszeres tárgyalás végett ? 
{Rendes tárgyalás!) Tehát rendszeres tárgyalás 
végett fog áttétetni. 

Kiss M i k l ó s : T. ház! Kecskemét összes 
iparosainak nevében az illető ipartestületek kép
viseletei által aláirt kérvényt küldött be hozzám 
azon tekintetből, hogy azt a t. háznak benyújtsam. 
Ezen kérvényben több, az iparosok kellő kiképezé-
sére, az ipar fejlesztésére átalában és az iparos osz
tály állásának b'ztositására vonatkozó javaslatokat 
terjesztenek elő azon óhajtás és kérelem mellett, 
hogy azokat a t. ház az ipai-törvények készítése al
kalmával figyelemre méltatni kegyeskedjék. Van 
szerencsém ezen kérvényt ajánlólag a t. ház asz
talára azon kérés melleit letenni, hogy azt a kér
vényi bizottsághoz utasittatni méltóztassék, fentart-
ván magamnak annak tárgyalása alkalmával 
hozzászólni. 

E l n ö k : Ezen kérvény is a kérvényi bizott 
ságnak fog kiadatni. 

Id. Teleki Domokos gr.: T. ház ! Azon 
igénytelen kérdést vagyok bátor az igen tisztelt 
igazságügyi miniszter úrhoz intézni, hogy miután 
Erdélyben az úrbéri törvényszékek elnökei már 
régebben kineveztettek: mikor szándékozik a t. 
minisztérium ezen törvényszékeknek ülnökeit is 
kinevezni és azon törvényszékeket, ha szükséges, 
utasításokkal ellátni oly czélból, hogy Erdélyben 
is az úrbéri viszonyoknak maradványai legalább 
azon fokra fejlődhessenek, melyre Magyarorszá
gon már rég kifejlődtek? 

Midőn a múlt évben márczius 8-kán az igen 
t. minisztérium Erdélyre nézve az indemnityt meg
kapta, csak hamar igen helyesen átlátta, miszerint 
Erdélyben az úrbéri viszonyokat is bizonyos pon
tig fejleszteni égető szükség. 

Az igen t. miniszter urnák felhivására e 
tárgyban az értekezletek, a bizottsági munkálko
dások megkezdettek még múlt év nyarában, a 
télen át folytattalak, és ennek következtében a ki-
rályhágóntuli ország polgárai meg voltak győ
ződve, miszerint nem sokára teljesen is bevétetik 
az úrbéri viszonyok Iegnyomasztóbb maradvá
nyainak megszüntetése, annál is inkább, minthogy 
az idő közben kinevezett telekkönyvi bizottságok 
kívánatossá tették, hogy a birtokviszonyok más 
oldalról is tisztáztassanak. 

Ezen óhajtások mindeddig meghiúsultak, jólle
het már több héttel ez előtt az úrbéri törvényszékek 
elnökei kineveztettek. 

KÉPY. H. NAPLÓ. 186YS. IX. 

Tudom, t. ház, hogy az igen t. minisztérium
nak fáradozásai sok akadályra találtak, minthogy 
a törvényhozási tárgyalások fajunk bámulatos és 
kevéosé helyeselhető beszélő pruritusa miatt igen 
lassan folynak. De Erdélyben ezen körülmény 
nincs. Ött igenis tág tér nyilik, igen bő alkalma 
van az igen t. minisztériumnak, igen sok roszat 
megszüntetni, igen sok jót tenni. 

Ennélfogva újból is vagyok bátor az igen t. 
igazságügyminiszter urat felkérni, szándékozik-e 
minél előbb az úrbéri törvényszékek ülnökeit is 
kinevezni és a törvényszékeket, a mennyiben szük
séges utasításokkal ellátni ? 

Horvát Boldizsár igazságügyminiszter: 
T. ház! Biztosithatom a t. képviselő urat, hogy az 
erdélyi úrbéri ügyekre nézve a törvényhozási teen
dőknek azon része, mely a jogügyi szakmába vág, 
nálam már rég készen van; azonban ezen rende
letek életbe léptetése bizonyos pénzügyi akadá
lyokba ütközött eddig. U g y hiszem, ezen akadályok 
rövid idő alatt el lesznek mozditva, és talán már 
október l-jén az úrbéri törvényszékek Erdélyben 
életbe fognak léptetni; ezt azonban nem mint po-
sitiv Ígéretet, hanem csak mint reménységet fejez
hetem ki, miután csak arról állhatok jót, a mi kor
látlanul tőlem függ, itt azonban pénzügyi tekinte
tek is forogván fen, leginkább ezek lesznek 
mérvadók. 

Id. Teleki Domokos gr.: Valósággal az 
október elsejéig való halasztását egy annyira égető 
szükségü ügynek, hosszasnak tartom, annyival in
kább, minthogy ezen tárgy épen az igen tisztelt 
minisztériumnak nagyon is helyeselhető buzgalma 
által már esztendők óta tárgyalás alatt van. Egyéb
iránt, t. ház, miután az indemnityben ki van fejezve 
az, hogy a minisztérium a maga felelőssége alatt 
működik, ha az igen t. miniszter úr ugy látja, hogy 
e tárgyat még el lehetett halasztani októberig, én 
legalább ezen interpellatio által, mint igen csekély 
képviselője a királyhágóntuli részeknek, csak kö
telességemet akartam teljesíteni. 

Ráday Lász ló gl*.: T. ház! A vadászati tör-
vénynyel kapcsolatban én is bátor vagyok egy kér
dést intézni a t. földmivelési, ipar- és kereskedelmi 
miniszter úrhoz, s ez a következő: a m-igyar országos 
ercészeti egylet az erdőkre vonatkozó törvényjavas
latát már régebben elkészítvén, a fentiszí. minisztéri
umhoz benyújtotta, s mint értesülve van az erdészeti 
egylet, ezen törvényjavaslat a minisztériumban mái-
régen tárgyaltatott és el is lett fogadva némi mó-
dositványokkal. A mennyiben pedig ez. különösen 
Magyarorszság felvidékére nézve és egyátalán az 
egész országra nézve — midőn azt mondhatni, hogy 
csaknem Va"e a z ors>ág területének erdőkkel van 
boritva — igen fontos, azon kérdést vagyok bátor 
intézni az igen t. miniszter úrhoz: mikor szándé-
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kőzik ezen törvényjavaslatot a háznak bemutatni, 
leginkább azért, hogy az legalább a közönségnek 
átadatván, minden tekintetben megvitathassák? 

Gorove István közgazdasági miniszter: 
Az erdészeti törvényre nézve nem csak az erdészeti 
egylet , rpely legutóbb foglalkozott e tárgyban, 
hanem már korábban a központi gazdasági egye
sület is foglalkozott; foglalkozott hasonlóan a mi
nisztérium, és tekintetbe vette azon javaslatot, me
lyet nem igen régen az erdészeti egyesület a mi
nisztériumhoz beterjesztett. Mikor fogja a kormány 
ezt az országgyűlés elé terjeszteni? Akkor, mikor 
kilátás lesz , hogy az országgyűlés tárgyalhassa. 
Méltóztatnak tudni, méltóztatnak látni, hogy a leg
magasabb és legfontosabb közjogi és más kérdé
sekben is az országgyűlés alig képes haladni. Mi
helyt azonban >zon kilátás előttem megnyílik, 
hogy e törvény javaslat tárgyalható lesz, köteles
ségemnek fogüTu tartani, azt a t. ház asztalára le
tenni. 

Elnök : Mielőtt a napirendre áttérnénk, 
legyen szíves a t. ház hitelesíteni azon jegyző
könyvi kivonatot, mely a mai ülésről felvétetett, a 
törvények kihirdetésére nézve. 

H o r v á t h LajOS j e g y z ő (olvassa a jegyzőkönyv 
illető jtontját). 

Elnök : A jegyzőkönyv ezen pontja hitelesí
tetett. 

Napirenden van a véderőröl szóló törvényja
vaslat szakaszonkinti tárgyalása. Következik a 12. 
szakasz. 

H o r v á t h Lajos j e g y z ő (olvassa a véderőröl 
szóló törvényjavaslat 12-dik szakaszát1). 

Tisza K á l m á n : T. ház! Arról, hogy a föl
állítandó zászlóaljak és lovasság száma kielégitó'-e 
vagy nem, szólani nem akarok: mert hisz a tör
vény is azt mondja, hogy csak egyelőre állíttatik 
fel ennyi ; a honvédség számát pedig a honvéd
kötelezetteknek száma fogja meghatározni. De, t. 
ház, a honvédség feladatául magában a törvényben 
kijelöltetik mind a belvédelem, mind pedig kivé
telesen a közrend föntartása. 

En azt gondolom, hogy nem szükséges mu
togatni, hogy bármely ilynemű feladatnak is, ha 
az csak egy kicsit nagyobb mérvet ölt, megfelelni, 
csupán lovasság és gyalogság nem képes, hanem 
hogy azon haderőnek, mely ilyenre hivatott, el 
kell láttatnia, hogy megfelelhessen feladatának, 
mindazon eszközökkel, melyeket ma már a hadi 
tudomány megkíván. 

Tudom én, hogy azon eset, hogy a honvédség 
tüzérséggel és műszaki csapatokkal elláttassák, ak
kor fog leginkább bekövetkezhetni, midőn a kiszol
gált katonák közül olyanok lépnek át a honvéd-

*) Láad az Irományok 298-ik saámának I. mellékletét. 

ségbe, kik ily hadcsapatokban szolgáltak, a kik 
által azután a honvédségnél is ily csapatokat be 
lehet rendezni. Épen azért nem is azt kívánom, 
hogy most rögtön rendeztessenek ily csapatok a 
honvédségnél; de kívánom azt jelezni, hogy a szán
dék nem az, hogy csak lovasságból és gyalogság
ból álljon a honvédség, hanem hogy az elláttassék 
anna,k idejében ezen műszaki csapatokkal is. Ezért 
egyszerűen indítványozom, hogy a 12-dik szakasz 
első bekezdése után ez tétessék: 

„Az ezeknek megfelelő műszaki csapatok szá
ma később fogván meghatároztatni." 

Andrásy Gyula gr. miniszterelnök: T. 
ház! A 12-ik szakasz, midőn azt mondja, hogy a 
felállítandó honvéd csapatok 82 zászlóalj gyalog
ság és 32 század lovasságban határoztatnak meg, 
egy számot mondott ki, melyet ki kellett mondania 
azért, mert indefinialt számmal szemben költség
vetést készíteni nem lehet. A mi a tüzérséget és a 
többi csapatokat illeti, ennem helyeslem ugyan a t. 
képviselő urnák azon nézetét, hogy a közrend fen-
tartására tüzérségre is volna szükség, azonban azon 
nézetben vagyok, hogy midőn a honvédség ereje 
egyelőre 82 zászlóalj és ö2 században határoztatik 
meg, ez által külön tüzérség alakítása nincs kizár
va, ha ő felsége, mint legfőbb hadúr, kire az öszzes 
véderőnek szervezése törvényeink által bizva van. 
annak felállítását szükségesnek fogja tartani. 

Jelenleg azonban a kormány gyalogságnál 
és lovasságnál egyebet már azért sem indítványoz
hatott, mert különben költség tekintetéből is az or
szágtól igen nagy áldozatot kellett volna követel
nie. Ezért tehát azt gondolom, e czikkben is, ugy a 
mint van, a t. ház teljesen megnyughatik. (Helyes
lés a jobb oldalon.) 

I v á n k a I m r e : Az igen t. miniszterelnök úr 
egy kifejezésére bátor vagyok észrevételt tenni. 
Azt méltóztatott mondani , hogy a közrend fentar-
tására tüzérségre nincs szükség. Hiszen én nem is 
ugy fogom fel a honvédség hivatását, hogy az 
valami 82 bataillon zsandárságból álljon, hanem 
honvédségnek tartom azt. 

Andrásy Gyula gróf miniszterelnök : 
Kérem, én arra hivatkoztam, a mit Debreczen vá
rosa érdemes képviselője mondott. 

I v á n k a Imre : Azaz orvoslását ezen ügynek 
a honvédelmi törvény 9 dik szakaszában találom. 

Tisza K á l m á n : Engedelmet kérek, az ellen 
akarok tiltakozni, mint ha azt mondottam volna, 
hogy csak a belrend fentartására szükséges a 
honvédséget tüzérséggel ellátni. Én azt mondottam, 
hogy ezen törvény 8-dik szakaszában a honvéd
ség feladatává van téve a belvédelem és a belrend 
föntartása, tehát szóltam mind a kettőről, szóltam 
arról, a mit a törvény tesz a honvédség köteles
ségévé. 
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Egyébiránt meg vagyok győződve arról, 
hogy sem a belvédelemre, sem, a mi, remélem, nem 
fog megtörténni, ha a rend az országban nagyobb 
mértékben megzavartatnék, a rend fentartására 
nézve a honvédség műszaki csapatok nélkül fel
adatának megfelelni nem fog. (Felkiáltások : Ma
radjon !) 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a 12-dik szakaszt 
a szerkezet szerint ? (Elfogadjuk !) Kérem azokat, 
a kik elfogadják, méltóztassanak felállni. (Megtör
ténik.) A többség elfogadja. 

Következik a 13-dik szakasz. 
Horváth Lajos jegyző (olvassa « 13-dik 

szakaszt. Elfogadjuk !) 
Elnök : Méltóztatnak elfogadni ? (Elfogad

juk .') A kik elfogadják {Közbeszólás : Nincs 
szükség szavazásra, meri nincs ellenmondás !) mél
tóztassanak felállani. (Megtörténik. Felkiáltások : 
Nem levén ellenmondás, nem szükséges szavazás !) 
T. ház! Nem hiszem, hogy rövidítse a tárgyalást 
az, ha az elnöki jelentést félbeszakítani méltóztat
nak, mert én magam hallottam kérdésemre ellen
mondást, nekem tehát kötelességem szavazásra 
bocsátni a kérdést. A többség elfogadván, követ
kezik a 14-ik szakasz. 

H o r v á t h LajOS j e g y z ő (olvassa a 14-dik 
szakaszt, melyre nem történik észrevétel. Olvassa a 
15-dik szakaszt) 

Ivánka Imre : Ezen szakaszból, valószínű
leg csak tévedésből, maradhatott ki az 57-ik sza
kaszra való hivatkozás, mert igen jól emlékszem, 
hogy a bizottságban felmerült és. el is fogadtatott 
az, hogy a d) pont után egy uj pont, t. i. hivatko
zás tétessék az 57-ik szakaszára, mel}'ben ki van 
mondva, hogy a kik már a 23-dik éven tul estek, 
háború esetében mint önkéntesek vagy a hadse
regbe, vagy a honvédségbe beállhatnak. Erre néz
ve módositványt vagyok bátor előterjeszteni. 

Horváth LajOS j e g y z ő (olvassa a módosit
ványt) : „A 15-ik szakaszba a d) pont után tétes
sék : „oly önkéntesek, kik az 57-ik szakasz ér
telmében, mint olyanok a honvédséghez beállhat
nak." (Elfogadjuk !) 

Andrásy Gyula gr. miniszterelnök : Az 
már ugy is benne van a d) pontban. 

Ivánka I m r e : Akkor tehát hivatkozni kell 
az 57-ik szakaszra. 

Andrásy Gyula gr. miniszterelnök : Te- j 
hát hivatkozzunk a d) pont alatt az 57-dik sza- j 
kaszra. 

Horváth LajOS j e g y z ő : Ha a t. ház bele
egyezik, akkor a d) pontban hivatkozás történhet
nék az 57-ik szakaszra. (Helyeslés) 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni azon módo
sitványt, melyet Ivánka tett és Horváth Lajos pó
tolt ? (Elfogadjuk .') Kérem azon képviselőket, kik 

ily értelemben a 15-ik szakaszt elfogadják, hogy 
az 57-ik szakaszra való hivatkozás a d) pont alatt 
megtörténjék, mint azt Ivánka és Horváth Lajos 
módosították, méltóztassanak felkelni. (Megtörté
nik.) A többség olfogadta. 

Következik a 16-ik szakasz. 
Horváth Lajos jegyző (olvassa a 16-dik 

szakaszt.) 
Bnjanovics Sándor előadó : A központi 

bizottság a 16-ik szakasz c) pontjából kihagyandó-
nak véleményezi e tételt : „e megszorítás a hon
védség önkénteseire nem terjed ki ." 

Várady Gábor : T. képviselőház ! Nekem e 
szakasz első alineájára egy módositvanyom van, 
mely a következő : „Módositvány a véderőről szó
ló törvényjavaslat 1 6-ik szakaszához. Ennek elseje 
a b) pontig kihagyatván, helyette ez tétessék : a) 
A magyar hadseregbe átléphet mindenki, ki ma
gyar állampolgári vagy a magyar területen állandó 
megtelepedés! engedélyt nyert ." 

Talán elégséges volna, t. ház, ezen módosit
vány indokolására vagy legalább ajánlására azon 
körülményt felemlíteni, hogy e módositvány, ha
bár nem is ezen szerkezetben, de ezen elvnek meg-
felelőleg a 15 tagú bizottságban elfogadtatott, ; 
azonban ugy történt, hogy elvégre az eredeti szer
kezet még is helyreállíttatott. 

Különben is jól tudom, hogy a t . háznak min
den tagja ezen módositvány horderejét ismeri és in-
tentióját méltányolja ; hogy tehát e módositvanyom 
mellett mégis néhány szót szólok, az csupán azon 
álláspont megvilágositásáért történik , melyből e 
szakaszt és a módositványt megítélem. A 32-ik 
szakasz rendelkezik arra nézve, hogy mindazok, 
kik a hadseregbe besoroztattak, a magyar hadesa-
patokba osztandók be ; ellenben ezen előttünk 
levő szakasz első alineája arról rendelkezik , hogy 
a monarchiának minden honpolgára a magyar 
hadseregbe is beléphet. Az altisztek és legénységre 
nézve, t. ház. a jelen fönálló rendszer szerint ez lé
nyeges különbséget alig tehet; de igenis nagy kü
lönbséget tehet és tesz is ez a főtisztekre nézve, 
mert a közös hadügyiminiszter ezen törvény ren
delete szerint, ha ugy akarja, az egész magyar had
sereget idegen tisztekkel áraszthatja el, bár meg 
vagyok győződve, hogy a jelenlegi közös hadügy
miniszter nem akarja ezt igy. Elvégre is az a kö
zös hadügyminiszter csak a delegatiónak felelős, 
és igy ezen pontra nézve senkinek semmi felelős
séggel nem fog tartozni, miután a delegatio hatás
köréhoz a hadsereg belszervezete nem tartozik. 
Távol van tőlem, t. ház, hogy ezen módositvány-
nak visszaható erőt kívánnék szerezni, sőt ellenke
zőleg természetesnek találom, hogy azon idegen 
tisztek, a kik jelenleg a magyar hadseregben szol-
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gálnak, ha különben az illető' ezred nyelvét be
szélik, ott meghagyassanak. Ezen módositványnak, 
mint átalában minden törvénynek, csak a jövőre 
nézve lehet értelme és hatálya. 

Az nem lehet közönyös előttünk, t. ház, hogy 
fiaink előhaladásának , a hadseregbeli szolgáló 
magyar tisztek előléptetésének továbbra is az szol
gáljon gátul, hogy a magyar ezredekbeli főtisztek
nek egy jelentékeny része idegenekből áll. És itt 
csak mellékesen jegyzem meg, t. képviselőház, hogy 
a múlt esztendőben a magyar törvényhozás által 
megajánlott 48 ezer ujonczból a honvédelmi mi
nisztérium által előterjesztett hivatalos kimutatások 
szerint 4 egyén, azaz négy egyén léptettetett tiszti 
állomásra. 

Az sem lehet közönyös előttünk, hogy a ma
gyar hadsereg sorsa, a magyar hadsereg jó hírneve, 
dicsősége, fiainknak vére, élete olyanoknak kezébe 
tétessék — tisztelet a nemes és Istennek hála napról 
napra szajíorodó kivételeknek —mondom, azoknak 
kezébe tétessék, a kik a mi ügyünkért lelkesedni 
nem képesek, akik a mi alkotmányunkat nem értik 
és ezért érette nem is éreznek, a kik folyvást csak 
egy egységes Ausztriáért, csak a császárságért ra
jonganak, akik nem tudják érdekeiket a mieinkkel 
azonositani, a kik tehát épen ezért mindazokat, a 
kik máskép gondolkoznak, máskép éreznek, a haza 
és a közös fejedelem ellenségeinek tekintetnék, 
{Helyeslés bal fdöl.) 

De nem szólok többet, t. képviselőház, ezen 
sirba szállott elődeinek sorsaként különben is ha
lálra szánt módositvány megmentésére. Különben 
is tudom, hogy a t. képviselőház minden tagja jól 
tudja, hogy egy jó hadseregnek egyik főkeliéke a 
lelkesedés. A lelkesedés előidézésére, az élet és halál 
megvetésére pedig a csatatéren az ügy szentsége 
iránti buzgalmon kivül még az is szükséges, hogy 
a vezénylők és vezénylettek közt teljes bizalom és 
azon benső ragaszkodás létezzék, melyet természet
es ösztönszerűleg minden honfi míisik honfitársa 
irányában érez. Ezért, miután az előttünk fekvő 
törvényjavaslat ezen szakasza által mindezt elérve 
nem látom, ezen szakaszt nem pártolhatom. (He
lyeslés a bal oldalon.) 

A mi azonban a módositvány által szándékol
tatik, már egészen más, mert ez által már az is ki 
volna zárva, hogy alkalmilag mások is alkalmaz
tassanak a magyar hadseregben, mint épen csak 
Magyarország polgárai. Tudja ugyan is mindenki, 
hogy most nincs annyi magyar a seregben, a ki 
mindazon míítani kiképzést igénylő helyeket elfog
lalhatná, melyek bizonyos mütani ezredek és csa
patok szervezésére szükségesek. A módositvány 
tehát nem volna egyéb, mint legnagyobb akadá
lya épen annak, a mit az ország kíván: hogy t. i, 
magyar műtani csapatok állíttassanak fel. 

Andrásy Gyula gr. miniszterelnök: T. 
ház! Az előttem szólott igen t. képviselő úr módo-
sitványát nem fogadhatom el. 

A 32. szakasz világosan kiköti, hogy a beso
rozottak kizárólag magyar csapatokba osztassanak 
b e : itt az országra nézve megvan a biztosíték. 
Egyébiránt a t . ház megnyugtatására mondhatom, 
hogy azon feltéves, melyből a t. képviselő úr ki
indulni látszott, mintha ezen szakasznak az lenne 
szándéka, hogy majd lassankint a magyar ezredek 
idegen tisztekkel árasztassanak el, egyátalán igen 
távol van ő felsége szándékától, miről az ország 
mentül előbb jneg fog g}Tőződhetni. Magában azon
ban nem csak ő felsége szándéka, de maga a tör
vény szelleme is, egy helyes organizatiónak szük
sége nem engedi,hogy az történjék, amit t. képvi
selő úr előre látott. 

Miután tehát a módositvány e tekintetben csak 
az esetre nem volna káros, ha meg nem tartatnék; 
de nem lehet érdekében az országnak, hogy e tör
vény is oly törvénynyé váljék, mint a melyekkel 
az ország ez előtt birt, melyek papíron voltak, de 
életbe soha sem léptek: ezen okoknál fogva azt 
gondolom, hogy minden aggodalom nélkül elfo
gadhatják a t . képviselő urak is e szakaszt ugy, a 
mint van. (Elénk helyeslés a jobb oldalon?) 

Ivánka I m r e : T. ház! Fájdalom, hogy ed
dig voltak ugyan törvényeink, melyek azt rendel
ték, hogy a magyar ezredekbe magyar tisztek al
kalmaztassanak, de ezek papiron maradtak. Igen, 
de akkor nem volt felelős kormány, s azért marad
hatott ez így továbbra is. De azt reményiem, hogy 
most, ha egyszer kijelenti az országgyűlés akaratát, 
a törvények nem fognak többé papiron maradni. 

Mennyire szükséges az, hogy az ezredekbe 
oly tisztek osztassanak, a kik ismerik szellemét, 
nyelvét és szokásait a katonáknak, különösen a mos
tani hadviselésnél, hosszasan magyarázni nem kell. 
Nem titok, hisz egész Európa tudja, hogy a jelen 
perezben a porosz hadsereg mintakép áll a többi 
között. A porosz hadseregben minden ezred, min
den zászlóalj egy vidékről veszi legénységét és 
tisztjeit is legnagyob rés.'.ben ; ugy vannak elne
vezve a seregosztályok, a brigádák, a mint a vi
dékről veszik kiegészitésöket; számba veszik ott 
csaták alkalmával azon enthusiasmust, melyet, ha 
szabad igy mondani, az ő vidéki hazafiságuk a 
győzelem biztosítására, mint tényezőt hoz magá
val, mit másként nem lehet elérni. 

Ivánka Zsigmond: Nem áll! 
Ivánka I m r e : Méltóztassék megezáfolni. 
A fő dolog szerintem az, hogy a hadsereg ré

szére az intelligentía meg legyen nyerve, és hogy 
ezentúl csakugyan lehetséges legyen magyar tisz
teket kinevezni: mert jelenleg ott vagjmnk, hogy 
nagyon kevés intelligens magyar ember szolgál-
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ván, csakugyan nem lehet a tiszti helyeket ma
gyar emberekkel betölteni. A jövőre nézve tehát 
mintegy biztositani akarom azt, hogy a magyarok 
alkalmazást nyerjenek és előre lépjenek a hadse
regben. Létezik a hadseregben egy nagyon befo
lyásos kör. mely nem akarja, hogy a magyar ez
redekben magyar tisztek alkalmaztassanak : ez is 
nyilvános titok. Pedig én nem tudom és nem ér
tem, milyen veszedelmet látnak abban, hogy a ka
tonaságnál vidékbeli tisztek alkalmaztassanak. 

Ott van az egész határőrvidék, a melyben 
majdnem mind vidékbeli tisztek szolgálnak, és ez 
a birodalomra semmi veszélyt nem hozóit. (Nem 
áll!) Vannak mások is. de legtöbbnyire ilyenek a 
tisztek, és ez, eddig legalább a — nem is tudom 
már most: osztrák-magyar, vagy magyar-osztrák 
— birodalomra nem hozott veszélyt. 

Én tehát minden esetre oly intézkedést kí
vánnék tétetni, hivatkozván régi országos törvé
nyekre, a melyek még eddig eltörölve nem voltak, 
hogy most, midőn ujonan rendelkezünk a hadse
regről, a magyar állampolgárok érdeke ezentúl 
kellő figyelembe vétessék. 

Ez alkalommal még egy észrevételt vagyok 
bátor tenni. T. ház ! Miután ott vagyunk, hogy a 
hadsereg beldolgaiban itt kell intézkednünk, ha 
csak nem akarjuk a delegatiók hatalmát terjeszte
ni, mint már ismételve fel volt hozva, ott tehát 
nem szólhatunk, mégis kell, hogy itt említtessenek 
meg oly tárgyak, melyeknek az alakulásra ringj 
befolyásuk van. A delegatióknak utasításaik nem 
levén, csak a szerint tarthatják magokat, a mint a 
képviselőház egy vagy más tárgyban nyilvánította 
véleményét és akaratát. Kell tehát, hogy még egy 
körülményt említsek fel, a melynek figyelembe 
vétele szükséges arra, hogy állandóan meg is ma
radjanak az intelligens emberek a hadseregben. 
Ez a tiszteknek fizetése. Ha nem méltóztatnak ar
ról gondoskodni, hogy a tisztek jobb fizetést kap
janak, vagy nem méltóztatnak ma)"d a delegatiő-
nak ilyíéle utasítást adni, az intelligens emberek 
odább fognak állani, s magoknak más alkalma
zást keresni: mert, hogy egy tiszt naponkint 1 frt 
50, 1 frt 43, 1 frt 29 krral megélhetne, az lehe
tetlenség. 

Ezt csak azért emiitettem meg, hogy kifeje
zést adjak először azon kívánságomnak, hogy a 
magyar hadseregben intelligens tisztek alkalmaz
tassanak; másodszor pedig, hogy a tiszteknek oly 
állás biztosittassék annak idejében, hogy tisztessé
gesen meg is élhessenek. 

Pártolom előttem szóló Várady Gábor t. ba
rátom módositványát. (Helyeslés a bal oldalon.) 

Ivánka Z s i g m o n d : T. ház! Nem volt szán
dékom a t. ház idejét közbeszólásommal elrabolni; 
de az előttem szóló baloldali szónok által íelhiva, 

kötelesnek érzem magamat indokolni és igazolni 
azon nézetemet, hogy a mi állapotainkat lehetetlen 
a porosz állapotokkal identificálni, és hogy a mi 
Poroszországban jó, nem mindig jó Magyaror
szágon is. 

Azt gondolom, Poroszországban a kormány 
kellő óvatossággal van arra, hogy az elemeket 
ugy vegyítse a hadseregben, mint Poroszország ér
deke kivánja. Bizonyos, hogy a poseni hadsereg
ben nem csupa lengyelek viselik a tisztségi állomá
sokat, és Poroszország bizonyára minden oly vi
szonyokra tekintettel van, a melyekre bizony a mi 
kormányunknak is tekintettel kellett lenni, midőn 
e törvényjavaslatot ily alakban teijesztette a ház 
elé. (Igaz!) 

Egyébiránt nincs senki a jobb oldal tagjai 
között, a ki elvileg ne osztoznék azon fontos kívá
nalomban, hogy hadseregünknél lehetőleg magyar 
elemekből alakittassék a tiszti kar. Ma azonban ezt 
kizárólagosan követelni kárára volna a hazának. 
Ne menjünk messze, tekintsük csak a közelebbi 
idők eseményeit, és látjuk magyar liarczosaink 
soraiban több igen kitűnő fiait a külföldnek: ott 
látjuk Bemet, Guyont, Aulichot, sok számosakkal 
együtt. 

Mindezeknél fogva én azt hiszem, hogy a kül 
földi elemeknek kizárása a magyar hadseregből 
káros volna és ellentétben állana azon czéllal. 

Pártolom az eredeti szerkezetet. {Elénk tetszés 
a jobb oldalon) 

B ó n i s S á m u e l : Nem szólottam volna azon 
tárgyhoz, hanem megbocsát előttem szólott képvi
selő úr, a mennyiben oly példát hozott fel apli-
cálva Magyarországra, a mely ki nem állja a sarat: 
bátor vagyok arra megjegyzést tenni. Azt monda 
t. i., hogy Posenben a hadseregben nem mind len
gyel tisztek alkalmaztatnak. Kérem a t. képviselő 
urat, vajon az általa is elősegített állapot hasonlit-e 
a posenihez ? (Derültség balról. Ellenmondás jobb
ról?) Magyarországot a'íon szemüvegen nézhetni-e 
az osztrák többi tartományokkal szemben, a miben 
Posen van Poroszországgal szemben ? 

H o r v á t h L a j o s : Nekem Ivánka Imre t. 
képviselő urnák egy észrevételére van kijelenteni 
valóm : t. i. hogy a törvény azt rendeli, hogy a 
magyar ezredekben csak magyar tisztek alkalmaz
tassanak. Én megvallom, ily törvényről nem tu
dok. Az utolsó, mely e tárgyban intézkedik, az 
1840. II . törvén yczikk, mely azt mondja, hogy 
ő felsége szivén fogja v iselni azt, hogy a magyar 
sor- és véghelyi ezredekben mindkét nemzetbeli 
tisztek, következésképen tábornagyok is született 
magyarok legyenek, stb. Ez, kérem alásan : „szi
vén fogja viselni" nem azt mondja, hogy a tör
vény megrendeli. (Helyeslés jobbról. Ellenmondás 
balról.) 
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KaCSkovlCS IgnáCZ: Én, t. ház, szívesen 
járulnék az indítványhoz, és megvallom, ebben 
elöhaladást látnék, ba meg nem volnék győződve, 
hogy még a jelen körülmények közt is, midőn oly 
nagy és annyi áldozatokat hoztunk, ily jogokat, 
ily előlépéseket keresztülvinni még a bizalmat 
biró minisztériumnak sem áll tehetségében. Tehát 
kénytelen vagy ok azt, nehogy a mi a törvényjavas
latban jótétemény van, elessék, fentartani, és hivat
kozni azon törvényekre, melyek e részben jogain
kat megóvják; és mivel épen előttem szóló azt 
monda, hogy azon törvényekben egyenesen csak 
ő felsége tetszésére van bizva, vajon inikép fognak 
a tisztek alkalmaztatni, engedje meg, hogy hi
vatkozzam ugyanazon törvényekre, nevezetesen 
az 1792. IX., 1823. VII. törvényczikkre, mely 
nem csak ő felsége tetszésére hagyja, a mint most 
mondatott, hanem határozottan ezt mondja: „sua 
majestas sacratissima eam initura est rationem, 
ut servata proportione aequa querulandi ansa 
tollatur." Tehát kimondja, hogy ő felsége oly 
intézkedéseket fog tenni, melyek szerint a magyar 
hadseregben és osztrák hadseregben szolgáló tisz
tek közt a számarány teljesen megtartassék. En 
azt hiszem, hogy ez a jelen törvény állal nem lesz 
eltörölve, és azoknak, kiknek kötelessége a tör
vényt végrehajtani, ügyelni fognak arra, hogy 
azon törvényt, mely eddig soha sem lépett életbe, 
most, midőn felelőséggel tartoznak a létező és el 
nem törölt törvények végrehajtásáért, életbe fogják 
léptetni. 

Luzsénszky P á l b . : Bátor vagyok a t. 
házat figyelmeztetni, hogy igenis nekünk érde
künkben áll arra figyelni, hogy hazánk fiai el ne 
nyomassanak a hadseregben. Méltóztassék csak 
egy kis figyelemmel kisérni azt, hogy hajdan 
mennyi magyar proprietárius óbesterek, főtisztek 
voltak, s hogy ritka huszárezred volt, melynek 
tulajdonosa Dem magyar lett volna. Nézzük a ké
sőbbi időket: addig szekírozták a tiszteket, s addig 
akadályozták az előléptetésekben, hogy valóság
gal az, kiben egy kis érzület volt, nem maradha
tott a hadseregben. Annálfogva igen szükséges 
arra figyelmeztetni a kormányt, hogy méltóztassék 
oly intézkedéseket tenni, mik által ezen visszaélés 
megakadályoztassák. 

E l n ö k : Kérem a képviselőket, a k i k a 16-
dik szakaszta központi bizottság által indítványba 
hozott kihagyással elfogadják, méltóztassanak fel-
állani. (Megtörténik.) A 16-dik szakaszt a ház el
fogadta. Következik a 17-dik szakasz. 

Horváth Lajos jegyző (olvassa a ll-dik 
szakaszt.) 

Bujanovics Sándor előadó: A központi 
bizottság következő naódositványt hoz javaslatba. 
A 17-dik szakasz 5-dik bekezdése első sorának 

i végén kihagyandó e betű: „s", s helyette e sza-
j vak írassanak: ),vagy törvényesített." Ugyan

ezen szakasz 10-dik bekezdésének 2-dik sorában e 
helyett: „czimét feladja, vagy annak* ez í randó: 
„czime idő közben megszűnt, vagy a ki annak." 

V u c h e t i c h I s t v á n : T. ház! Megvallom, 
hogy a katonákat mint a honnak és szabadság
nak védőit tisztelem, és hogy a hős tetteket, a me
lyeket nemzetünk véghez vitt, és azon babérokat, 
melyeketa harczi téren aratott, gyönyörrel és szel
lemi élvezettel olvastam és tanulmányoztam ; de 
épen ugy megvallom, hogy azon óhaj támadt keb
lemben, bárcsak enyésznék el azon idő, a mely
ben a jog helyett a hatalom, a szabadság helyett a 
zsarnokság, a békegyümölcsök élvezése helyett a 

i harczi moraj uralkodik. 
De félek, hogy ezen pium desiderium, mely 

nem csak az én, hanem valamennyiünk keblében 
honol, sokára fog teljesedni.Ezt mutatja az úgyneve
zett civilizált Európa mostani állapotja. Éjszaktól 
délig, kelettől nyugatig fegyverben állanak a 
nemzetek és békeigérések és kötések tartama 
alatt a kormányok azon törik fejőket, hogy mi 
módon lehetne még tökéletesebb öldöklő fegyve
reket feltalálni, mikép lehetne azon alkalmat meg
ragadni, a szerződéseket megszegni, miként a né
pek és nemzetek nyugalmát megzavarni. Termé
szetes, - hogy ezen körülmények között, midőn 
majdnem az egész Európa, a római költő szavai 
szerint, incedit super ignes suppositos cineri doloso, 

I hazánk és vele együtt Ausztria tétlen néző nem 
I maradhat, hanem akarva vagy nem akarva sorakoz

nia kell, hogy minden lehetőségre készen állva a 
veszedelmet magától elháríthassa. E végett a tör
vényjavaslat ellen fel sem szólaltam, hanem mint 
mulum necessariumot, mely az egész országból 
kaszárnyát csinált, mint az elháritatlan körülmé
nyek s idők postulatumát, elfogadom. l)e minda
mellett, t. ház, el nem hallgathatom aggodalmamat 
az iránt, hogy azon áldozatok mellett, melyeket ho
zunk, olyakat is foglal az előttünk fekvő törvény-

j javaslat magában, melyeket hoznunk nem lehet. 
A 3-dik szakasz szól azon időről, mely meg-

kivántatik, hogy a katonáskodás kezdetét vegye. 
Az életkor e stádiumában a legtöbb ifjú, k i agymna-
siumi és reáltanodái tudományoknak szentelte 
idejét, azon állapotban találja magát, hogy sáfár-
kodásáról számot adjon, hogy az érettségi vizsgát 
letegye. És mi történik vele ? Az előttünk fekvő 
3-dik szakasz azt rendeli, hogy az ifjú, ki a 20-
dik évet elérte, oda hagyva és félbe szakítva pályá
ját, a hadi játékokkal és fegyverforgatással töltse 
idejét. A 21-dik szakasz szerint pedig egy évi 
activ szolgálat lefolyta után megengedtetik, hogy 
az elhagyott pályát, folytassa. 

T. ház ! Alkalmam volt 8 évi tanároskodásom 
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ideje alatt a tanügyi állapotot, tanulmányozni, s 
meggyőződésem ellen cselekednék, ha a t. ház 
előtt az e szakba vágó tapasztalataimat elhallgat
nám, melyek talán ez ügy felderítésére szolgál
hatnak. 

Hazánk legtöbb jó reményű ifjai, miután az 
elemi iskolákat elvégezték, a gymnasiumba 1 ép
nek át, hogy a szükséges tudományokkal meg
gazdagodva és az által képesitve e hazának szol
gálatot tehessenek. 

Sok fáradságba, sok küzdelembe kerül a 
tudományok megszerzése, ezt mindenki a t. ház
ban tudja ; de annál erélyesebben, annál nagyobb 
hévvel fog hozzá a fiatalság, ha abban a meggyő
ződésben van, hogy a küzdelmi idő alatt semmi 
más befolyás nem vonhatja el pályájától, sokkal 
nagyobb áldozatot készek a szülők hozni, ha 
azon öntudatban taníttatják fiaikat, hogy semmi 
zavaró körülmény nem fogja a pálvabevégzést 
lehetetleniteni. 

Azon ellenvetés, hogy a törvényjavaslat nem 
czéloz erre, és hogy nem ad okot ezen aggoda
lomra, engem meg nem nyugtathat, mert meg va
gyok győződve, hogy száz eset közt 80 leend, a 
melyben a 8-dik osztályú gymnasialis hallgatók 
a 20-dik évet meg fogják haladni, annál inkább 
most, miután az általam és mindnyájunk által mé
lyen t. és bölcs cultusminiszteriink ujabb iskolai 
terve szerint a gymnasium nem 8. hanem 9 osz
tályból fog állani. (Zaj. Dologra!) minek követ
keztében minden 8-dik vagy 9-dik évi hallgató 
abban a szerencsétlen helyzetben leend, hogy pá
lyájától elvonva, eg3" uj és talán hivatásán és 
kedve elleni pályára kényszerítve, legtöbb esetben 
tanulmányai bevégeztétől el fog üttetni. Mennyi 
család reménye meg fog hiúsulni, mennyi fiatal 
erő elpazaroltatni, csak az tudja, ki a fiatal em
berek könnyű gondolkozási módját ismeri. 

De ép oly kevéssé nyugtat meg a 21-dik sza
kasz, mely az egy év activ szolgálat után tanul
mányai folytatását kegyesen megengedi. Nem pe
dig azért, mert meg vagyok győződve, hogy a 
fiatal ember, ki a tanulást oda hagyta, ki a kaszár
nyában a neveletlen, legtöbbnyire a földmivelő 
osztályból toborzott katonák között folytonos fegy
vergyakorlást és más, a nem müveitosztály által ked
velt mulatságokat és egyebeket lát és azt kban a col-
legialitás végett maga is részt vesz, bátran mondom, 
képtelen leend azon nyugodtsággal, azon odaadással 
és azon szeretettel visszatérni a tanulmányokhoz, azo
kat megszeretni,mintaztkülönbenatudományok fon
tossága és nehézsége megkivánja és magával hozza. 

Azon látszólagos előny, hogy a 20 éves 
gymnasialis tanuló maga választhatja meg az ez
redet, a melybe belépni akar, és hogy ez által azon 
ezredet választhatja, a mely tanulási helyén tá- | 

boroz, a dolgon nem változtat. Meg vagyok győ
ződve, t. ház, hogy a ki tudja, hogy mennyi tan
tárgyat kell a mostani rendszer szerint tanulni, a 
ki tudja, hogy hetenkint 6 — 8 ocupatiót kell irni, 
hogy praeferenter exact tudományok tanulása sok 
időt igényel, hogy mindamellett exercirozni is 
kell, az be fogja látni, hogy a katonáskodás és 
gymnasiumi tanulás incompatibilis dolgok. 

A mondottakat a t. ház figyelmébe ajánlva, ké
rem a t. házat, méltóztassék ez ügyben azon böl-
cseséggel intézkedni, melylyel minden fontos 
esetekben intézkedni szokott, annál inkább, mert 
maga az absolut kormány is belátva a dolog fon
tosságát, méltányosabban járt el, mint az előttünk 
fekvő törvényjavaslat, s pedig azért, hogy a fiatal
ság, mielőtt iskoláit elvégezte , ne kényszeríttessék 
más pályára lépni, mely lehetetlenné teszi, hogy 
tanulmányait tovább folytassa. 

Esedezem továbbá azért is, mert a 17-dik sza
kaszban vannak esetek, a melyekben az egyesek 
a katonakütelezettségtől felszabadittatnak. Kérem 
tehát ezen kiváltságot a gymnasialis tanulókra is 
kiterjeszteni, annál inkább, mert nem követelek 
többet, mint hogy a gymnas :alis és reáltanuló ifjú
ság legalább addig a tanálmányoktól el ne vonas
sák és hadi gyakorlatra ne szoríttassák, mig a 8-
dik vagy 9-dik osztályt be nem végezte, vagy re-
spectivc az érettségi vizsgát le nem tette. 

Horváth Lajos jegyző (olvassa Vuchetieh 
István módusitványát): r A 17-dik szakaszban azon 
három eset elősorolása után, melyekben a hon
védségbe való belépés kötelezettsége alól ideiglene
sen mentesek megneveztetnek, tétessék a követ
kező 4-dik eset: „azon gymnasiumi és reáltanodái 
nyilvános, rendes tanulók, kik a 20-dik évet elér
ték, addig, mig az előbbiek az érettségi vizsgálatot 
le nem tették, az utóbbiak pedig ;; tanfolyamot 
el nem végezték." 

L u k s i c h B ó d o g : T. ház! (Zaj. Halljuk!) 
A 17-ik szakaszban oly mentességek foglaltatnak, 
melyek a család fentartása érdekében megállapit-
tattak. Ezen mentességek közé szeretném bevétet
ni az egyetlen vöknek felmentését is a hadkötele
zettség alól, azon egyetlen vöket t. i., kik ugyan
azon kötelességet tartoznak teljesíteni, a mely 
az egyetlen fiuknak feladata. Ezt pedig azért kü
lönösen a jelen átmeneti időszakban, mert vannak 
a most állitás alá jövendő három korosztálybeli 
ifjak közt házas emberek, és vannak ezen házas 
emberek közt olyanok, kik mint egyetlen vők tar
toznak egész családokat fentartani. Ugy gondo
lom, a közigazság követelményét teljesítsük, mi
dőn ezen egyetlen vöknek a katonaság alóli felsza
badítását elfogadjuk. Ajánlom ebbeli módositvá-
nyom elfogadását. (Helyeslés.) 

Horváth Lajos jegyző (olvassa Luksich B6-
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dog wódosiiványát): „Ezen szakasz 1-ső pontja után 
tétessék: „vagy enuek nem létében egyetlen veje." 
Továbbá ugyanazon szakaszban a 3-ik pont utáni 
bekezdés 3-ik sorában ezen szavak u tán : „nagy 
bátyjának", ezen szavak teendők: „és illetőleg 
egyetlen vőnek." (Helyeslés.) 

BÓniS S á m u e l : T. ház! Az átalános katona 
kötelezettség az egyenlő személyes teherviselés 
eszméjének alapján fekszik. Ezen törvényjavaslat 
17-ik szakaszában ezen alaptól eltérés történt. Ha 
a kötelesség teljesítése az egyenlőség alapján sza-
batik meg: a viszonosság elvénél fogva kell, hogy 
a kivételek is ugyanazon alapon szabassanak meg. 
T. ház! A 17-ik szakasz 3 ik osztályzatának 2-ik 
bekezdésében kivánnám e végből kihagyatni azon 
szavakat: „csak a házasságból származott," és ki
vánnám igy tétetni: „azonban csak a vér szerinti 
egyetlen fiúnak" stb. Kivánnám azért, mivel ha 
már suecessionalis törvényeink is megengedik azt, 
hogy az anya után a fia suceedáljon, ha törvény
telen ágyból származott i s : nem látom át, a tör
vény jótékonyságát azon szerencsétlen anyára mi-
értene terjeszszük ki, a tekintetből, hogy ha neki 
is tápra van szüksége és istápja azon egyetlen fiu, 
az a katonaságtól mentessék fel. (Élénk helyeslés.) 

A szakasz ezen intézkedése, mondom, az egyen
lőség eszméjével nem egyez meg, ez fenálló tör
vényeinkkel sem egyez meg. Ha a törvény neki 
successiot ad, ha a törvény őt kötelezi személyes 
szolgálattételre hazája i rányában: adja meg a 
törvény neki azon módot, hogy ő anyjának, kinek 
egyszersmind suceessora is, ha csak egyetlen fia, 
istápja lehessen. Azon egy pár szót tehát óhajta
nám kihagyatni. (Helyeslés) 

Andrásy Gyula gr. miniszterelnök: T. 
ház ! Nekem a kormány szempontjából ezen módo
sítás ellen ellenvetésem nincs; csak egyre bátor
kodom a t. képviselő urat figyelmeztetni: vajon 
nem gondolja-e, hogy némileg az átalánosan föl
vett erkölcsiségi szabályoktól térnénk el? [Több 
oldalról fölkiáüások: Nem!) Ha a t. ház ugy véle
kedik, hogy nem: akkor nekem semmi ellenve
tésem. 

E l n ö k : T. ház ! Ha nem méltóztatnak átalá-
ban megnyugodni abban, hogy elfogadtassák azon 
módositvány, melyet t. képviselő úr Bónis Sámuel 
előadott, akkor kötelességemnek tartom legelőször 
a szerkezet elfogadása iránti kérdést szavazásra ki
tűzni. Kérem tehát azon képviselőket, kik a 17-ik 
szakaszt az eredeti szerkezet szerint a központi bi
zottság által tett módosifásokkal elfogadják, felál-
lani. (Megtörténik.) A szerkezet nem fogadtatik el. 
Következik a 17-ik szakasz fölötti szavazás az 
egyes bekezdések szerint, miután több bekezdésre 
módositvány van beadva. Kérem tehát azokat, kik a 
17-ik szakasz 1-ső bekezdését elfogadják, legyenek 

szi vesék felállani. (Megtörténik.) Az első bekezdés 
elfogadtatott. Következik az első pont. Az első 
pontra nézve Luksich Bódog képviselő úrmódosit-
ványt adott be, mely fel fog olvastatni. 

H o r v á t h Lajos j e g y z ő (olvassa): „Ezen sza
kasz első pontja után tétessék: „vagy annak nem 
létében egyetlen veje." 

E l n ö k : Kérem a t. képviselőket, kik ez első 
pontra nézve az eredeti szerkezetet elfogadják, 
méltóztassanak felállani. (Megtörténik.) 

Somss ich P á l : Nem lehet igy elfogadni! 
E l n ö k : Én ast hiszem, tökéletesen szabato

san járok el. Azt kérdezem, hogy az első pontot, 
t. i. a keresetképtelen apának vagy özvegy anyá
nak egyetlen fiára vonatkozó pontot elfogadják-e? 
S miután erre nézve egy módositványt adott be 
Luksich Bódog képviselő úr, az fel is olvastatott és 
azután kértem, hogy azok, kik az eredeti szerke
zetet elfogadják, szíveskedjenek felállani. 

SomSSich P á l : Itt özvegy anyáról van szó: 
az esetben pedig, ha Bónis indítványát elfogadjuk, 
ez nem állhat meg. (Az vem ide tartozik!) , 

E l n ö k : Miután a szerkezet nem fogadtatott 
el, kötelességemnek tartom az egyes módositvá
ny okát föltenni szavazás végett. 

SomOSSy Igl lácz : T. ház! Bátor vagyok 
indítványozni, hogy miután az első kérdés az volt, 
hogy a kik a szerkezetet elfogadják, álljanak fel, 
a kisebbség állott fel, nincs egyéb hátra, mint a 
három különböző beadott módositvány felett egyen
kint szavazni. A melyek ezek közül elesnek, azok 
nem jőnek be a szerkezetbe, a melyek elfogad
tatnak, azok bele jőnek. 

Elnök: T. ház! A módositványok nem egy 
pontra vannak beadva átalában, hanem külön pon
tokra. Az illető módositvány minden potftnál elő 
fog adatni. 

Tehát, ha megengedi a t. ház, az első pontra 
még egyszer teszem föl a kérdést. (Felkiáltások: 
Tul vagyunk már rajta!) 

BÓniS S á m u e l : Én azt hiszem, olvassák fel 
a módosításokat, s történjék rajok egyenkint sza
vazás. A melyeket elfogadunk, bejó'nek a redac-
tióba, a melyeket nem, azok elesnek. 

E l n ö k : Először tehát a Luksich Bódog úr 
módositványát kérem felolvasni. 

H o r v á t h LajOS j e g y z ő (olvassa Luksich Bó
dog módositványát) 

Elnök: Kérem azon képviselőket, kik Luk
sich képviselő urnák ezen módositványát elfogad
ják, méltóztassanak felállani. (Megtörténik.) A több
ség elfogadja. Következik a 2-dik pont. 

Horváth Laj os j egyző (olvassa a 2 -ik pontot.) 
E l n ö k : Elfogadja a t. ház? (Elfogadjuk!) 

Ennélfogva a 2-ik pont elfogadtatik. Most követ
kezik ezen pontnak első bekezdése. 
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Horváth Lajos jegyző (olvassa az ekö be
kezdést.) 

E l n ö k : A központi bizottságnak módosítása 
van az első bekezdéshez. 

Mihály i P é t e r j e g y z ő (olvassa a központi 
bizottság módosítását.) 

Horváth Lajos j e g y z ő (olvassa Bónis Sá
muel módositvány át.) 

E l n ö k : T. ház ! Lesz szerencsém legelőször 
a szerkezetre tenni fel a kérdést azon módosítással, 
melyet a központi bizottság javasolt ezen kikezdésre. 
Kérem azon t. képviselőket, kik a szerkezetet a 
központi bizottság által ajánlott módositással elfo
gadják, méltóztassanak felállani. (Megtörténik.) 

B ó n i s S á m u e l : T. ház! A kérdéshez vagyok 
bátor szólani. Ha a kérdés igy tétetik fel, igen 
természetes, hogy sokan rá szavaznak, mivel a 
központi bizottság leginkább azon esetet kivántabiz
tosítani, midőn utólag törvényesíttetik a gyermek ; 
de ha a kérdés ugy tétetik fel, a mennyiben 
már a szerkezet elesett, az én módositványommal 
mind a két esetben elég van téve, mert akkor igy 
fog állani a szakasz : „azonban csak név szerinti 
egyetlen férfi," stb., akkor név szerinti férfi az, a 
ki per succedena matrimonium. (Helyeslés^ 

Elnök : T. ház! Nekem kötelességem volt 
ugy tenni fel a kérdést, mint a központi bizottság a 
szerkezetet módosította. Miután a t. ház ezt nem 
fogadta el, nagyon természetes, hogy következik 
most azon módositvány, melyet Bónis képviselő 
úr beadott; és ha meg nem szakítanak, épen most 
akartam feltenni a kérdést. Ennélfogva kérem azon 
t. képviselő urakat, kik ezen bekezdést Bónis mó-
dositványával elfogadják, méltóztassanak felállni. 
(Megtörténik.) A többség elfogadja. Most követke
zik Luksich mődositványa. 

H o r v á t h LajOS j e g y z ő (olvassa Luksich Bó
dog második módositvány át.) 

Elnök : Azt hiszem, miután az elsőt elfogadta, 
ezt is elfogadja a t. ház. (Elfogadjuk!) Több mó
dositvány nem levén . . . (Fölkiállás : Hát Vv.che-
tich módositványa?) 

Horváth Lajos jegyző (olvassa Vuchetich 
István módositvány át.) 

Elnök : A kik elfogadják, méltóztassanak 
felállni. (Megtörténik.) Nem fogadtatik el. 

HorváthLajOS j e g y z ő (olvassa a,18—20-ik 
szakaszokat, melyek észrevétel nélkül elfogadtatnak. 
Olvassa a 21-diket.) 

Bujanovics Sándor előadó : A központi 
bizottság véleménye szerint a 21-dik szakasz 4-ik 
bekezdése 4-ikés5-ik sorában ezen szavak helyett : 
,,létező vagy bekövetkezendő fogyatkozásokhoz" 
ez írassék: „szükséghez." (Elfogadjuk!) r 

Tisza K á l m á n : T. képviselőház! En nem 
KÉPV. H. KÁPLÓ. 1866/8 rx. 

vagyok oly szerencsés, hogy azt mondhatnám, 
hogy elfogadom. (Halljuk!) 

Én ezen szakaszt ezen törvényjavaslat igen 
fontos szakaszának tartom, mert — a mint már az 
átalános vita alkalmával jelezni volt szerencsém — 
ez azon szakasz, melyben a hadügyminiszter ha
tásköre oly szélesen terjesztetik ki Magyarország 
belügyeire nézve, a mily szélesen hogy kiterjesz
tessék, valóban kétlem, hogy még azok is, a kik 
kimagyarázzák magát a hadügyminisztert a XII . 
tczikkből, azt belőle kimagyarázni tudnák : mert 
ez azon szakasz, hol a közös hadügyminiszternek 
jog adatik arra. hogy határozó befolyást gyakorol
hasson azon kérdésben, mely iskolák egyenran
gúak hazánkban a főgymnasiumokkal és főreal-
tanodákkal; ez azon szakasz, mely a hadügymi
niszternek határozó befolyást enged a r r a , mely 
szegény sorsú ifjak részesittessenek az egy évi 
szolgálat kedvezményében. Ez az egyik szempont, 
melyből ezen szakaszt én részemről el nem fo
gadhatom. 

Azonban vannak ezen szakasznak több oly 
részei, melyeket szintén nem helyeslek. Első hibá
jának tekintem ezen szakasznak azt, hogy midőn 
helyes irányban igyekszik haladni, a mennyiben 
ugyanis a műveltségnek igyekszik némi előnyt 
nyújtani, e tekintetben hitem szerint nem megy 
elég messze; és másodszor, hogy midőn ezen 
szándékból kiindul, ellenkezőleg az átalános véd
kötelezettség szellemével; a vagyonosabbak és ke-
vésbbé vagyonosak közt különbséget tesz, adván 
oly előnyt, melyben a vagyonosabbakat lehet 
részesíteni, a kevésbbé vagyonosakat pedig nem. 

En azt tartom, t. ház, hogy az átalános véd
kötelezettség mellett csak egynemű kedvezmény 
lehet jogosult, és ez azon kedvezmény, melyben 
részesítjük az értelmiséget, az intelligentiát: mert 
annak emelése, annak bizonyos előnyökben része
sítése egyfelől az országnak érdeke, másfelől az 
egyenlő teherviselésnek is csak látszólagos meg
zavarása; de valósággal inkább annak helyreállí
tása, a mennyiben azt gondolom, hogy nem lehet 
kétségbe vonni, hogy foglalkozásának megzava
rása arra, a ki tudománya után van hivatva hogy 
éljen, vagy a ki tudományos pályára készül, sok
kal nagyobb kárral, sokkal roszabb hatással van, 
mint arra, a ki mezei munkával vagy kézi munká
val foglalkozik, mert mig ez utóbbi egy, két vagy 
három évi megszakítás után ott kezdheti el, a hol 
elhagyta, ezt valóban arról, a ki tudományos pá
lyára készül, mondani nem lehet. 

Ezen javaslat igazságtalan tehát annyiban, a 
mennyiben az intelligentiára való figyelemből 
teendő kedvezményekre nézve a nagyobb vagy 
csekélyebb vagyon szerint különbséget tesz ; azon 
kedvezményekben pedig, melyek az értelmiségre 
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vonatkozólag teendők, nézetem szerint, nem megy 
elég messze. 

Nem megy eléggé messze először azért, mert 
az évi szolgálat után még azokat is, kiket ezen 
kedvezményben részesít, a tartalékba rendeli so-
roztatni; tehát oly hadcsapatokba, a melyekbe be
sorozottnak a legkisebb háborúi eshetőségek kö
zepett tanulmánya és foglalatossága zavartatik, a 
mi által pedig szerintem a kellő tekintetnek, a 
melylyel az intelligentíának tartozunk, elég nincs 
téve. Tehát óhajtásom az volna, hogy az esztendei 
szolgálat után az ilyenek ne a tartalékba, hanem 
a honvédségbe soroztassanak. (Helyeslés.) 

Továbbá nem megy* elég messze annyiban, a 
mennyiben azt mondja: csak a kitűnő tanulók és azok 
is csak kivételesen részesittessenek ezen kedvez
ményben. En, t. ház, azt hiszem, hogy ez nagyon 
is szűk marokkal van mérve, mert utoljára is azt, ha 
megfontoljuk és ismerőseink körében szétnézünk, 
hogy vajon csak a kitűnő tanulókból lettek-e, vagy 
kiválóan azokból lettek-e a hazának a tudományos 
pályán hasznos polgárai? azt fogjuk találni, a kö
zépszerű tanulók azok, kik az életben rendesen a 
leghasznosabb polgárok lesznek. Es ezt a statisti-
kából is ki lehet mutatni. 

Elég messze nem megy 3-szor és végre any-
nyiban sem, a mennyiben nem mondatik ki, hogy 
a kik még tanulnak, de a kiket én azért nem kí
vánok a hadi szolgálat alól felmentetni, nem mon
datik ki, hogy azoknak megadassák az alkalom, 
hogy egy évi szolgálatukat azon városban töltsék, 
a hol tanulmányaikat folytatni akarják: a mi, ha 
meg nem adatik, méltóztassanak meggondolni, 
hogy épen egy 19—20 éves fiatal embernél mi az, 
ha egy évet elveszít életéből, m i az, ha tanulmá
nyai folytatásában megzavartatik : mig ellenben, 
ha ugyanazon városban töltheti egy évi katonai 
szolgálatát, tanulói pályáján megmaradhat és kel
lően végezheti azt. 

Ezen előadott okoknál fogva módositványom 
odajárul, hogy ezen 21-dik szakasznak három első 
bekezdése hagyassék ki és a helyett következő szer
kezet tétessék. (Olvassa:) „Azon belföldiek, kik a 
képzettség oly fokán állanak, a mely valamely 
főgymnasiumban, valamely főrealtanodában vagy 
ezekkel egyen- vagy magasabb rangú tanintézet
ben végzett tanulmányaiknak megfelel és erre 
nézve magukat jogérvényes bizonyitványnyal iga
zolják, ezek, valamint azok is, a kik ezen intéze
tekben tanulmányaikat folytatják és erkölcsi jó-
magukviseletét és a tudományokban kielégítő elő
menetelüket jogérvényes bizonyítványokkal iga
zolják, ha a hadseregbe önként belépnek, belépé
sektől számított egy évi tényleges szolgálat után 
a honvédségbe helyeztetnek és tanulmányaikat 
ezen egy évi szolgálat alatt azon városban fogják 

teljesiteni, melyben tanulmányaikat folytatni szán
dékoznak. 

..Mely tanintézetek tekintessenek e kedvez
ményre nézve a főgymuasiumok vagy fó'reáltano
dákkal egyen- vagy azoknál magasabb rangúak
nak, a vallás- és közoktatási és a honvédelmi 
miniszter egyetértőleg állapitandja meg." 

Végül óhajtanám még, hogy az utósó bekez
dés második és harmadik sorából ezen szavak: 
„és a hadügyminiszter elhatározása," hagyassa
nak ki. 

Ajánlom ezen módositványaimat. 
Andrásy Gyula gr. miniszterelnök : T. 

ház! Debreezen városa érdemes képviselőjének több 
aggodalmai vannak ezen szakasz tartalma ellen. 

Az első az, hogy a közö-s hadügy érnek itt oly 
hatáskör adatik, a mely messze, hatáskörén tul az 
ország belügyeibe engedi beavatkozását. Ezt a t. 
képviselő i'ir a második bekezdésből látszik kima
gyarázni, mely azt mondja : „mely tanintézetek 
tekintessenek e kedvezményekre nézve a főgym-
nasiumokkal vagy fó'reáltanodákkal egyenran
gúaknak, a két minisztérium és a közös hadügy
miniszter úr egyetértésével fog megállapittatni/ ' 

Tökéletesen megnyugtathatom a t. képviselő 
urat az iránt, hogy e tekintetben a törvényjavas
latnak nem az volt szándéka, hogy a hadügymi
nisztérium mondja meg, mely tanintézetek tekin
tessenek egyenrendüeknek a fó'gymnasiumokkal 
vagy fó'reáltanodákkal, hanem egyszerűen csak 
annyit akart kimondani, hogy ez a közös hadügy
miniszter tudtával és hozzájárulásával történjék. 
Ez pedig nagyon szükséges azért, mert a védelem 
czélszerüségeért nem felelhetne a közös hadügy
minisztérium, ha talán oly tanodáknak növendékei 
is besoroztathatnának, a kikben a kielégítő előké
születek feltalálhatók nem volnának. Ha tehát e 
tekintetben aggodalma van a t. képviselő urnák, s 
ha netalán azt gondolja ő vagy más valaki e ház
ban, hogy ennek eloszlatását^ a használt kifejezés 
változtatásával el lehetne érni , nekem nincs kifo
gásom az ellen, hogy az mondassék : „hozzájárul-
tával," vagy „tudtával :u mert a törvénynek e 
tekintetben más értelme nincs. (FölkiáUások: Tud
tával!) A czél tehát, kifejezni azt, hogy nem a had
ügyminiszter az, a ki ebben döntőleg határoz, ha
nem a két minisztérium teendője azt meghatározni 
az ő tudtával és hozzájárultával. 

A t. képviselő urnák második ellenvetése az 
volt, hogy a vagyonosabbak és kevésbbé vagyo
nosak közt különbség tétetik. Én azt gondolom, a 
törvény mindkettőre nézve kiterjeszti az egy éves 
szolgálat előnyeit, hanem igen természetesen némi 
különbséget tesz, a mely onnan következik, hogy 
az egyik éves szolgálat az államnak terhére válik 
és igy bizonyos korlátok közzé kell azt szorítani, 
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a másik pedig az államnak előnyére válik. Más j 
különbség e kettő között a törvényjavaslatban i 
nem tétetik ; ezen különbség pedig nézetem sze
rint a dolgok természete által van motiválva. 

Harmadik ellenvetése a t. képviselő urnák az 
volt, hogy a kik egy évi szolgálat után a tiszti 
vizsgát letették, ne a tartalékba, hanem a honvéd
ségbe soroztassanak. 

Tisza K á l m á n : Nem azt mondtam. A mit én 
mondtam, az nem a tiszti vizsgát léteitekre,hanem 
egyátalában a képesítettekre vonatkozott, a mint 
az az első bekezdés végén van. 

Andrásy Gyula gr. miniszterelnök: Ha 
átalában, akkor azok is hozzátartoznak, a kik egy 
év alatt a tiszti vizsgát letették; és én e nézetet nem 
fogadhatom el, mert világos előttem az, hogy az 
ország érdeke ellenkezőleg azt kivarrja, hogy azon 
intelligens elem, a mely a vizsga letétele következ-
táben magát tiszti állomásra képesnek mutatta, ne 
zárassák ki a közös hadseregből. {Helyeslés jobb fe
löl.) Továbbá ezt a közös védelem ezélszerüsége is 
egyaránt követeli. Ennek következtében a t. kép
viselő úr nézeteihez nem járulhatnék. 

Az utolsó ellenvetés az, hogy nincs kimondva 
a törvényben, miszerint az illetők azon városban 
tehetik le a vizsgát, vagy azon városban marad
hatnak, melyet kijelölnek. A törvénynek, midőn 
megengedi, hogy az illetők maguk választhassák a 
csapatot, melybe beosztatni kivannak, kétségen ki-
vül az volt szándéka, a mit a t. képviselő úr is akar ; 
de azt törvényben ugy fejezni ki, mint a t. képviselő 
úr óhajtja, nem lehetett: mert hiszen nem lehet 
kimondani, hogy az illető azon városban tehesse a 
vizsgát, a melyben kivan maradni, mert ha ott pél
dául nincs katonaság, akkor csak még is bajos 
volna az ily módon szerkesztett törvényt végre
hajtani . (Helyeslés jobb felöl.) 

K a p p Gusz táv : T. ház! Ezen szakaszra nézve 
nekem is van módositványom, melyet bátor vagyok 
néhány szóval a t. háznak ajánlani. (Halljuk!) 

Ezen szakasz harmadik bekezdése felfogásom 
szerint nem helyes. Ezen szakasz harmadik bekez
désében az mondatik, hogy a szegényebb sorsú 
tanulók mint önkéntesek csak ugy léphetnek be 
hadi szolgálatba, ha az illető minisztérium javalla
tára a közös hadügyminisztérium beleegyezésével 
arra engedelmet nyernek. En ezen megállapítást sem 
czélszerünek, sem igazságosnak nem tartom és en
nek szükségességét be nem látom. Ennek okául 
szolgált valószínűleg. hogy ezeknek költségei a 
közös hadügyi pénztárból fedezendők. Ezt én azon
ban elégséges indokul el nem fogadhatom, mivel 
az én felfogásom szerint, én azt hiszem, hogy 
azon költség, mely az egy évi önkéntesség ideje 
alatt a közös hadügyi pénztárból fedezendő, nem 
fog arra túlságos terheltetést róni. De továbbá j 

igazságosnak sem tartom, mert a mostani szerke
zetben még azon lehetőség is rejlik, hogy vala
mely tanulótól minden törvényes föltételek telje
sítése mellett is az egy évi szolgálatba lépés meg
tagadtatik. Noha reménylem, hogy ez csak a 
mostani szerkezet mellett létezik, de mégis a tör
vény szigorú magyarázata által ezen lehetőséget 
megszüntetni közös kötelesség, mert azt az állam
nak felvirágzása kívánja, hogy épen a köznép
nek tétessék lehetségessé minél hamarabb és minél 
magasabb fokára juthatni a műveltségnek. Ez pe
dig csak oly intézkedések által érhető el, mik ál
tal épen a szegénynek művelődése eszközöltethetik; 
a szerkezetben pedig erre nézve nem csekély aka
dály, mert épen a szegény sorsú kotona, ki magát 
ugy is csak nagy nehézségekkel adhatja a tanul
mányoknak, a szerkezetben levőakadály miatt azok
nak folytathatásától örökre elvonatik, ha nem az 
engedményezett egy évi, hanem három évi szolgá
latra soroztatik be. 

Ezen okból bátor volnék a harmadik bekez
dés ötödik és hatodik sorába a következő szavak
nak : „az illető minisztérium javallatára a közös 
hadügyminiszter beleegyezésével" kihagyását in-
ditványozni. 

Továbbá találunk még ezen szakaszban oly 
feltételt is, „hogy a szegényebb sorsú tanulók, ha 
a főtan tárgyakból kitűnő osztályzatot felmutathat
nak", míg az első bekezdésben, mely csak vagyo
nosokról szól, ezen feltétel nem áll. Ezen megkü
lönböztetést a vagyonosak és szegények közt ép 
oly igazságtalannak mint károsnak is tartom: mi
vel a tapasztalás bebizonyítja, hogy egy taninté
zeti osztályban, 30, 40, vagy több tanuló között, 
nem lehet mind kitűnő, hanem lesz 2, 3, 4 kitűnő, 
mig a többiek — talán egy-kettőt kivéve — ha 
nem is kitűnő, de még is igen jó sikerrel tanulmá
nyoztak, s épen azokból — ha ugy szabad maga
mat kifejezni — a kik prímában vannak, lesznek 
a mindennapi életben a legalkalmazhatóbb embe
rek. A törvényjavaslat e szerkezete szerint pedig 
csak azon két-három kitűnő nyerhet egy évi szol
gálatra belépést, mig a többség a tanulmányozástól 
teljesen elvonatnék, kivéve azokat, a kik netán 
szerencséjökre a vagyonosabb osztályokhoz tar
toznak. Ezen okból bátorkodom e szakasz negyedik 
sorában e szavak helyett: „a főtantárgyakból ki
tűnő osztályzatot nyertek" azt ajánlani: „minden 
tantárgyakból kitűnő vagy legalább első osztály
zatot nyertek." 

Végre még csak azt vagyok bátor megje
gyezni, ha netán az általam ajánlott módositvány 
azon okból találna valamely akadályra, mivel az 
érintett költség a közös hadügyi költségvetésből 
volna veendő: ezen esetre bátorkodnám azon mó
dosítást ajánlani, hogy azon költségek, melyek az 
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ily tanulók belépése által okoztatnak , ne a közös 
hadügyi költségvetésből, hanem az illető állam
kincstárból födöztessenek. Ezt bővebben indokolni 
feleslegesnek tartom, mivel bizonyos, hogy ezen 
kedvezmény kiterjesztését minden hazai tanulóra, 
épen az illető állam érdeke igényli, és hogy ez 
valóban oly csekély költség, hogy az államot nagy 
mérvben alig terhelheti. 

Kérem a t. házat, méltóztassék ezen, valóban 
csak az igazság és a haza érdekében ajánlott mó-
dositványomat kegyesen megfontolni és elfogadni. 

H o r v á t h LajOS j e g y z ő {olvassa Kapp Gusz
táv módositványát.) 

I v á n k a I m r e : T. ház! Ha Tisza Kálmán t. 
barátom indítványát el méltóztatik fogadni, akkor 
természetesen semmi szólásom nincs, mert az 6' 
módositványát pártolom én is, és magamévá teszem ; 
miután azonban a közbeszólás vékony reményt 
nyújt erre: bátorkodom magam indítványát is 
előadni. (Halljuk !) 

Azt tapasztaltam, és ugy vélem, hogy egy 
évi tanulmány arra, hogy valaki tiszti képzettséget 
nyerjen, rövid idő; azt tartom, miként arra, hogy 
valaki a tiszti vizsgát jó sikerrel letehesse, 'előbb 
tanulmányokat is kell tenni. A tapasztalás azt mu
tatta, hogy a katonai tanintézetek, a melyek most, 
különösen az utósó időben létesittettettek, a kato
nai kasztszellem növelésére szolgáltak; a mint volt 
alkalmam értesülni, ezek meg fognak szüntettetni, 
és más modorban felállitatni. De ha az előtanul
mányt igen is szükségesnek tartom, és exclusiv 
tanulmányt czélszerüuek nem tartok, akkor a ki
vitel lehetőségéről kell gondoskodni. A katonai 
tanulmány is olyan, mint minden más : minden 
munkát, müvet és könyvet meg lehet szerezni; te
hát nem titok; a különböző hegyszorosoknak for
máját és a hegyek magasságait, a folyók szélessé
gét és medrök mélységét összevissza mérik a mér
nökök, s a vasutak és csatornák terveléseinek kö
vetkeztében a terület sokkal pontosabban méretik 
fel, mint azt azelőtt a katonai geographiákban 
tanultuk és térképeinkbe felvehettük ; tehát az sem 
titok, mint ezt az utósó hadjárat be is bizonyította, 
hogy az ellenség előtt sem volt titok. Nem látom 
tehát annak czélját, miért legyenek exclusiv katonai 
tanintézetek, kivévén a magasabb tantárgyakra 
nézve, azon egyének számára, kik valóságosan 
életpályájukon katonák akarnak maradni; de szük
ségét látom annak, hogy az egy évi tanulmányo
zási idó't meghosszabbitsuk ugy, hogy az illetők 
jobb sikerrel állhassák ki a vizsgát: ezért oly in
tézkedéseket kívánok, hogy a nyilvános több tan
intézetekben a hadviselésre vonatkozó tanulmá-
nyok!szabad tantárgyakként adassanak elő. 

Ezzel kapcsolatban bátor vagyok megemlitení 
két intézetet: a Ludoviceumot és magyar gárdát. 

A Ludoviceum, hogy soha se létesült, azt tud
juk mindnyájan ; de hogy nagyon kívánatos, hogy 
most, midőn az egész nemzet katona lesz, midőn 
a honvédséget felállitjuk, legyen egy intézetünk, 
melyben az ifjakat ezen pályára növeljük, azt 
nem tagadhatja senki sem. Legyen az itt, az ország 
szivében, ezt méltányosnak fogja találni mindenki. 
Én ez intézetben nem éretlen ifjakat akarnék nevelni, 
jőjenek oda már férfiak, és azok műveljék ki ma
gokat a magasabb hadtanulmányokban az ország 
költségén. 

A magyar testőrség régibb intézmények sze
rint hasonlóképen katonai tanintézet volt és az 
utósó években igen jó sikerrel működött ismét e 
téren. Ennek felállítását, hasonlókép ez irányban, 
a legmagasabb katonai tanulmányokra szánt irány
ban, és már szolgált tisztekből alkotandót, igen 
czélszerünek vélem, mi által ismét egy uj kötelék 
keletkezik a nemzet és az ármádia közt: mivel ha 
kitűnő tisztek ott maradnak és tovább szolgálnak, 
ez az összetartozás ujabb tanúságaként fog szolgál
ni, és ezt szükségesnek látom a jövendő sikeres 
hadmtíködésre nézve. 

Ezért — ismétlem — hogy ha Tisza Kálmán 
indítványa elfogadtatik, azt pártolom ; azon esetben 
pedig, ha az el nem fogadtatnék, arra kérem a t. 
házat, hogy a második bekezdés 3-dik sorában az 
,egyrendüek* szó után következőket méltóztatnának 
beigtatni: „mely tanodákban és mily mértékben tar
tassanak előadások a hadi tudományokból", és 
innen megy a szakasz tovább. 

H o r v á t h Lajos j e g y z ő (olvassa Ivánka Im
re módositványát.) 

Halász B o l d i z s á r : T. ház! Én egy engem 
igen meglepő és örvendetes tapasztalatra jutottam 
a mai tanácskozás alatt, t. i., hogy a bal oldal né
mely, bár nem lényeges módosításai csakugyan el
fogadtattak. Annálfogva nem tartok előttem szólt 
Ivánka Imre képviselőtársammal, ki a közbeszó
lásokból következtette azt, mint ha Tisza Kálmán 
indítványa tán el nem fogadtatnék; én ellenkező' 
leg azt hiszem, hogy miután azon indítvány sem 
átalános elvekbe, sem különösen a hadsereg kiegé
szítésére szükséges mennyiség kiállításának elvébe 
nem ütközik, azt a t. ház elfogadhatja. 

Az átalános védkötelezettség elve ki van 
mondva, de mégis vannak kivételek. íme, t. ház, 
méltóztattak a baloldali tagok indítványát az egyet-" 
len vó're, egyetlen gyermekre nézve elfogadni; én azt. 
hiszem, hogy Tisza Kálmán barátom indítványa 
sem egyéb, mint ismét némileg a kivételeknek sza
porítása, még pedig magasabb országos szem
pontból. 

Ha, t. ház, gazdasági, illetőleg családi érdek 
szempontjából az egyetlen vőt és egyetlen gyer
meket stb. ki lehet venni a védkötelezettség alól, 
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ugyan kérem, a tudomány és műveltség nem ér-e 
fel ezzel? Nem inkább érdekében áll-e az államnak, 
ha már a provisorium alatt is megtörténhetett, hogy 
a tanulók kivétettek, most is kivétessenek az áta-
lános hadkötelezettség alól? De miután ugy sem 
méltóztatnak elfogadni Vuchetich képviselőtársam 
indítványát, hogy mig tanulmányaikat be nem vég
zik, legalább addig , ideiglenesen kimehessenek 
meg, mert hisz azután is rá akadnak : legalább azt, 
mit Tisza Kálmán indítványozott, méltóztassanak 
elfogadni, hogy t. i. azon tanulóknak, kiknek ki
vételesen megengedtetik, hogy egy év alatt tegye
nek eleget hadi kötelezettségüknek, megengedtessék 
az, hogy a honvédségnél töltsék ki a többi időt. 

Hisz utoljára is tán nem akarja a t. ház, hogy 
egy katonai állammá alakítsuk át Magyarországot, 
hogy mindnyájan határőrök legyünk, hogy ha azt 
üzeni ő felsége, mindnyájunknak el kelljen menni. 
Hiszen ha hajdan, és a legközelebbi időben is sors
húzás utján eleget lehetett tenni a hadkötelezettség 
elveinek, ez utón is kiállitható a szükségelt kato
naság száma. Már legaláb ezen kivételt méltóztas
sanak megengedni, mert ezt valóban magasabb 
politikai szempontok kívánják. 

Á mi illeti azon észvevételét miniszterelnök 
urnák, melyet itt méltóztatott megnyugtatásul mon
dani, hogy t. i. a törvényjavaslat nem is czélozza, 
hoory Magyarországon még a tanintézetekre is a 
közös hadügyminiszternek befolyást adjon: ha 
nem volt ez ezélja ezeu törvényjavaslatnak, miért 
nem mondjuk ki világosan, miért nem hagyjuk ki 
a törvényből azt, hogy a közös hadügyminiszter 
még az iskolák rangfokozatának meghatározásába 
vagy nem tudom én mibe is beavatkozzék ? 

Az még engem ki nem elégít, a mit hallottam 
a miniszterelnök úrtól: azért tehát, t. ház, azon re
ményben vagyok, hogy méltóztatnak ezt a tör
vényjavaslatból a közös hadügyminisztert kikí gy-
ni. Azért a hadsereg csak olyan nagy marad, mint 
volt, sőt annyi lesz, hogy bár csak el birja az or
szág tartani. Méltóztassanak elhinni, igazsága van 
abban Tisza Kálmán képviselőtársamnak, hogy 
pl. egy 20 éves ifjúnak még egy éve van csak 
hátra iskolai pályája befejezésére, akkor rendeli 
azt a törvény : most már egy évig rendes kato
na, azután több évekig a tartaléknál fog lenni. 
Méltóztassanak elhinni , azon tartalékbeli szol
gálat, mint a bizonytalan időre adott szabadság, 
épen olyan, mint „Urlaub auf unbestimmte Zeit." 
Méltóztassanak elhinni, hogy még abba a szabad
ságra bocsátásban se nagy öröme lehet az illető
nek, mert én az életből merített példával fogom 
igazolhatni. Magamnak is volt olyan esetem, hogy 
egy becsületes fiu nálam szolgálván, besoroztatott 
ugyan, de pár év múlva szabadságra bocsáttatván, 
nálam ismét kínálkozott, hogy miután ismerem, 

fogadnám vissza szolgálatomba, mire kénytelen vol
tam azt válaszolni, hogy — miután épen a tél volt 
bekövetkezendő, télen pedig csak azért tartunk két 
annyi cselédet, mint szükséges volna, hogy nyáron 
biztosítva legyünk a szükséges munkás kezek iránt, 
nem fogadhatlak meg, mert majd tavaszszal ismét 
beszólítanak. Ilyen az a tartalék. 

De már a honvédség egészen más : mert én 
ugy tekintem a honvédséget, mint a népfölkelést, 
hogy az csak legnagyobb szükségben, ha t. i. az 
ellenség már az országba be is tört, alkalmaztatik. 

Én tehát ezen magasabb politikai szempon
tokból kérem a t. házat, méltóztassék Tisza Kál
mán képviselőtársam módositványát elfogadni. 

Andrásy Gyula gr. miniszterelnök: T. 
ház! Azon aggodalmak megnyugtatására nézve, 
melyek a tanintézetekre vonatkozó bekezdés iránt 
itt több részről nyilváníttattak: méltóztatnék talán 
az indítványozó úr abba belenyugodni, hogy mon
datnék : „mely tanintézetek tekintessenek azon ked
vezményekre nézve a főgymnasiumokkal vagy fő-
realtanodákkal egyenrendüeknek, a két miniszté
rium által a közös hadügyminisztérium hozzájáru
lásával fog megállapittatni." E szerint világos, hogy 
a két minisztérium fogja megállapítani. A hadügy
minisztérium hozzájárulása pedig miért szükséges? 
ezt bátor voltam már előbb elmondani. Azt hiszem, 
ezen szerkezet mellett minden aggodalomnak meg 
kell szűnni. (Helyeslés a jobb oldalon. Maradjon!) 

B e r n á t h Zs igmond: Megvallom,utósó nyi
latkozata miniszterelnök urnák az iránt, hogy a 
tanintézeteknek minőségét a két minisztérium ha
tározza meg és hozzájárulna ennek meghatározásá
hoz a közös hadügyér is, az aggodalmat némileg el
oszlatta : mert, ha jól fogtam fel szavait, azt mél
tóztatott mondani, hogy a két minisztérium külön 
állapítja meg és tudomására juttatja a közös had
ügyminiszternek. 

Andrásy Gyula gr. miniszterelnök: A 
közös hadügyminiszter hozzájárulásával! 

B e m á t h Z s i g m o n d : Szükségesnek ezt, meg
vallom, nem tartom, s ha ugy lett volna, a mint 
mondottam, szivesebben fogadtam volna el. 

Egyébiránt, ami a vizsgákról előhozatott és a 
szakaszban is némileg rejlik, t. i. a fokozatos tiszti 
előléptésekre nézve, minthogy épen alkalmam van, 
röviden elmondom alázatos véleményemet. En azt 
tartom, sem Sherman, sem Sheridan, sem Grant 
tábornokok nem tettek sem államvizsgát, sem fő
hadnagyi, sem kapitányi vizsgát, hanem neki ál
lottak és hazaszeretetből megverték azokat, kik a 
hazát veszélybe akarták dönteni. Én azt tartom, 
hogy a ki arra született, abból majd megválik a 
jó katona, s azért nem is tartom szükségesnek, 
hogy abban valami különös megszorító szabályo
kat tartsunk fel; hanem szükségesnek tartom még-
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is, hogy tanintézetek legyenek, melyekben azok, 
kik akarnak és hivatást éreznek magokban, azon 
tudományokat alaposan megtanulhassák. 

Megemlítette előttem szóló Ivánka Imre kép
viselőtársam a Lndoviceum felállítását. Bátor va
gyok emlékezetébe hozni a t. háznak, hogy műit 
évi július l é n én voltam szerenesés tenni indít
ványt eziránt, felszólitván a tiszt, hadügyért, hogy 
tegyen lépéseket a Ludoviceun életbe léptetésére. 
Azon kérdés függőben maradt, és megnyugvással 
is maradhatott függőben mindaddig, mig a jelen 
törvény végkép rneg nem állapittatik. Ha meg fog 
ezen törvény végkép állapíttatni, vegye t. minisz
terelnök úr, mintha megújítottam volna ezen inter-
pellatiómat, s kérem, hogy erre vonatkozó igéretét 
beváltani méltóztassék. 

Eötvös József b. vallási miniszter: A 
mi tisztelt barátom Ivánka Imre képviselő úr in
dítványát illeti, én azt, hogy különböző taninté
zetekben a hadi tudományok is taníttassanak, nem 
tartom e törvénybe felveendőnek. Egyébiránt meg
győződésem szerint az ezen törvény elfogadásának 
szükséges következése : mert akár ki vezeti a ne
velés ügyét, annak kötelessége gondoskodni ar
ról, hogy a honpolgárok kötelességeik teljesítésére 
az iskolákban kellő kiképeztetést nyerjenek. Vala
mint tehát én, a mig ezen hivatalban leszek, köte
lességemnek fogom ismerni, hogy mihelyt az átalá-
nos hadkötelezettség elve egyszer kimondatott, 
nem csak a hadi tudományokra, hanem a népisko
lákban a hadgymnastikára is (Elénk helyeslés) kel
lő figyelem fordíttassák, ugy meg vagyok győződ
ve , hogy ezt kötelességének fogja tartani mindaz, 
ki a köznevelés vezetésével megbízatott e hazában, 
a melyben az átalános védkötelezettség az alkot
mány alapelvét képezi. 

Zichy Nándor g r . : Tiszt, ház ! A jelen tör
vényjavaslathoz nem vala szándékom módositvá-
nyokkal járulni : mivel ezen törvényjavaslatokat 
egész átalánosságban kívánom csak elfogadni. El
fogadom pedig azért, mivel két oly elvet látok ben
nük letéve, a melyet sajátomnak vallok. Egyike az 
átalános honvédelmi kötelezettség; másika a né
pies és nemzeties elem érvényesitése a hadseregben, 
mely a maga körében, a speciális magyar szerke
zetben leli kifejezését. 

Másrészt azonban olyannak látom még ezen 
törvényjavaslatot, mely még kielégítő és erélyes 
honvédelmet magában nem biztosit, és a melyhez 
csekély véleményem szerint lényeges módosítások
nak kellend járulniok, melyek helyi és sajátságos 
viszonyainkból lesznek meritendők. 

Ez érdekben most már módositványokat ten
ni, részint elégtelennek érzem magamat, részint pe
dig azokat most már talán helyökön levőknek sem 
találnám. A jelen discussio azonban oly helyzetbe 

hoz, melyben szavazni nem tudnék a nélkül, hogy 
egyéni nézetemet módositványban ki ne fejezném. 

Előadásomnak rövidítése kedveért csak azt 
jegyzem meg, hogy speciális indokolást ezen mó-
dositványomnak nem adok, minthogy a mi benne 
specialiter indokolandó, az előttem szóló Tisza 
Kálmán képviselő úr előadásában foglaltatik. A 
mi azonban az 6' inditványából módositványomban 
nem foglaltatik, azt olyannak kérem tekintetni, a 
mi nézetemmel meg nem egyez, vagy a mit jelen
leg alkalmazhatónak nem tartok. 

Vagyok bátor módositványomat beadni. 
Horváth LajOS jegyZő (olvassa Zichy Nán

dor gr. módositcányát): 
„A törvényjavaslat 21. szakasza helyébe teen

dő: „21. szakasz. Belföldiek, kik a képesség oly 
fokán állanak, mely valamely főgymnasiumban, 
valamely főrealtanodában, avagy ezekkel egyen-
vagy más magasabb rendű tanintézetben végzett 
tanulmányoknak megfelel, s erre nézve magukat 
jogérvényes bizonyítványokkal igazolni képesek; 
valamint mindazok, a kik rendes és nyilvános ta
nulók sorába tartoznak, erkölcsi jómagaviseletü-
ek, s a fő tantárgyakból jó osztályzatot nyertek : 
az illető minisztérium javaslatára mint évi önkén
tesek léphetnek hadi szolgálatba, mely idő tarta
ma alatt ruházati, felszerelési és élelmezési költsé
geik a közös hadügyi költségvetésből fedeztetnek 
ugyan, a mennyiben azonban saját kivánatukra a 
lovasság közé soroltatnának, magok költségén tar
toznak lovat szerezni, és annak felszerelését és tar
tását megfizetni." 

„Mely tanintézet" bekezdéstől ezen egész fe
jezet marad, azt pedig a 4-ik követi közvetlenül, 
mely ezen szókkal kezdődik: „Ha ezen önkén
tesek." 

H o l l á n E r n ő : T. ház! Ha van intézkedés, 
mely ezen törvényjavaslatnak fényoldalát képezi, 
ugy én azt hiszem, azon gondoskodás, azon intéz
kedés az, mely e szakaszban foglaltatik. Megvál
tom őszintén, ezen egész törvényjavaslat bármely 
szakaszára nézve támadást inkább vártam volna, 
és legkevésbbé vártam, hogy támadás intéztessék 
épen ezen szakasz ellen. A midőn az egész tör
vényjavaslat azon szabadelvű intézkedésből és 
eszméből indul ki, hogy az átalános védkötelezett-
séget állapítja meg, minden megváltási, minden 
mentségi intézkedés nélkül: akkor, megvallom 
őszintén, a tudománynak és haladásnak hódol, 
midőn kifogást tesz azokra nézve, kik a tudomány
nak szentelik idejüket, kik a kiképeztetés végett 
magasabb tanintézetekben eíszánvák idejüket töl
teni, azoknak módot nyújt, hogy a fegyverviselés 
kötelezettségét könnyebben viseljék. 

Három kifogás tétetett. 
' A mi az elsőt illeti, hogy t. i. bizonyos qua-
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lificatiót kelljen megállapítani azokra nézve, kik 
ezen kedvezményben részesülnek: én azt hiszem, 
ezen aggodalom meg van szüntetve t. miniszterel
nök urnák kijelentése következtében, mert a midőn 
arról van sző, hogy bizonyos qualifieatio álla
píttassák meg a hadseregre nézve, igen természe
tesnek találom, hogy legalább a hadügyér meg
hallgattassák. Nem kívánom én sem azt, hogy 
közjogi szempontból illetéktelen befolyás enged
tessék neki; de hogy meghallgattassák, hogy szava 
legyen oly qualifieatio megállapításánál, mely 
qualifieatio épen a hadseregre szolgál, azt én ré
szemről igen természetesnek találom, és azt hi
szem, hogy a miniszterelnök úr ebbeli nyilatkozata 
teljesen megnyugtató. 

A mi a második kérdést illeti, az hozatott fel, 
hogy ezen kedvezményt illetőleg a vagyonosabb 
és szegényebb sorsú osztály között különbség té
tetik. Az egész intézmény, az egy évi szabadságo-
sak intézménye, eredetét vette Poroszországban, 
több éven át gyakorlatilag fenállott; de én ugy 
tudom, hogy ezen kedvezmény, miután az ered
ményekben sok visszaélésre vezetett, magában Po
roszországban meg lesz szüntetve. E helyett s a 
midőn ezen tapasztalás daczára a törvényjavaslat 
e kedvezményt mégis megtartja, én részemről azt 
hiszem, azon megkülönböztetés, a mi tétetik s té
tetett a vagyonosabb és szegényebb sorsuak kö
zött, sérelmes nem lehet. Sőt ellenkezőleg, midőn 
ezen intézmény ott, honnan eredetét vette, Porosz
országban csak a vagyonosabbakat vette figye
lembe, nálunk ezen törvényjavaslat a legszabadel-
vübb értelemben kiterjeszté a kedvezményt a leg
szegényebb sorsuakra, s pótolja azt, a mi megkü
lönbözteti ezt a vagyonostól, az által, hogy az ál
lam költségén részesíti őt e kedvezményben. 

A harmadik sérelmes kérdés, mely felhozatott, 
az volt , hogy midőn a műveltebb osztály egy 
részről azon kedvezményben részesittetik, hogy egy 
évi szolgálattal teljes védelmi kötelezettségének 
eleget tehet, hogy azok mért nem soroztainak a 
honvédségbe, hanem a tartalékba ? A válasz igen 
egyszerű: mert ha ezen kedvezmény a hadi köte
lezettséget illetőleg a műveltebb osztályra nézve 
történik, azokra, kik a tudományoknak szentelik 
magukat, ha ezekre nézve kivételt teszünk, méltá
nyos volna-e, hogy ezek kettős kedvezményben 
részesittessenek, azon kedvezményben t. i., hogy 
a rendes hadseregben három év helyett egy évig 
szolgálnak, most még ezenkivül azon kedvezmény
ben is részesüljenek, hogy a könnyebb hadviselési 
szolgálatba, a honvédségbe léphessenek át és 
egyenesen felmentessenek azon kötelezettségtől, 
mely őket két éven át a tartalékra vonatkozólag 
illeti? 

Ezen]észrevételek mellett részemről elfogadom 

a 21-dik szakaszt eredeti szerkezetében, s nem já
rulok azon módositványokhoz, melyek ezen sza
kasz ellen beadattak. (Szavazzunk !) 

Sz i lády Áron.- T. ház! Nagyon sajnálom, 
hogy a mélyen t. cultusminiszter urnák nem volt 
egyéb szava ezen szakaszhoz, mely a hazai ér
telmi tőkét és a közoktatási ügyét oly erősen tá
madja meg és fenyegeti. Azt hittem, hogy midőn 
a t. miniszter úr szót emelt, szólni akart ezen sza
kasz ellen , vagy ha ellene nem, legalább előadja 
okait, melyeknél fogva ez által nem látja veszé
lyeztetve a közoktatás ügyet. Hogy Hollán tisztelt 
képviselőtársam csodálkozik a támadáson, melyet 
a ház ezen oldaláról, de ugy vettem észre, nem 
csak a mi részünkről intéztek ezen szakasz ellen, 
azt bámulom. Ha képviselőtársam támadásnak 
vesz módosító, javító szándékot oly szakasz irá
nyában, melyről hiszem ő is meg van győződve, 
hogy ha vélekedése szerint nem veszélyezteti is, 
de mindenesetre próbára fogja tenni oktatás
ügyünknek, mely nálunk még most is rendezetlen. 
állapotát és meglehet, hogy azt nehezíteni fogja, 
meglehet, végkép össze fogja bonyolítani annak 
rendezése előtt. Mondom, bámulok rajta, mert ő, 
hiszem, hogy ő is így gondolkozik és mégis fölös
legesnek lát minden aggodalmat. Én azt hiszem, a 
fő kérdés az, vajon nálunk a hazai értelmi tőke 
olyan-e, hogy ki fogja birni a támadást, vajon 
olyan-e oktatásügyünk és annak idáig a legkö
zelebbi években előttünk álló eredménye, mely 
ezen most hozandó törvény jelen szakasza által 
megtámadtatván, ki fogja-e birni állani azon tá
madást? Nekem ez iránt van kétségem, t. ház. 

Hivatkoznak Poroszország példájára, sőt hi
vatkozott épen Hollán képviselőtársunk előttem 
arra, hogy Poroszország követni fog bennünket e 
tekintetben, és mindenféle kedvezményeket meg 
fog szüntetni. Én elismerem, hogy Poroszország
ban ezen rendszer gyakorlati kivitelében számos 
visszaélésekre adott alkalmat; de azt az egyet, re
ménylem, a t. képviselő úr nem tagadhatja, hogy 
a rendszer ezen kiviteleinek még volt azon haszna 
és eredménye, hogy a porosz értelmileg áll azon a 

! fokon, a melyet a 21 évi gyakorlati visszaélések 
f mellett is bizonyára büszkeséggel lehet ily rend-
i szer, ily törvény eredményéül felmutatni. 

Í
Tudom, ismerem azon elvet, melyet követni 

akarunk az által, hogy az átalános hadkötelezett
ség alkalmazása által bele vonjukazintelligentiáta 
a hadseregbe, hogy azt a hadseregbe mintegy be
leoltsuk. Semmi kifogásom nincs ellene, nem is le
het ; de nem nyomhatom el azon kételyemet, hogy 
midőn beoltást szándékozunk csak tenni, nem 
lesz-e beölése az mtelligentiának azon hadseregbe, 
mely hadsereg a beleölt intelligentiával fog-e a 
legközelebbi jövőben különböző eredményeket 
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mutatni, mint mutatott eddig? ezen mindnyájan 
kétkedünk, mert azért óhajtjuk a hosszú ideig 
tartó állandó békét. 

Én tehát ezeket oly fontosaknak tartom és 
egyátalában nem oly biztosnak a mi értelmisé
günket, a melynek mindennemű törvények által 
istápolására szüksége nem volna. Ez az oka , 
hogy jó lelkiismeretből nem tudnék reá szavazni 
ezen szakaszra ugy mint van: mert ezen az utón 
elérhetjük azt. hogy midőn a kikötött 10 év elte
lik, nálunk csak intelligentiává válni kezdő hadse
regünk lesz, azonkívül pedig semmi progressiv in-
telligei.tiánk ide haza épen nem lesz; megöljük 
vele tanrendszerünket, megöljük vele oktatás-
ügyü nket és nem támasztjuk fel azon nyomorult 
katonai rendszert, melybe uj erőt, uj vért akarunk 
önteni és a mely Moloch kedveért annyit áldoz
tunk már. 

A módositvány elfogadását ajánlom. (Sza
vazzunk !) 

Tisza László: Elállók. 
Szász K á r o l y : Azok után, mik; előttem el

mondattak (Szavazzunk !) és különösen miniszter
elnök úr és Hollán képviselőtársam előadásai után 
csupán azon megjegyzésre akarok szorítkozni, hogy 
Tisza Kálmán képviselőnek, mint módositvány tevő
nek, módositványai közül, egyre semmi észrevé
tel nem tétetvén, arra szükségesnek tartom meg
jegyzésemet előadni: nevezetesen arra, hogy a „ki
tűnő" osztályzat helyett a „kielégítő osztályzat" té
tessék, mit Kapp képviselő úr nem kielégítő, ha
nem kitűnő és első osztályzattal kíván fölcserél
tetni. A mi illeti Tisza Kálmán szóban levő módo
sitvány át ; ha tudjuk azt, mit jelent ezen szó 
„kielégítő" az iskolai classificaiiókközt, t. i .azaleg-
utósó a megbukás e lő t t . . . (Nem áll! bal felöl.) A 
kielégítő osztályzat igenis a legutósó a megbukás 
előtt. Ez kérem, azt tenné, hogy átalában az isko
lába járó egyének mind kivétetnének, épen csak 
a legroszabb és az értelmiség legalantibb fokán 
áll ókon kívül, a katonakötelezettség alól. 

T. képviselőtársam Szilády Áron azt hiszi, 
ezen szakasz az értelmiség ellenj oly támadást in
téz, melyet tanügyünknek jelen állása teljességgel 
ki nem állhat. Megvallom, nem osztozom t. képvi
selőtársam ezen nézetében, sőt inkább örömmel 
üdvözlöm ezen szakaszt, épen azon szempontból, 
melyet ő is felhozott, de megczáfolni akart, hogy 
t. i. értelmiségünket a hadkötelezettségbe belevon
ni, vagy, a mint 6' monda, beleoltani akarjuk. 

Egyfelől t. barátaink a bal oldalon neheztel
nek a fölött, hogy magyarországi születésűek a 
tiszti karnál nincsenek alkalmazásban, és Jókai 
Mór barátom nem rég kimutatta számokkal, hogy 
a magyar értelmiség mily csaknem szánandó 
arányban van a hadseregben a tiszti karnál kép- | 

viselve, másfelől pedig az értelmiséget a hadsereg
től megtagadni és elvonni akarják. Eu tehát nem 
tudom, a két ellenkező irányzat közül melyiket 
tartsuk komolynak ? 

Én, t. ház , azon meggyőződésben vagyok, 
hogy oly könnyítések, melyeket az értelmiségnek 
ezen szakasz biztosit, a hazának érdekében álla
nak, és senki sem tarthatja terhesnek az egy évi 
szolgálatot, kivált ha hozzájárul még az, hogy az 
értelmiség kitűnő fiainak a tiszti vizsgálat letételé 
után a tartalékban a tiszti jelöltsége biztosíttatik. 

Az, hogy a kitűnőkből kevésbbé válhatnak a 
haza hasznos polgárai, mint a közép eredmény
nyel tanulókból, azt teljességgel nem fogadhatom 
el. A kitünőbbekből is válnak, a középszerűekből 
is válnak hasznos polgárok ; de a tudományos 
pályán, ott, hol felsőbb értelmiség és műveltség 
kívántatik, bocsássanak meg mind Tisza Kálmán, 
mind Kapp Gusztáv képviselőtársaim, a statisztika 
nem azt mutatja, hogy a kitűnő tudósok közt azok 
volnának nagyobb számmal képviselve, a kik már 
az iskolában nem voltak kitűnők, hanem mutatja 
azt. hogy a felsőbb tudományos pályákon nagyobb 
számmal vannak azok, a kik kitűnőséggel végez
ték iskolai tanulmányaikat. (Helyeslís.) 

Ezek után, t. ház, nem csak értelmiségünkre 
átalában és tanügyünkre nézve veszélyt nem, sőt 
a legkellőbb és legszükségesebb kedvezményeket 
az értelmiségre nézve magában foglalónak tartván 
e szakaszt, örömmel üdvözlöm. 

Hoffmann P á l : Részemről csak pár szóval 
akarom kijelenteni, hogy Tisza Kálmán képviselő
társam módositványát egész kiterjedésében párto
lom, mert csak ez által látom lehetségesnek, hogy 
azon kedvezmények, melyeket a tudományos mű
velődésnek teszünk, elérhetők legyenek. 

Nem akarom ezt bővebben indokolni, csak 
egyre akarok megjegyzést tenni. 

TiszaKálmán módositványa több tárgyra vo
natkozik, és azért óhajtottam volna, hogy azok a sza
vazás alkalmával netalán külön-külön bocsáttassa
nak szavazás alá. Egyre azonban, amelyre előttem 
szóló t. elvtársam vonatkozott, megjegyzést akarok 
tenni : t. i. különös súly helyeztetik a kitűnő képesí
tettségre, a mely valamely tanuló által eléretik, és 
mintegy attól tételeztetik fel azon kedvezmény, a 
melyet a törvény a tanulóknak a hadkötelezettség 
teljesítésére nézve nyújt. Bátor vagyok erre nézve 
a t. háznak tanári tapasztalataimból ezen tárgyra 
nézve megvilágitó példával szolgálni. Az osztrák 
hadkiegészítési törvény szerint a tanulók élveztek 
mentességet, de csak azon esetben, ha kitünőleg 
tanultak. Már most nincs kétség benne, hogy ná
lunk sincsenek többen a kitűnően képesitettek, 
mint más országokban; de mikor a tanári testüle
tek ily pressio alá helyeztetnek, hogy az illető ta-
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nulóktól vagy az igazsághoz képest megtagadják 
a kitűnőséget és ez által őket a hadkötelezettség
nek kiteszik vagy nem : ezen pressio által sajátsá
gos visszaélés nőtte ki magát : t. i. az, hogy a ta
nári testületek kétséges hangzású bizonyítványo
kat adtak ki, tehát nem csak most, hanem előbb 
is, és ezen kétséges hangzású bizonyítványok által 
félrevezették a hadkiegészítési törvényt végrehajtó 
közeget, és tettleg minden tanuló felmentetett. 

En tehát különösen pártolom azon módodt-
ványt, mely a kedvezményt nem csupán a kitünőleg 
képesítettekre,hanem a középszerűekre is kiterjeszti. 
T. ház, méltóztassanak megfontolni, hogy a kitünő
leg való képesítés sokszor véletlen. Méltóztassanak 
meggondolni, hogy sok esetben a bizonyítvány 
nem fejezi ki azt, a mint az illető tanuló azt meg
érdemelné. Sokan ugyanis oly bizottság előtt tesz
nek vizsgát, mely szigorúbb, mások olyan előtt, 
mely kevésbbé szigorú. 

A legmelegebben pártolom Tisza Kálmán 
jnódositványát. 

E l n ö k : Szólásra senki felírva nem levén, az 
indítványozó tartja meg zárbeszédét. 

T i sza K á l m á n : T. ház ! Kénytelen vagyok, 
miután sok tekintetben félreértettek , még egy pár 
szót szólani. 

Legelőször is t. barátom Szász Károly elő
adására van egy pár szavam, ü megtámadta in
dítványomnak azon részét legkülönösebben, mely
ben azt mondom, hogy a kitűnő bizonyítvány he
lyett a kielégítő bizonyítvány legyen elegendő 
arra, hogy valaki az egy évi szolgálat kedvezmé
nyében részesittessék. Erre legelsőben is meg-
jegj'zem azt, hogy én a ..kielégítő" kitételt nem 
talán valamely bizonyos iskola classificatiójából 
vettem elő — mert valóban megeshetik, hogy van 
olyan iskola, és talán t. képviselő ár is olyannal 
van közelebbi ismeretségben, mely nem kivan oly 
képzettséget, (Zaj) mely kielégítő — mondom, én 
nem egyes iskola bizonyítványa után vettem ezt , 
mert akkor ezen szót, hogy „kielégítő/' nem is hasz
náltam volna, a mennyiben igen sok iskolának 
classificatiójában ez elő sem fordul. Épen ilyen is
kolának sorozata van jelenleg kezem között, a 
melyben csak kitűnő, jeles, stb sorozat van, ki
elégítő pedig nincsen. Tehát én e szó „kielégítő" 
által oda akartam hatni, hogy azok, kik képessé
get nyertek arra, hogy tudományukat haszonnal 
tovább folytassák, nem pedig bizonyos iskolai 
classificatiót nyertek, hanem egy átalános képzett
ségi fokot értek el, részesüljenek a kedvezményben. 

O azt mondja, nehéz volna bebizonyítani, 
hogy több kitűnő tudós lesz azokból, a kik nem 
voltak kitűnő tanulók, mint azokból, a kik kitűnők 
voltak. En e fölött nem akarok vitatkozni, mert 
megvallom, a kitűnő tudósok classificationalis laj-
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síromáról nem gondolkoztam. Hanem mindenesetre 
áll az, hogy oly kevés kitűnő tudós van, bár meg
lehet, hogy sok hiszi magát annak a világon, (Igaz!) 
hogy ahhoz mérni azt, ki legyen kedvezményben 
részesítendő, ki nem? kiből válhatik kitűnő tudós, 
kiből nem ? valóban igen nevetséges dolog volna : 
mert egy egész nemzedékből csak egy vagy kettő 
találkozik. 

Különben, a mint már mondottam, hogy 
azokból, a kik kielégitőleg végezték pályájokat, 
sokkal nagyobb számmal lesznek a hazának hasz
nos, jeles, tevékeny polgárai, ahhoz ragaszkodom, 
annyiban, a mennyiben ez igen természetes: mert 
mégis minden iskolában a világon sokkal nagyobb 
a kielégítő, mint a kitűnő tanulók száma; de ra
gaszkodom annyiban is, mert ha tetszik t. bará
tomnak, magán utón igen rövid idő alatt ki tudom 
mutatni egész lajstromát azon iskolai eminensek
nek, a kik az életben távol hátuk mögött maradtak 
azoknak, a kik az iskolákban kielégítő bizonyít
ványt nyertek. (Igaz!) 

Különben t. barátom azt is mondja — s ezt 
ugy lehet venni, mint egy lényeges támadást nem 
annyira ellenem, hanem egyátalában elvbarátaim 
ellen is — hogy mi nehezteljük azt, hogy a tiszti 
karban nincs magyar ember, s ime mégis el akar
juk vonni a hadseregtől az értelmiséget, meg aka
dályozni, hogy lehessen magyar ember tiszt. En
gedjen meg a t. képviselő úr, de ebben nagyon 
tévedni méltóztatik. Egyátalában senkinek az, 
hogy a hadseregtől az értelmiség elvonassék, 
eszébe nem jut. Csak kíméletesek akarunk lenni 
az országnak más irányú érdekei iránt is, tekin
tetbe akarjuk venni , hogy különbség van a hadi 
szolgálat terhe között a tudományának élő emberre 
és másra nézve .; de tekintetbe akarjuk azt is ven
ni, a mit nehezen fog tagadni, hogy utoljára is 
bizonyos műveltséggel biró egyén egy év alatt bi
zonyosan meg tudja tanulni a katonai szolgálatot 
ugy, mint az, a ki ezen műveltséget nélkülözi, 
három év alatt. 

De különben — és ebben, megvallom, mi
után némelyeknek ez iránt nehézségök van, igen 
óhajtanám, ha a t. miniszterelnök és honvédelmi 
miniszter úr egy szóval megnyugtatni szivesked-
nék — én azt gondolom, hogy ezen 21-ik szakasz 
által talán nem az szándékoltatik mondatni, hogy 
mindazok, a kik az egy évi önkéntesség kedvez
ményében részesülnek, tartozzanak a tiszti vizsgát 
letenni és magokat mint tisztek beíratni; ha pedig 
ez nem kötelezőíeg van kimondva, annyival in
kább nem áll az, a mit a t. képviselő úr mondott: 
hogy mi azt akarjuk, hogy a fiatalság a katona
sághoz ne menjen és tisztté ne legyen, mert senki 
nem állította azt, senki nem fejezett ki az iránt óhaj
tást, sőt többen közülünk kifejezték azt , hogy 
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jóravaló fiai a hazának minél nagyobb számmal 
menjenek a hadseregbe, és épen azért kívántuk 
azon nehézségeket, a melyek őket előmenetelük
ben gátolják, elhárítani, hogy indíttatva érezhessék 
magokat oda belépni. 

Hollán t. képviselő úr ugy méltóztatott be
szédét kezdeni, hogy csodálkozik, hogy ezen tör
vényjavaslat ezen szakasza, mely az értelmiségnek 
előnyt ad, megtámadtatik. Igen sajnálom, de ha 
méltóztatott volna figyelmezni, nem lett volna oka 
csodálkozásra, mert nem azért támadtatott meg, 
hogy az értelmiségnek előnyt ad , hanem azért, 
hogy nem ment elég messze ezen jó irányban. 

Nekem különben nem szándékom hosszasab
ban időzni e tárgynál. (Zaj.) Mielőtt berekeszteném 
beszédemet, csak még igen t. miniszterelnök úr 
előadására s védelmére indítványomnak egy^ pár 
szót kívánok szólani. (Halljuk !) 

Egyik az. hogy ő azt méltóztatott mondani, 
hogy ha „beleegyezés" helyett a közös hadügyéi-
részéről „tudomás" és „hozzájárulás" tétetik, tehát 
az által meg leszek talán n}7ugtatva. Én kénytelen 
vagyok nyilvánítani legelőször azt, hogy magam 
részéről természetesen, miután azt óhajtanám, hogy 
ezen dologban a megállapodás nem csak a közös 
hadügyi miniszter, hanem ő fölsége többi országai 
és tartományai minisztereitől se függjön, hanem 
csak saját minisztériumunktól, semmi oly módosit-
vány által, mely ennek meg nem felel, megnyug
tatva nem lehetek. Elismerem részemről, hogyha 
nem elégít is ki engem, ha csak az tétetnék, hogy 
a közös hadügyminiszternek tudtával, ez volna némi 
javítás; de ha azt hozzá méltóztatik tenni, hogy 
„hozzájárulásával," akkor valóban „beleegyezé
sével" vagy „hozzájárulásával" egyre megy. (He
lyeslés balról?) 

Továbbá azt méltóztatott mondani, hogy nem 
áll az, mintha a vagyonosok és nem vagyonosok 
közt különbség tétetnék. E tekintetben bátor va
gyok a t. miniszterelnök urat magára ezen szakaszra 
utalni, a hol a kitűnőség minden kelléke nélkül 
hagyja e kedvezményben részesülni a vagyonoso
kat, míg ellenben a vagyontalanokat csak megszo
rítás mellett: tehát a különbség valóban megvan. 
(Helyeslés halról) 

Továbbá végezetül még azt jegyzem meg — 
mert arra, hogy hát ha oly várost jelöl ki valamely 
tanuló, a hol nincs katonaság, gondolom, nem szük
ség felelnem, mert én alig tudok Magyarország 
viszonyai közt képzelni oly várost, hol főtanoda 
létezik, melyben béke idején katonaság elhelyezve 
nem volna; oly esetben pedig, midőn a háború a 
katonaságot az ország határaira elszólítja . ugy is 
minden megszűnik . . . 

Andrásy Gyula gr. miniszterelnök : De 
nem lovasság vagy tüzérség ! 

Tisza K á l m á n : Mondom, erről nem akarok 
többet szólani; csak azt vagyok bátor még meg
jegyezni, hogy az igen t. miniszterelnök úr abban 
az egy pontban félreértett engem, midőn azt hitte, 
hogy az én módositványom oda czéloz, hogy az 
egy évi szolgálatban álló tanulók, vagy tanulmá
nyaikat végzett fiatal emberek, ha a tiszti vizsgát 
letették és tisztekül előjegyeztettek, egyenesen a 
honvédségbe tétessenek. Én a tisztekre nézve az 
intézkedést, a mint arról módositványon tanúsko
dik, érintetlenül kívántam hagyni, mert utoljára, 
a mint most a t. miniszterelnök úr megnyugtatott, 
a tiszti vizsga letétele önkéntes cselekménye egyik
nek vagy másiknak, és így, ha ő vágyódik a tiszti 
rangra, szolgáljon ott, a hol a szükség kívánja, s 
erre nézve csak a közös hadügyminisztert kívánom 
kihagyatni, módositványom pedig azoknak a hon
védségbe osztására vonatkozik, a kik a tiszti vizs
gát le nem teszik s a szerkezet szerint a tartalékba 
helyeztetni szándékoltatnak. 

Ezek után módositványomat a t. ház figyel
mébe ajánlom. (Helyeslés bal felöl.) 

Elnök: T. ház ! A tisztelt miniszterelnök úr 
a 21-ik szakasz 2-ik bekezdésére styláris módosít-
ványt tett, a mennyiben „a két minisztérium 
s a közös hadügyminisztérium egyetértésével" he
lyett tétetnék : „a két minisztérium által a közös 
hadügyminisztérium hozzájárultaval." Ha a t. ház 
beleegyezik, ezen styláris módositás a szerkezettel 
s a központi bizottság módosításával egyszerre 
terjesztetik szavazás alá. (Helyeslés.) Ennélfogva 
kérem a t. képviselőket, a kik a 21-ik szakaszt a 
szerkezet szerint, a miniszterelnök úr által tett mó-
dositványnyal és ismét a központi bizottság módo-
sitványával, elfogadják, méltóztassanak felállani. 
(Megtörténik.) A többség elfogadta. Következik a 
22-ik szakasz. 

Horváth Lajos jegyző (olvassa a 22-ik 
szakaszt.) 

Mihály i P é t e r j e g y z ő : A központi bizott
ság következő módosítást ajánl. E szakasz 1-ső 
bekezdésének vég előtti sorában : „tartaléktisz
teknek" írassék „tartaléktisztekké" helyett. Ugyan
ezen szakasz második bekezdése igy szerkesztes
sék : „Ezen tartaléktisztek háború esetében bármi
nemű tengerészeti szolgálatra kötelezvék." 

E l n ö k : Elfogadja-e a t. ház a központi bi
zottságnak e módosítását ? (Elfogadjuk !) Ennél
fogva a 22-ik szakasz elfogadtatott. 

Horváth Lajos jegyző (olvassa a 23-ik és 
24-ik szakaszt, mely ellen kifogás nem tétetik. Olvassa 
a 25-ik szakaszt.) 

SomOSSy IgnáCZ : T. ház! Én is elfogadom 
ezen szakasz tartalmát : egyedül a 2dk bekezdés
hez, a hol a lelkészekről van szó, kérem hozzáté
tetni a segédlelkészeket, s egyszersmind, a meny-
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nyiben a „kinevezés" szó nem felel meg átaláno-
san a papi állást elfoglaló lelkészek helyzetének, 
miután némely vallásfelekezeteknél választás ut
ján is jutnak hivatalos állásukba, oda kellene még 
tenni a „kinevezés" szó után : „alkalmaztatásuk." 
í g y a második bekezdés ekként volna szerkesz
tendő : „pappá szenteltetésök, illetőleg lelkészszé, 
vagy segédlelkészszé lett alkalmaztatásuk, vagy 
kineveztetésök után." [Helyeslés. Elfogadjuk !) 

Nagy Pé ter : T. ház ! Ennek a szakasznak 
fő czélja, hogy némi engedélyeket adjon azoknak, 
a kik magokat lelkészi, illetőleg papi pályára ké
pezik. Hogy mennyire kötelessége az államnak 
arról gondoskodni, hogy a keblében létező hitfele
kezetek Jelkészei kellő műveltséggel bírjanak, an
nak bizonyitgatásába nem ereszkedem ; hanem 
csak azt vagyok bátor megjegyezni, hogy ha e sza
kasz igy marad, a magyar- és erdélyországi pro
testáns hitfelekezetek ezen szakasznak javadalmá
ból kimaradnak : mert itt csak papjelöltekről van 
szó, protestánsoknál pedig papjelölteknek azokat 
nevezik, kik a theologiai tanfolyamot már elvégez
ték s rigorosumaikat is letették. E végből bátor 
vagyok azt javasolni, méltóztassanak a papjelöltek 
után oda tenni : „és papnövendékeket." 

Eötvös József b. vallásminiszter: Én az 
ajánlott kitételt sokkal helyesebbnek tartom, mert 
nem csak a protestánsoknál, hanem a katholiku-
soknál is papjelölt csuk az, ki már tulajdonképen 
elvégezte minden tanulmányát, és valósággal e 
hozzátételt : „papnövendék" igenis helyesnek tar
tom. {Elfogadjuk!) 

HaláSZ B o l d i z s á r : T. ház ! Kekem az első 
bekezdés pár szava ellen van észrevételem. (Sza
vazzunk!) Nevezetesen igy kezdődik a szakasz: 
„minden törvényesen bevett egyház- és vallásfele
kezet papjelöltjei." Míg, tisztelt ház, mozes-vallásu 
polgártársaink emancipálva nem voltak, ennek volt 
helye, volt helye az 1848-diki törvényekben is, 
hogy a törvényesen bevett vallásfelekezetüekkel ez 
vagy amaz történjék; de most tudtommal e hazában 
nincs törvényesen bevett vallás. (Zaj. Van! Lehet! 
Nazarénusok!) Én tehát részemről, miután erre 
szükség nincs, hanem némileg a mostani törvény
hozásra nézve mintegy bélyegző volna a^t feltenni, 
hogy még most is van valaha törvényesen be nem 
vett vallás: azt gondolom, hogy ezen két szó „tör
vényesen bevett" maradna ki,és csak igy maradjon: 
„minden egyház és vallásfelekezet papjelöltjei." 
(Helyeslés bal felöl. Nagy zaj. Szavazzunk !) Én ezt 
fontosnak tartom, t. ház ; a kik nem tartják, ám 
lássák. 

Horváth Lajos jegyző (olvassa Somossy Ig-
nácz és Nagy Péter módositványait.) 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház? (Elfogadjuk!) E 

szerint a 25-ik szakasz a tett módositványokkal 
elfogadtatván, következik a 26-dik. 

Horváth Lajos jegyző (olvassa a 26-dik 
szakaszt.) 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő : A központi bizott
ságnak ezen szakaszra két észrevétele van: a 10. 
sorban olvasható : „köztanintézeteknek" szó helyett 
a rag elhagyásával: „köztanintézetek" írassék ; kö
vetkező sorában pedig e szó elé „háború" vétesse
nek fel ezek: „a népiskolák tanítóit is ide értve." 

Tisza L á s z l ó : T. ház! Midőn ezen 26. sza
kaszhoz szólok, nem czélom módositványt beadni: 
mert szerény megjegyzésem vagy megfelel a t . ház 
közvéleményének, s akkor módositvány nélkül is 
elfogadtatik, vagy legfelebb is ugy j á r , mint báty
jai jártak a mai napon. 

Én röviden csak ezen pontra teszek megjegyzést. 
Azt óhajtom t. i . ,hogy itt, hol a törvényhatóságok 
és politikai közigazgatással megbízott községek 
tisztviselőiről van szó, hagyassék ki azon parenthe-
sisbe tett megjegyzés: „a mennyiben ezen állomá
sokra a jogi és államtani tanulmányok bevégzésé
nek igazolása megkívántatik." 

Azt hiszem, mindnyájan egyet értünk abban, 
hogy bármely községben, faluban kis biróra, a 
megyékben csendőrökre, pandiírokra, utibiztosokra 
okvetetlenül szükség van ; ezektől pedig jogi doc-
toraturt kívánni mai viszonyaink közt valósággal 
bajos. Ha tehát ezen parenthesisben foglaltakat 
ben hagyjuk a törvényjavaslatban, adandó al
kalommal semminemű alsó rangú közigazgatási 
közegeink nem mentethetnek fel a katonaság alól. 
(Nem is kell!) Kérem tehát a t. házat, méltóztassék 
ezen parenthesisben foglaltakat kihagyni. (Ma
radjon !) 

E l n ö k : Nincs felírva senki. A kik a 26-dik 
szakaszt a központi bizottság által javasolt módo
sítással elfogadják, méltóztassanak felállani. (Meg
történik.) A többség a 26-dik szakaszt elfogadja. 

H o r v á t h Lajos jegyz i ) (olvassa a törvényja
vaslat 27-ik szakaszát.) 

Mihá ly i P é t e r j e g y z ő : A központi bizott
ság e szakasz kezdetén e helyett: „A népiskolák 
tanítojelöltjei s az ilyeneknél alkalmazott" ezt kí
vánja tétetni: ,,a népiskolai tanítójelöltek s a nép
iskolai." 

SomOSSy I g n á c z : T. ház! A 27-dikszakasz 
5-dík sorában ezen szavak u tán: ,,az ily földbirtok 
földjövedelme" jön : . ,egy öttagú család önállólagos 
eltartására elégséges.i( Ez oly határozatlan kife
jezés, mit az eljárással megbízottak tetszésök szerint 
alkalmazhatnak, s igy a legnagyobb önkényre szol
gáltathat alkalmat, a törvénynek pedig határozott
nak kell lenni, hogy mind az érdekelt tudja, mik 
kötelességei, mindaz eljárással megbizottak, mihez 
alklalmazzák magokat, és mivel már a bélyegilleték 
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iránti törvényben is meghatároztatott, hogy mi 
legyen ily kisebb birtok fogalma alatt értendő, 
óhajtanám, hogy itt is a kisbirtok minősége sza
batosabban határoztatnék meg, és azért ajánlom, 
hogy pl. állapittassék meg, hogy: oly földbirtok, 
melynek jövedelme 500 frtot meg nem halad. Ezt 
annál inkább vagyok bátor ajánlani, mert utána 
az következik: „de viszont ezen tér négyszeres 
összegét meg nem haladja.* Ezen négyszeres ösz-
szeg elég tért nyit a bizottságnak a különböző j 
körülményeket tekintetbe vehetni. 

I v á n k a I m r e : A jelen törvényben szó van I 
a póttartalékosokról i s ; ez ugyancsak a 32-ik sza- j 
kaszban fog először előfordulni. Ezen póttartalé
kosoknak czélja nem más , mint oly erőt te
remteni, nieby az esetben, ha valamely hadjárat 
alkalmával a seregben oly rendkívüli fogyatkozás 
mutatkoznék, melyet nem lehetne ujonezozás utján 
kipótolni, legyen hová nyúlni és betölteni a sorok
ban támadt hézagokat. Ezt előre bocsátva, bátor 
vagyok ezen szakaszra áttérni. 

A póttartalékosokra nézve azt mondja a 32-ik 
szakasz, hogy a besorozottak szabadságra mennek 
és csak háború esetében hivatnak be. Ez felfogá
som szerint igazságtalan intézkedés, mert egy része 
az ujonczoknak besoroztatik a sorezredekbe és ott 
szojlgál ;más része a honvédséghez soroztatik és ott 
tel esiti szolgálatát; azok pedig, kiket a véletlen a 
póttartalékba vet, a jelen törvény értelmében még 
exercirozni sem tanulnak, otthon ülnek, és nem 
tudom micsoda kedvezésben részesülnek, mely az 
átalános teherviselés elvével semmikép öszhang-
zásban nem áll és csak visszaélésekre szolgáltathat 
alkalmat. 

De beállanak ezen utón más körülmények is, 
mely körülmények káros voltát épen ő felsége 
hadserege az utósó hadjárat alatt tapasztalta : t. i. 
volt egy tömeg katonája, kik beírva állottak ugyan 
a katonai lajstromokban a nélkül, hogy e fegyver
be kellőleg begyakoroltattak volna, és ezek csak 
utolsó perczben hivattak be. 

En azt hiszem, miután a póttartalék szükségét 
nem tagadom, hogy igazságos, miként a teher le
hetőleg egyenlően osztassék el mindenkire, és kí
vánatosnak látom, hogy ne legyenek oly hadseregi 
tagok, kik a hadgyakorlatokban és egyátalán a 
a fegyver használatában semminemű kiképezést 
nem nyertek: ezért szükségesnek látom, hogy oly-
nemü intézkedé-s történjék, miként a póttartaléko
sok is begyakoroltassanak a fegyverben, azon 
módon, mint az itt a 27-ik szakaszban a néptaní
tók és mezei gazdákra nézve már is rendeltetik, 
hogy t. i. nyoícz hét alatt katonailag kiképezen-
dők, és csak azután menjenek szabadságra, egyedül 
az időszakonkinti gyakorlatokra jelenvén meg. 
Megfordítva ez okoskodást a jelen esetre, sokkal 

igazságosabbnak tartom azt, hogy a néptanítók 
mindjárt besorozáskor a póttartalékba tétessenek 

j át, és ott hasonlóképen csak azon szolgálatokat 
teljesítsék, melyeket én a póttartalékosokra nézve 
kivétel nélkül kívánnék alkalmazni. 

Hallottam, midó'n ezt magán körben említet
tem, Kerkapoly t. barátomtól azon ellenvetést, 
hogy a költségben tenne különbséget. Azt is taga
dom. Magában véve nem kívánok én mást, mint 
hogy a póttartalékosok 8 hétig gyakoroltassanak 
fegyverben, mit a törvény már e szakasznál alkal
mazott. (Felkiáltások: Nem ide tartozik!) Itt kell 
elmondanom, máskép nem hoznám föl. Ez a 32-ik 
szakaszszal szoros összefüggésben van, tehát fel 
kellett azt is említenem. 

A költségvetésre semmi különbséget sem te
het az, de minden esetre előny, p. o. az a 10,000 
ember, a ki évenkint a póttartalékba besoroztatik, 
8 hétig szintén gyakoroltatik, ellenben más 10,000 
ember 3 esztendő helyett csak 2 esztendeig és 10 
hónapig lesz jelen a zászló alatt. Ez a költségben 
bizonyosan nem tehet nagy különbséget. 

Ezért vagyok bátor indítványozni, hogy ezen 
27-ik szakaszban a következő módosítást méltóz
tassanak elfogadni : 

A harmadik sorban alulról a „kiképzendők" 
után „sa tétessék; azután, ugyanezen sorban ki-
törlendő szó: „szabadságolandók" helyett teendő: 
„a póttartalékhoz teendők által." 

Alulról a második sorban e szavak: „ezen 
felül" kitöriendők. 

E szerint a vége így lenne: „besoroztatásuk 
után, a népoktatást és illetőleg a gazdaság kezelé
sét legkevésbbé akadályozó időszakban, 8 hét alatt 
katonailag kiképezendok s a póttartalékosokhoz 
teendők által, azután, béke idején, csak az időn-
kinti fegyvergyakorlatbau való részvétre szori-
tandók." 

E l n ö k : Szólásra nincs senki feljegyezve: ké
rem tehát azon képviselőket, kik a 27-dik szakaszt 
a szerkezet szerint elfogadják, méltóztassanak fel
állni. {Megtörténik.) A többség elfogadja. 

Horváth Lajos jegyző (olvassa a 28—30-ik 
szakaszokat, melyekre nem. történik észrevétel. Olvassa 
a 31-diket.) 

Mihály i P é t e r j e g y z ő : A központi bizott
ság javaslata szerint e szó elé: „szolgálat" eztétes- • 
sék: „tettleges". 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni ? (Elfogadjuk •') 
Ennélfogva következik a '32 dik szakasz. 

H o r v á t h LajOS j e g y z ő (olvassa a 32-ik sza
kaszt.) 

Mihály i P é t e r j e g y z ő : A központi bizott
ságnak e szakaszra következő megjegyzése van : 
A hatodik bekezdés 4-dik sorában kitöröltetetik e 
szó: „így". 
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Várady Gábor: T. ház! Nekem a 32-dik 
szakasz 5-dik és 6-dik bekezdésére módositványom 
v a n : bátor leszek azt egyszerűen felolvasni. Az 
eredeti szerkezet igy szól: „A hadsereg és hadi ten
gerészet jutalékának teljes kiállítása után az elő
állított három korosztálybeli hadszolgálatra al
kalmasak fölöslege ujonczozási járásonkint két 
egyenlő részben, azaz egyik fele a honvédségbe, 
a másik a póttartalékba osztandó." 

Módositványom következő: „A hadi tengeré
szet és az egészségi esapatok jutalékának kiállítása 
után a magyar hadsereg kiegészitésére besorozandó 
ujonczok kizárólag a magyar korona országainak 
lakosaiból alakított hadcsapatokba soroztainak, és 
pedig a műszaki osztályok külön fegyvernemek és 
intézetek szükségének fedezése után a sorezredek 
egészíttetnek ki, az ezután fenmaradó s kadszol-
gálatia alkalmasokból az évi ujonezjutalék 104

;10 
o 0-ka a póttartalékhoz, a többi a honvédséghez 
osztandó. 

A hatodik bekezdés 3 első sora meghagyat
ván, a többi maradjon ki, s helyébe ez tétessék: 
„nyolcz hét alatt katonailag kiképzendők (27 sza
kasz) és béke idején az időszakonkinti fegyver
gyakorlatokon kivül polgári foglalatosságuk mel
let meghagyandók. Azoknak háború esetére szük
séges beállítását életkorukhoz képest a hadsereg 
vagy honvédség kiegészitésére ő felsége, a honvé
delmi miniszter utján, az illető törvényhozás hozzá
járulásával rendelheti el." 

Tisztelt ház! E g y pillanatig sem vagyok illu-
sióban módositványom sorsa iránt, nem is kivánom 
azt indokolni; csak engedje meg a t. ház, hogy 
egy pár szóval az eredeti szerkezet és módositvá
nyom közti különbséget előadjam. (Halljuk .') 

Az első különbség- az, hogy inig az eredeti 
szerkezet szerint elébb a hadsereg,haditengerészet 
és az összes póttartalék állíttatik ki, azután követ
kezvén a honvédség kiegészítése : akkor az én 
módosítvánvom szerint a tengerészeti s az eg-ész-
ségi csapatok egészíttetnek ki , ugy mint ezt s 
a központi bizottság is az egészségi csapatok- J 
ra nézve javaslatba hozta, azután következnék 
a magyar hadsereghez tartozó műsxaki csapa
toknak s aztán a magyar ezredeknek kiegészí
tése, a megmaradt rész a póttartalék és a honvéd
ség közt bizonyos arány szerint felosztandó levén. 

A másik különbség az, hogy míg az eredeti 
törvényjavaslat szerint a póttartalék és a honvéd
ség közti számarány nincs megállapítva, akkor az 
én módositványom szerint minden balmagyaráza
tok és lehető önkény kizárásával ezen arány vilá
gosan és számszerűleg megállapíttatik. 

A harmadik különbség az, hogy az eredeti 
törvényjavaslatban a póttartalékosak kiképzésére 
nézve semmi intézkedés nem történik, csak annyi 

mondatik a póttartalékosokról, hogy azok az össze-
irási lajstromba jegyeztetnek ; ellenben az általam 
előterjesztett módositványban ezen intézkedés vilá
gosan benne foglaltatik. 

Az utolsó és lényeges különbség pedig az, 
hogy az általam előterjesztett módositvány szerint 
a póttartalékosoknak háború esetében berendelé
sére nézve az illető törvényhozás hozzájárulása is 
igényeltetik. 

Bátor vagyok e módositványomat a t. ház 
figyelmébe ajánlani. 

S o m o s s y IgnáCZ : Az első ponthoz csak egy 
szót kérek tétetni, nevezetesen ezen törvénysza
kasz 2-dik sorában e szavak után : „védkötelesek 
közül" e szó tétessék „községenkinti korosztályi 
sorrend stb.", mert a tapasztalás azt mutatja, 
hegy némely helységekben, különösen magyar 
helységekben, sokkal számosabbak a testileg épek, 
és igy egész járások, terhe sokszor egyes helysé
gekre terhelőleg nehezedik, s nem egyenlően osz
toznak ezen átalános teherben. Hogy ezen teher le
hetőleg igazságos legyen, szükséges, hogy e szó: 
„községenkint" a szerkezetbe bele jöjjön.(Helyeslés.) 

Horváth LajOS j e g y z ő (olvassa Somossy lg-
nácz módosdvmiyát) : „A véderoről szóló törvényja
vaslat 32-dik szakaszának 2-dik sorában e szavak 
után „védkötelesek közül" tétessék „községenkin-
t i ." (Olvassa Várady Gábor módositványát.) 

T i s z a L á s z l ó : Tisztelt ház! Én is kény
telen vagyok ezen szakasz egy pontjára mó-
dositváuyt tenni. Ez a harmadik bekezdés, és 
e tekintetben igazán kérném a tisztelt ház figyel
mét egy pár perezre. Ez a 32-dik szakasz 3-dik 
bekezdése, a hol ugyanis ez mondatik: „a so
rozásra három korosztály hivatik fel." T. ház! Ez 
az átalános hadkötelezettség mellett felfogásom 
szerint kivihetetlen valami. Áll a 3 korosztály be
hívása most legelső sorozásnál, mikor most igen 
természetesen három korosztályt kell felhívni. De 
már a 2-dik, 3-dik és a többi években három kor
osztály nem lehet dispositiónkra. A törvény értel
mében jövőre csakis egy teljes korosztály lehet, 
melyből az ujonezokat venni kell. Ez annyira ma
gából a dolog természetéből foly, hogy ezt, meg
vallom, magyarázni sem látom szükségesnek. En
nélfogva legegyszerűbb volna ezen törvényjavas
latot ugy módositaui, hogy mondassék ki, misze
rint most egyszer 3 korosztály hivatik fel, aztán 
pedig mindannyiszor egy-egy. 

Miután azonban van eset arra, hogy a soro
zásnál találtatnak a korosztályokban olyanok is, a 
kik vagy keresztleveleik körül előforduló kész
akarva való vagy akaratlan tévedésnél fogva vagy 
testalkatuknál fogva még igen gyengék a besoro-
zásra a nélkül azonban, hogy a fegyverviselésre 
állandólag képtelenek lennének, nézetem szerint 
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ezen szakasz az általam beadott módositvány ér
telmében így lenne megváltoztatandó: „a sorozás
ra most először három korosztály hivatik fel, jö
vőre azonban csak egy és az előbbi két korosztály 
azon tagjai, a kik a megelőző sorozásban testileg 
oly gyengék voltak, hogy sem a hadseregbe, sem 
a honvédseregbe be nem soroztattak." 

T. ház ! Erre nézve még csak azon megjegy
zésem van, hogy ha 3 korosztályt akarnánk jövőre 
is mindig a sorozásra felhívni, mindig felhívnék 
azokat, a kik már az előtt a honvédségbe besoroz-
tattak. Az pedig felfogásom szerint nem lehet a 
czél, hogy a honvédségbe már besorozottakat a 
honvédségből a hadsereghez áttegyük. Ha, a mint 
magam is meg vagyok győződve, ez a törvényja
vaslatnak nem czélja,méltóztassanak megbocsátani, 
a kivételek kivételével az én gyenge eszem nem 
érti, hogy a másik két korosztályt honnan mél
tóztatnak elvenni az első éven kivül. {Helyeslés 
a bal oldalon. 

H o r v á t h LajOS j e g y z ő (olvassa Tisza László 
modositványát.) 

Tisza K á l m á n : I ' . ház ! Én sem a beadott 
módosításokat indokolni nem akarom, csak azt 
jegyzem meg, hogy magaméváteszem, sem uj mó-
dositványt beadni .nem szándékozom; hanem itt 
ezen szakaszban előfordul az, hogy vegyes bizott
ságok fognak működni a sorozás körül. Én azt 
tartom, hogy igen sok függ attól ezen egész rend
szer keresztül vitelénél, mi módon fognak ezen bi
zottságok összeálbttatni. Én ezt oly fontosnak 
tartom, hogy óhajtanám, miszerint ez iránt a mi
nisztérium javaslata folytán a törvényhozás intéz
kedjék. Nem kívánom azt, hogy ez most történjék, 
és épen azért nem is teszek ez iránt módositványt, 
de bátor vagyok felkérni a t. miniszterelnök urat, 
hogy szándékozik-e ezen vegyes bizottságok iránt 
törvényjavaslatot előterjeszteni ? 

Andrásy Gyula gr. miniszterelnök: 
T. ház! Elismerem, hogy más országokban is e 
pont törvény által van elintézve. Azt tartom, a 
minisztériumnak lesz alkalma ez iránt külön ja
vaslatot tenni. Azonban ez a jelen törvény keretébe 
semmi esetre sem tartozik. 

H o l l á n E r n ő : T. ház! Én részemről azt 
tartom, igen helyes és alapos azon észrevétel, me
lyet Debreczen város érdemes képviselője tett, 
mert részemről is azt tartom, a kezelésnek egyik 
biztossága épen azon módtól függ, a mely szerint 
ezen ujonezozási bizottságok alakíttatni fognak. 
Tudjuk, hogy különösen a lefolyt 19 év alatt a 
hazai közegek befolyásán kivül főleg a katonai 
hatóságok intézkedtek és abban volt gyököre kü
lönösen azon nagy visszélésnek, a melyet gyakran 
kellett tapasztalnunk és a melynek orvoslására, 
gondolom, czélzott igen t. Somossy képviselő úr 

észrevétele, mert tudjuk, micsoda visszaélések tör
téntek annak következtében, hogy egyik község a 
másik rovására túlterhelve lett. Én részemről csak 
csak azon egy tekintetből, mivel már a 30-dik 
szakasz intézkedik e tekintetben, annálfogva hajlan
dó volnék Somossy képviselő módositvány át elfo
gadni : mert azon aggodalmakat — tekintve a múlt 
tapasztalait, tekintve az utolsó 18 évi gyakorlatot — 
igenis indokolhatónak látom, de elhárítva látom 
ezen aggodalmakat azon tekintetnél fogva, hogy 
azon meggyőződésben élhetek, hogy most magyar 
honvédelmi miniszter rendeletéből fognak ala
kíttatni ezen bizottságok és pedig olyképen, hogy 
itt a hazai hatóságok fő befolyással lesznek. Ebben 
én garantiát látok arra nézve, hogy azon sérelem
nek eleje fog vétetni , a melynek orvoslását az 
indítványozó úr czélozza. (Maradjon !) 

Zsedényi Ede : T. ház ! Megvallom, egészen 
meg vagyok nyugtatva Hollán képviselő urnák 
ezen előadása által, a mi Somossy inditványát illeti: 
mert főleg ha a felső vidékek viszonyait tekintjük, 
igen sok község van, melynek fiatal emberei ki
vándorolnak és nincsenek ott épen akkor, a mikor 
a sorozás történik; de ha ide teszszük, hogy „köz-
ségenkint", akkor a többi községek fognak ter
heltetni. 

H o l l á n E r n ő : Bocsánatot kérek ! Zsedényi 
t. barátomnak . . . (Fölkiáltások: Nem lehet kétszer 
szólni.') 

S o m o s s y IgnáCZ : T. ház! (Fölkiáltások: 
Nem szabad többé szólni!) 

Elnök .- Somossy Ignácz képviselő ia* módo
sitványt tett. Egyszer határozott kérdést tettem e 
tekintetben, és a t. ház azt méltóztatott határozni, 
hogy a ki módosítást tesz, annyi, mint ha indít
ványt tett, volna: tehát képviselő urnák joga van 
szólani. 

Somossy IgnáCZ: A t. ház engedelméből és 
az eddigi gyakorlat szerint bátor vagyok szót 
emelni Hollán Ernő t. képviselő urnák azon állí
tására vonatkozólag, hogy indokolásomat ugyan 
elfogadja, de a visszaélések ellenében garantiát lát 
azokban a vegyes bizottságokban, melyeket a mi
nisztérium fog majd berendezni. Én nem azon 
gyanúból kívántam ezt ajánlani, mint ha ezen 
bizottságokat előre visszaéléssel gyanúsítanám, ha
nem azért, mert kell hogy a törvény azoknak is 
eljárásában zsinórmértékül s utasitásul szolgáljon, 
és ha méltóztatott indokolásomat elfogadni, akkor 
igen természetes, hogy ha az a törvényben kife
jezve lesz, nincs sérelem ezen bizottság irányában 
elkövetve. 

Andrásy Gyula gr. miniszterelnök: T. 
ház! Azon aggodalom, melynek a t. képviselő úr 
kifejezést adott, már mások kebelében is létezett. A 
baj csak az, hogy egyátalában nem lehet rajta 
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segíteni. Megmondom, miért. A t. képviselő urnák 
kívánsága az, mondatnék ki, hogy az ujonczozás 
községenkint történjék, ellentétben a 30-dik sza-
kaszszal, mely a járásonkinti ujonczozást rendeli el, 
és ha az egyik járás nem tudja kiállitani a meg
határozott számú ujonczokat, ezen szakasz értelmé
ben a másik tartozik kiállitani. Méltóztassék a t. 
képviselő úr az iránt felvilágosítani, hogy azon 
esetben, ha módosltványa elfogadtatnék, mi fog 
történni akkor, ha az egyik járás nem tudja kiálli
tani az ujonczoka ? Természetes, hogy valakinek 
ezen ujonczokat mégis ki kell állítani; de ez 
nem történhetik máskép, mint hogy a másik ál
lítsa ki, a mi, a községi kiállítást mint elvet véve 
fel, nem lehet. Egy módon lehetne talán ezt pó
tolni : t. i. hogy az illető község pénzen fogadna 
fel embert, s ezzel pótolná azt, mi ki nem kerül. 
Már ptdig ez, kérem, az átalános védkötelezettség 
egész elvét felforgatná. A garantia tehát másutt 
nem kereshető és nem is található, mint ott, a hol 
ez előtt emlittetett: a czélirányos eljárásban : mert 
akkor nem fog az megtörténni, a mi történt most, 
hogy azért, mert egy kerületnek lakosai szebbek, 
nagyobbak, jobb termetűek, kiválólag azok válasz
tattak ki a többiek rovására. Oly rendeletek ál
tal, melyek az ujonczozást minden járásban előre 
igazságosan és határozottan elrendelik, csak igy 
lehet ezen bajon segíteni, másként nem a nélkül, 
hogy az egész átalános védelmi kötelezettség elve 
fel ne forgattassék. Azért kérem ezen szerkezetet 
megtartani. 

Elnök: Méltóztassanak azok, kik a 32-dik 
szakaszt a szerkezet szerint, a központi bizottság
nak azon kitörlésével, mely indítványba hozatott, 
egészben elfogadják: felállani. {Megtörténik.) A 
t. ház a 32-dik szakaszt elfogadta. 

Horváth Lajos jegyző {olvassa a 33—36. 
szakaszoka/, melyek észrevétel nélkül elfogadtatnak. 
Olvassa a 36-dikat.) 

Mihályi Péter jegyző: A központi bízott-> 
ság a következő módosítást ajánlja a 3tí-dik sza- j 
kaszríi nézve. Ugyanis a harmadik bekezdés 1-ső j 
sorában „aratás után" hel vett Írassék: ,. őszszel * ; 
2-dik sorában pedig „gyülekezések" helyett: „szem
lék"; ugyan csak „szemléi" írandó a 4-dik bekez
dés utolsó előtti sorában levő „gyülekezései" 
helyett. j 

Elnök : Elfogadja a t. ház a központi bízott- \ 
ság módosítását? (Elfogadjuk!) Tehát a 36-dik i 
szakasz a központi bizottság módosítása szerint fog j 
kiigazittatni. 

Következik a 37-dik szakasz. 
Horváth Lajos jegyző {olvassa a 37—45-

szakaszát, melyek változatlanul elfogadtatnak. Olvassa 
a 46-díkat.) 

Mihályi Péter jegyző: A központi bizott

ság e szakasz első bekezdésének 4-dik sorában 
ezen kifejezést: „alkalmatlansága" kiigazittatni 
ajánlja „alkalmatlan volta" kifejezéssel. 

Elnök: Elfogadja a t. ház a szerkezetet a 
központi bizottság módosításával? (Elfogadjuk!) 
Tehát a 46-dik szakasz elfogadtatott. 

H o r v á t h LajOS j e g y z ő {olvassa a 4:7-dik 
szakaszt.) 

Mihá ly i Péter j e g y z ő : A központi bizott
ság- e szakasz első bekezdésének utolsó előtti sora-
ban a szöveget ily módon véleményezi kiigazittatni : 
„mint ilyenek az alább megszabott büntető eljárás 
aláesnek. „Ugyanezen szakasz 6-dik bekezdésében 
„elfogása" szó helyett: „elfogásának elősegítése" 
írandó. 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház e szerkezetet ? 
{Elfogadjuk!) Ennélfogva a 47-dik szakasz elfo
gadtatott. 

Horváth Lajos jegyző {olvassa a 48-dik 
szakaszt, mely észrevétel nélkül elfogadtatik. Olvassa 
a 49"dik szakaszt.) 

Simonyi LajOS b . : Én azon óhajtásomat 
akarom kifejezni, hogy a magyar honvédelmi mi
niszter ne ismerjen maga fölött más urat, mint ő 
felségét a királyt , s ennek következtében ne le
gyen alárendelt hivatalnoka a közös hadügyi mi
niszternek. Ezen szakasz értelmében pedig mind a 
magyar honvédelmi miniszter, mind a honvédség 
főparancsnoka jelentéseiket a közös hadügyminisz
ternek tartoznak beadni. Ezt tehát kikerülendő, 
óhajtanám azt, hogy a közös hadügyminiszter 
helyett tétessék ezen szakaszba, hogy csak ő fel
ségének tartozik beadni a jelentéseket. Nem adok 
be e tekintetben külön módositványt, egyedül je
lezni akarom azon állást, melyet e tekintetben elfog
lalunk: nem adok be módositványt, mint ezt sok 
szakasznál különben tettük volna, mert nincs re
ményünk, hogy az elfogadást nyerjen. (Maradjon!) 

Elnök : Méltóztatnak a szerkezetet elfogadni ? 
(Elfogadjuk!) Következik tehát az 50. szakasz, 

Horváth Lajos jegyző {olvassa az 50—52-
dik szakaszokat, melyek észrevétel nélkül elfogadtat
nak. Olvassa az 53-dikat.) 

Mihály i P é t e r j e g y z ő : A központi bizott
ság az 53-dik szakasz 2-dik sorába e szó helyett: 
„tartamra" ezt kivánja tétetni: „időtartamra" 
(Helyes!) 

Elnök: Méltóztatnak a szakaszt a központi. 
bizottság módosításával elfogadni ? {Elfogadjuk!) 

Következik ennélfogva az 54-dik szakasz. 
Horváth Lajos jegyző (olvassa az 54-dik 

szakaszt.) 
M i h á l y i Péter j e g y z ő : A központi bizott

ság a következő módositványokat ajánlja: Az 
54-dik szakasz kezdő A-ja után felveendők e 
szók: „szabadságosak szabadságuk ideje alatt, a" ; 
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ugyanazon szakasz vég bekezdésének első sorában 
„tartózkodó" u tán: „tartalékos" teendő; 2. sorában 
„ a " irandó e szó elé „legénység", 3-dik sorában 
pedig „meg kellett tudniok* e helyett : ^tudomást 
nyerniük kellett arról.* 

G h y c z y I g n á c z : T. ház! Ezen szakasz má
sodik bekezdése szerint a katonai fegyelmi törvé
nyek az átalános védkötelezettség igényei szerint 
levén átdolgozandók, miután ezen fegyelmi törvé
nyeknek, mihelyt a véderőró'l szóló törvényjavas
lat a t. ház és a főrendek által elfogadtatik és ő 
felsége által szentesittetvén, törvény erejére emel
kedik, nem csak a tettleg szolgálatban levő kato
nák és honvédek, hanem a mennyiben az ezen sza
kasz első bekezdésében és a honvédségről szóló 
törvényjavaslat 22. szakaszában a védelmi törvé
nyen alapuló megszorításokról tétetik említés, a 
tartalékosok és a szolgálatban nem levő honvé
dek, következőleg a haza férfi lakosságának túl
nyomó s igen tetemes része alá lesz vetve: igény
telen véleményem szerint sem az igazsággal, sem a 
méltányossággal megegyeztethető nem volna, ha 
ezen fegyelmi törvények ezentúl is, mint eddig, 
egyoldalúkig csak a katonai kormány által álla
píttatnának meg; hanem mulhatlanul szükséges, 
hogy az országgyűlésnek megadassák az őt — ré
gibb törvényeinket nem is említve — az 1808. 
XI. törvényczikk bizonysága szerint is megillető 
alkotmányos befolyás. Bátor vagyok ennek foly
tán a t. háznak ezen szakaszhoz néhány szó hoz
zátételét indítványozni és ezen indítványomat a 
t. ház figyelmébe ajánlani. (Halljuk!) 

Horváth Lajos jegyző (oh ássa Ghyezy Ig
nácz módositványát): „Az 54-ik szakasz 2-ik bekez
désében ezen szó u tán : „átdolgoztassanak(í tétes
sék : „és helybenhagyás végett a törvényhozás 
elé terjesztessenek." 

Deák FerenCZ: T. ház ! Én a jelen törvény
javaslat 54-ik szakaszát következőleg szeretném 
átalakíttatni: „A szabadságosok a szabadság ideje 
alatt és a tettleg szolgálatban nem álló tartaléko
sok és honvédek tisztjei és legénysége, minden 
polgári viszonyaikra nézve, úgyszintén bűnvádi 
és rendőri ügyekben a polgári törvények és ható
ságok alatt állanak, s csak azon megszorításoknak 
vannak alávetve, melyek ezen törvényben alap
szanak . . . . s a nyilván tartás czéljából szüksé
gesek." Itt azután kimaradna a többi, s a követ
kező bekezdést így óhajtanám átalakíttatni: „A 
tettleg szolgálatban levők a katonai fegyelmi 
törvények alatt állanak, polgári viszonyaik és köte
lezettségeik tekintetében mindazonáltal, melyek 
nem a katonai szolgálatra vonatkoznak, a polgári 
törvények és hatóságok alatt fognak állani, addig 
is, míg a katonai törvény az átalános védkötele
zettség igényeinek megfelelőleg . . . .* stb, a többi 

marad. Ebbe kettőt szeretnék, a mi a jelen sza
kaszban nincs, tenni: azt t. i., hogy a szabadságo
sok, a tartalékosok és a honvédek bűnvádi és ren
dőri ügyeikben a polgári törvény és hatóság alatt 
állanak ; a másik pedig, a mi szintén nincs benne, 
hogy minden tettleges szolgálatban levő katonák, 
polgári ügyeikre nézve, minden esetre szintén a 
polgári hatóság alatt álljanak. Bátor vagyok ezen 
indítványomat ajánlani. 

Ivánka I m r e : Az előttem szóló igen t. kép
viselő űr által tett indítvány szerintem is elfogad
ható , és lényegesen javítja ezen szakaszt, valamint 
nem zárja ki azon módositványt sem, melyet én a 
ház figyelmébe ajánlani bátor vagyok. Ott t. i., 
hol a honvédek tisztjei és legénységéről van szó, 
kérném a 2-ik sorba még beszúrni a „nyugdíjas 
tiszteket és a nyugzsoldos legénységet." 

Ennek szükségét egy pár, a legújabb időből 
vett példával vagyok bátor illustrálni. 

Atalánosan tudva van Bartels alezredesnek 
esete; ő t. i. nyugdíjaztatván, azon vád emeltetett 
ellene, hogy különféle röpiratokat irt, melyekben 
az utolsó hadjáratokat éles kritika alá vévé. Ma
gam is olvastam ezen röpiratokat, és megvallom, 
epés tollal vannak irva, egyes magasan álló egyé
niségek keményen kritizáltatnak és sok kellemet
lent tartalmaznak; de mindamellett ki lehet azok
ból venni, s ugy szólván a sorok között világosan 
kiolvasni, hogy az elkeseredett egyén, egészben 
véve, a monarchia javát és az ármádia ügyét re
formálni szándékozik. Ezen röpiratok anonym je
lentek meg; valakinek rendelete következtében az 
alezredes perbe idéztetett; ő azt vitatta, hogy ezen 
röpiratok anonym jelenvén meg, értök nem lehet 
felelős, és ha csakugyan elkövette volna e bűnt, 
az sajtóvétség lett volna, a sajtóvétségekre pedig ö 
felsége amnestiát adván, ez ő reá is kiterjed; de 
ha nem, a sajtóvétségekre a közidőben ő felsége 
államaiban esküdtszéki eljárás hozatván be, az ő 
esete is az esküdtszék elé tartozik, és így a hadi 
törvényszék elé való idézés ez esetben nem volna 
reá kiterjeszthető; ő kész az esküdtszék elé állani, 
de nem felel a katonai hatóságoknak. Ennek kö
vetkeztében az alezredest fogságba tették. 0 , amint 
méltóztatnak a lapokból emlékezni, folyamodott 
a birodalmi tanácshoz, ott elejtették az esetet, és 
csak akkor lett szabad lábra visszahelyezve, midőn 
a reichsrath nyilatkozata következtében a ka
tonai törvényszéknek ismét alá vetette magát ; 
most foly ellene tovább a vizsgálat. (Zaj.) Méltóz
tassanak türelemmel lenni: vagy kimenni, vagy 
kihallgatni. En az ellentétes eseteket azért akarom 
felhozni, mert szükségesnek találom előadásom 
felvilágosítására. Ez esetben tehát, a nyugdíjazott 
tiszt maga kívánta magát alávetni a sajtóhatóság
nak, és a katonai hatóság ebben gátolta őt. 
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A másik eset nálunk Kassám történt. Ott — a 
hírlapok szerint — egy nyugdíjazott tiszt megtá
madott több lakost a sajtó utján, mindenféle em
berek családi viszonyait hirdette a hírlapban. Az 
eperjesi sajtótörvényszék elitélte őt bünhödésre, 
s mikor az Ítéletet végre akarták hajtani, a kato
nai hatóság közbelépett s nem engedte meg a vég
rehajtást. 

Ez sajátságos viszony, és igy nem maradhat. 
Nem lehet, hogy a törvény alól az országban ki
váltságosak lehessenek. Azon viszonyt, mely a 
kormány és a katonai hatóságok között léte
zik, szabályozni kell: mert azt, hogy itt, az ország
ban a tábornokok és vezénylő tisztek mintegy 
coordináltaknak, vagy még felébb állóknak tekint
sék magukat a magyar kormánynál, mint azt kü
lönböző esetekből magyarázhatni, azt hiszem, hogy 
a képviselőházban senki sem óhajtja fentartani 
vagy megörökíteni. Én ő felsége a király után, 
addig, míg nádorunk nincs, a képviselőház elnökét, 
azután a miniszterelnököt, sorban a minisztereket 
ismerem első embereknek, nem pedig a táborno
kokat és vezénylő vagy épen nyugdíjas tiszteket. 
Azért vagyok bátor azon módositványt tenni, hogy 
a nyugdíjazott tisztekre és a nyugzsoldban levő 
katonákra is méltóztassék a polgári hatóságok 
körét kiterjeszteni. 

Horváth LajOS j e g y z ő (olvassa Ivánka Im
re módositvány át): „A második sorban e szó „le
génység" után teendő: „a nyugdíjazott tisztekés 
nyugzsoldos legénység." 

Horvát Bold izsár i g a z s á g ü g y m i n i s z 
t e r : T. ház! Csak azt a megjegyzést akarom ten
ni Ivánka Imre t.' képviselő úr előadására, hogyha 
elfogadtatik Deák Ferencz képviselőtársunk mó-
dositványa, akkor az ő indítványa fölöslegessé vá
lik. Mert ha átalában kimondatik az, hogy a pol
gári ügyekre nézve semmiféle katona nem áll a 
hadi bíróságok alatt; ellenben criminalis esetekben. 
csupán csak oly bűntényekre nézve, melyeket a 
katonai fegyelem ellen követtek el, a hadbíróság 
alatt á l l : ez, kérem, átalános szabály, és kár volna 
ezen átalános szabálynak erejét ilyes becsusztatá-
sok által meggyöngíteni. Ha igen t. barátom most 
akarna orvoslást szerezni, a mostani bajok el
len, akkor tökéletes igazsága volna, mert az 1848-iki 
törvény azt mondja, hogy csupán csak a tettleg 
szolgálatban levő katonák tartoznak a hadbirósá-
gok alá. Ez igen átalános kifejezés, s a katonaság
nak minden viszonyát egy szakaszszal szabályozni 
nem lehet. Ez volt a nagy hiba. Hanem épen az a 
czélunk van most, hogy rendestörvény szabályoz
za a viszonyokat, és hogy ha átalános elvként ki
mondatik, hogy a katonák polgári viszonyaikra 
nézve egészen a polgári hatóság, bűnvádi esetekben 
pedig, olyanokban, melyeket a katonai fegyelem 

KÉPV. H. NAPLÓ. 186s/8- ix. 

ellen követnek el, egészen a hadbíróság alatt álla
nak : akkor minden ilynemű specificatio felesleges
sé válik. 

Egyébiránt a ház megnyugtatására van sze
rencsém annyit kijelenteni, hogy köztem és a bécsi 
minisztérium közt a hadbiróságok szervezésére 
nézve már régóta folynak a tárgyalások, és azon 
tárgyalások épen azon alapon indultak meg, me
lyet Deák Ferencz indítványozott. (Helyeslés.) 
Aggodalomra tehát a jövőre nézve nincs ok. 

A múltban történtek félreértések, történtek 
azért, mert 1848-ban a törvény egész átalánosság-
ban szólott, nem volt eléggé részletezve, és mert 
186 2-ben akanczellariakiterjesztette ugyanazon sza
bályokat Magyarországra nézve is, melyek sze
rint a hadbírósági eljárás történt a monarchia má
sik felében, és most azon antagonismus van, hogy 
a bíróságok egy része az 1848. törvényekre hivat
kozik, másik része kötelezőnek tartja a kanczella-
ria intézményét. De erre nézve is a tárgyalások 
folyamatban vannak, és ugy hiszem, a kassai ese
tet is rövid idő alatt a magyar törvények szelle
mének megfelelőleg sikerül megoldanunk. {Elénk 
helyeslés.) 

S i m o n y i Lajos b . : Ugyancsak e szakasz 
második bekezdésére van szerencsém egy módosit
ványt benyújtani, és pedig két okból. Részben, mert 
azon reményem van, hogy ámbár egy módositvány 
sem fogadtatott el, mely részünkről beadatott (Fel
kiáltások: Ez nem áll!), ezen módositvány m é g i s 
el fog fogadtatni. A másik azon indok, hogy egy
szerű szavazatnál határozottabban akartam kifejez
ni azt, hogy ezen törvényjavaslatot a jelen szerke
zetben el nem fogadhatom. Módosítványom arra vo
natkozik, hogy a veréssel büntetés egyedül csak 
háború alkalmával volna megengedhető. A bünte
tés hívei a;;zal védik azt, hogy csak infamans ese
tekben alkalmazandó; de tegyük fel azon tényt 
mely, sajnos, sokszor fordult elő, és még sokszor 
fog előfordulni, hogy egy művelt fiatal ember 
egy Istentől elhagyott perczében infamans tényt 
vagy bűnt követ el, kiszenvedi büntetését, s egész 
életében becsületesen kell magát viselnie, hogy az 
e tekintetben sokszor tulszigoru világ előtt e csor
bát kiköszörülje. De most, ha ily becstelenitő bün
tetéssel illettetik, ezt nem moshatja le semmi sem, 
csak a halál. Azt mondják, hogy a fegyelem, a 

I társadalmi rend fentartása szükségli az ilyen intéz-
) ményt : a régiek is ezt hitték, és alkalmaztak testi 

megcsonkítást, tüzes vassal égetést, megbélyegez
ték s oda állították a bitófához az elitélteket. Ezen 
büntetési mód is semmi egyéb, mint ama barbár 
kornak maradványa. De a botbüntetés pártolói 
még azt is mondják, hogy a katonaság egy része 
a nép nem művelt részéből alakult, s hogy csak 

I ezen módszer által lehet őket féken tar tani ; igen 
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csalódnak azok, kik a műveltséget a posteriori 
akarják a katonába becsepegtetni. Én azt hiszem, 
az osztó igazság azt követeli, hogy miuden bűntény 
egyenlő büntetésben részesüljön. Ezen büntetés 
nem egyenlőn illeti a bűntény elkövetőit, mert ha 
egyedül a műveletlen osztályú katonákat részesi-
tendik ezen büntetésbea, akkor két részre kell 
osztanunk a katonákat, t. i. megbotozandók és meg 
nem botozandókra; de ha ez nem fog tétetni, ak
kor még igazságtalanabb, mert az egyik nem tűri 
el az ilyen büntetést, hanem inkább választja a 
százszoros halált, mig a másik azt 5 írtért is kiállja. 
Minden ember, ki önbecset érzi, csak azon esetben 
leend megnyugtatva, ha bizton tudja, hogy felébb 
valója, csak törvényszerűen járhat el, csak ennek 
értelmében szabhatja meg a büntetést. 

De most tekintsük, micsoda törvény rendelke
zik a katona fölött. Bátor vagyok e tekintetben 
azon törvényt, mely erre vonatkozik, eredetiben, 
nehogy tán a fordítás által más értelme adassék, 
aMilitar Strafgesetz-Buch-ból felolvasni. Ennek 30. 
szakasza következően szól. (Olvassa): „Körperli-
che Züehtigung kaim als Strafe gegen die obligáté 
MannschaftmitEinschluss der Uuter-Offiiziere und 
gegen obligáté idilitar-Parteien von gleichem Ran
gé mit Ausschluss der Kadéten . . . . verhangt und 
als selbststandige Strafe statt des in diesem Gresetze 
angedrohtcn. nicht fünf Jahre übersteigenden Ker-
kerin Anwendunggebracht werden.Sie wird mit dem 
Stocke, an Jünglingen unterachtzehn Jalirenaber, 
wenn sie nicht zum streitbaren Standé gehören, 
und an Frauens-personen mit einer, aus Reibig 
gebundenen Ruthe vollzogen." 

Én azt hiszem most, midőn az átalános véd-
kötelezettséget akarjuk behozni, a XlX-ik század
ban Magyarország törvényhozása ezen törvényja
vaslatot ugy, mint jelenleg van, nem fogja elfo
gadni, és ezen szabály alá nem fogja fiait, nem 
fogja rokonait adni. 

Andrásy Gyula gr. miniszterelnök: Nem 
az van a törvényben, hanem más van a törvény
ben ; a mit méltóztatott felolvasni, az nem ott van, 
a törvényben pedig egészen más van. 

S i m o n y i L a j o s b . : Ezen törvény alatt álla
nak a katonák és ezen törvény értelmében béke 
idején is a verésbüntetést alkalmazni lehet. Ezt 
akartam kifejteni, azértolvasám föl a törvényezen 
szakaszát, mely határozottan erre vonatkozik. Én 
óhajtom, hogy béke idején ezen meggyalázó bün
tetésnek e hazának fiai kitéve ne legyenek. Kivé
telt tettem háború esetében azért, mert meggyő
ződtem a felől többek állítása következtében, hogy 
háború esetén csak bot- és halálbüntetés közt le
het választani, és azért meghagytam a botbünte
tést háború esetére ; és itt még azon indok veze
tett, hogy ezt háború esetére fen tartsam, hogy a 

t. ház készebb leend talán módositványomat elfo
gadni, melyet felolvastatni kérek. 

Horváth Lajos jegyző (olvassa Simonyi La
jos b. módositványát): „Az 54-ik szakasz második 
bekezdésének utolsó két sora ekkép lenne szerkesz
tendő : „Verésbüntetést egyedül háború alkalmá
val csak infamans esetekben szabad alkalmazni." 

Horvát Bo ld iz sár i g a z s á g ü g y m i n i s z 
ter : T. ház ! Én nem tartom tanácsosnak, nem 
tartom kivihetőnek, hogy fenálló hadi törvények
ben ily szórványosan tegyünk módositványokat. 
Én átalában már azt is anomáliának tartom, hogy 
nekünk alkotmányosan megállapított hadi törvé
nyeink nincsenek ; de a melyek tényleg fenálla-
nak, ezek nélkül nem lehetünk el. Gondoskodáso
mat kiterjesztettem a r ra , hogy a hadi törvények 
egyetértő'eg végleg megállapittassanak és azokat 
alkotmányos tárgyalás alá bocsássam ; de addig is 
nem volna czélszerü szórványosan módositványo
kat tenni ama hadi törvényekben, mert ezen módo
sitványokat ki kellene terjeszteni az összes had
seregre. Hogy azonban a hadsereg egyes tagjaira 
más törvények álljanak, mint a hadsereg más tag
jaira, ez, azt hiszem, nem felel meg a hadi fegye
lem igényeinek. Elég addig, mig ez megtörténik, 
ha ki van mondva, hogy ezen büntetések csak 
iufamans esetekben használhatók. (Helyeslés a jobb 
oldalon.) 

Elnök : T. ház ! A Deák Ferencz képviselő 
ár által beadott módositvány, illetőleg indítvány 
még nem volt felolvasva. Az fog tehát felol
vastatni. 

H o r v á t h LajOS j e g y z ő (olvassa Deák Fe
rencz módositványát.) 

E l n ö k : A szabályok szerint mindenekelőtt 
a szerkezetre kell szavazni, és ha a szerkezet nem 
fogadtatik el, akkor a 36-ik szakasz értelmében 
Deák Ferencz uj indítványa felett fog szavazás 
történni. Kérem tehát a képviselő urakat , a 
kik az 54-ik szakaszt az eredeti szerkezet szerint 
elfogadják, méltóztassanak felállani. (Nem áll fel 
senki.) A szerkezet nem fogadtatott el. Most követ
kezik a Deák Ferencz képviselő úr által beadott 
indítvány. Méltóztatnak kívánni, hogy az még egy
szer olvastassékfel? (Nem!) A két első bekezdésre 
nézve van egy uj indítvány ; a harmadik be
kezdés pedig maradna az eredeti szövegezés sze
rint. (Fölkiáltások : Az egész szakaszra szavazzunk 
Deák indítványa szerint !) Az első kettőre néz
ve fogom tehát a kérdést feltenni, hogy elfogadtat
nak-e Deák Ferencz képviselő úr indítványa 
szerint ? 

G h y c z y K á l m á n : Igen helyesnek találom 
a t. elnök úr eljárását, a mennyiben először is azon 
kérdést tűzte ki, hogy a szerkezet elfogadtatik-e 
vagy nem ? A szakasznak szerkezete elvettetvén, 
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kérném elnök urat, méltóztassék ismét azon eljá
rást követni, a melyet mai nap már egy másik 
szakasz tárgyalásánál követni méltóztatott, t. i. 
egyenkint vétessenek fel a beadott indítványok, és 
történjék a szavazás Pest belváros érdemes képvi
selőjének inditványára, aztán Simonyi Lajos bará
tom indítványára, és még egy más indítványra, 
mely be van adva. Ezeket kérném sorban szavazás 
alá bocsátani. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Épen ezt akartam tenni; és ha köz
beszólások nem történtek volna, hogy mind a két 
bekezdésre egyszerre történjék a szavazás, akkor 
kötelességemnek tartottam volna a két bekezdést 
külön tűzni ki szavazásra. Deák Ferenez képviselő 
ár egészen uj indítványt adott be, tehát a házsza
bályok 36. szakasza értelmében az uj indítványnak 
elsősége van amódositvány felett. Tehát mindenek
előtt az indítványra fog a szavazás történni. Mél
tóztassanak azok, kik az első bekezdést elfogadják, 
ugy a mint azt Deák Ferenez képviselő úr indít
ványozta, felállani. (Megtörténik.) Elfogadtatott. 
Most méltóztassanak azok, a kik a második bekez
dést Deák Ferenez képviselő' úr indítványa szerint 
elfogadják, felállani. (Megtörténik.) Elfogadtatott. 

Következik a 3-dik bekezdés. Erre nézve a 
központi bizottságnak módosítása fog még egy
szer felolvastatni. 

Mihályi Péter jegyző {(olvassa a központi 
bizottság módosítását.) 

Elnök: Kérem azon képviselőket, kik e sza
kasz szerkezetét- a központi bizottság módosítása 
szerint elfogadják, méltóztassanak felállani. (Meg
történik.) Az 54-dik szakasz Deák Ferenez képvi
selő úr módosításai és a központi bizottság módo
sításai szerint el van fogadva. 

SomOSSy IgnáCZ: Bátor vagyok a t. ház
nak figyelmét felhívni Grhyczy Ignácz módosítá
sára, mely nem ellenkezik, sőt mind Deák Ferenez 
nyilatkozatában, mind a miniszteri nyilatkozat
ban benne foglaltatik, a minek behozatala e tör
vénybe változtatást nem tesz. (Felkiáltások: Már 
elnöki határozat van kimondva !) 

H o r v á t h Lajos j e g y z ő (olvassa az 55-dik sza
kaszt. Fölkiáltások: Holnap! Ma ! Ma!) 

E l n ö k : Az 55-dik szakasz már fel van ol
vasva, Van-e valaki szólásra följelentve ? 

Szaplonczay József: f. ház ! Ezen sza
kaszra nézve van észrevételem. 

Az 55-dik szakasz elején, a hol megneveztet
nek az álló, sorhad és a tartalékbeli, valamint a 
honvéd-ezredek, ott kihagyatott a szerkezetből a 
póttartalék és arról nincs említés téve : méltóztas
sanak ezt is bele tétetni. 

Másik észrevételem vonatkozik azon helyre, 
a hol meg van határozva a mód, hogy ha kiván
dorlás vagy kiköltözés történik, az ily kivándor

lás kinek az engedelmével történik meg ? A szer
kezet azt mondja, hogy a sorhad és tartalékbeli 
szolgálatkötelezettségben álló egyénnél a közös had-
ügyiniszter, a honvédnél pedig a honvédelmi mi
niszter engedelmével. Erre nézve van tehát észre
vételem. A dolog természetével, gondolom, az egye
zik meg, hogy minden ilyen kivándorlási esetben, 
mint szakmájához tartozót, az engedélyt a belügy
miniszter fogja megadni. Csakis beleegyezése kí
vántatik az illető hadügyminiszternek. Én az ilyen 
kiköltözési engedély adását, mely különben is csak 
ritka esetben fog előfordulni, nem akarnám a közös 
hadügyminiszterre ruházni, hanem tisztán csak a 
honvédelmi miniszterre, minek következtében ezen 
értelemben szerkeztettem e szakaszt. 

Bátor vagyok módositványomat benyújtani. 
Andrásy Gyula gr. miniszterelnök: 

A közös hadügyminiszter ezen törvény szerint 
nem a kiköltözésre ad engedélyt, hanem a kiköl-
tözhetés végetti elbocsátásra; az pedig őt illeti, 
ngy mint a honvédelmi miniszter a maga hatáskö
rében ugyanezt teszi. Ezen aggodalma tehát a t. 
képviselő urnák talán tévedésen alapszik, mert ez 
máskép nem lehet, mint a hogy a törvényben van. 
(Helyeslés.) 

Szap lonczay Józse f : Bátor vagyok a mi
niszterelnök urnák azt felelni, hogy itt a törvény 
kivándorlásról, kiköltözésről szól. 

Andrásy Gyula gr. miniszterelnök: Az e 
végetti elbocsátó engedélyt a közös hadügyminisz
ter adja, de nem a kivándorlási engedélyt. 

H o r v á t h LajOS j e g y z ő (olvassa Szaplonczay 
József inódositványát): „A véderőröl szóló törvény
javaslat 55-dik szakaszának első bekezdése helyett 
tétessék: „A kiköltözködés (kivándorlás) végetti 
elbocsátó engedély sorhad, tartalék, póttartalék-
beli és honvédségi szolgálatkötelezettségben álló 
egyéneknek csak a honvédelmi miniszter bele
egyezéséből adható meg." 

Elnök:: Nem levén senki felírva, méltóztas
sanak azok, kik az 55-dik szakaszt a szerkezet 
szerint elfogadják, felállani. (Megtörténik.) A t. 
ház az 55-dik szakaszt az eredeti szerkezetben 
elfogadta. 

Horváth Lajos jegyző (olvassa az 56-dik 
szakaszt, mely ellen nem. történik észrevétel. Olvassa az 
57-diket.) 

Mihá ly i P é t e r j e g y z ő : A központi bizott
ság a következő módosítást ajánlja: az 5 7-dik 
szakasz 8-dik sorában: „32 éves életkorukat" he
lyett írassék: „óletök 32-dik évét." 

GhyCZy K á l m á n : T. ház! Hogy a tör
vényjavaslat azon alapelvének elfogadása után, 
mely ellen felszólalni kötelességemnek tartottam, 
ezen szakasz ellen mégis felszólalok, ez történik 
azon családok nagy számának tekintetéből, me-
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lyeket a törvényjavaslatnak ezen szakasza köze
lebbről érint. Ezen szakasz alá tartoznak mind
azon honpolgárok, kik a 22 évet már betöltötték, 
de e 32 éves kort még meg nem haladták. Ezek az 
eddig fenálló szabályok szerint hadkötelezettségeik
nek eleget tettek, s ebben bizván, állandó foglal
kozást, életpályát választottak, megnősültek, csalá
dokat alapitottak. Ezeket a rendes foglalkozástól, 
életmódjuktól való elvonatásuk családi és magán 
viszonyaikban a legérzékenyebben sújtja, és midőn 
20 —21 éves fiatal emberek a hadiszolgálattal együtt 
járó fáradalmakat könnyebben viselik, akkor azok
nak, a kikre ezen szakasz vonatkozik, nagy száma 
az eddigi életmódok által elszokva a testi fáradal
maktól, a katona-kötelezettséggel járó terheket 
nehezebben állja ki. 

En nem akarom azt mondani, t. ház, hogy 
mind azok a haza védelmére fel ne szólittathassa-
nak a vtszély idején, kik erre testi képességgel bír
nak: de nem akarnám először aztdiogy a törvénynek 
visszaható erő tulajdoníttassák. Azok pedig, a kik 
a törvénynek ezen szakasza szerint fegyver alá 
behivandók, hadkötelezettségöknek, legalább a 
rendes hadseregben! szolgálati kötelezettségnek már 
eleget tettek az eddigi szabályok szerint, erre te
hát be nem hívhatók. 

De más részi ől nem akarnám magának a kor
mánynak kezébe letenni azon nagy hatalmat, hogy 
azon igen nagy számú családfőket, a kikre ezen 
törvényjavaslatnak kérdéses szakasza vonatkozik, 
rendes foglalkozásuktól, családi körükből azoknak 
nagy kárával maga hívhassa be. (Közbeszólások 
jobbról: Maradjon! Zaj) Mindjárt be fogom vé
gezni. Hanem óhajtom, hogy ezen hatalom az or
szággyűlés kezébe tétessék le azon tekintetből is, 
hogy a véderőnek ezen igen nagy megfeszítése 
csak a legnagyobb veszedelem idejére tartassák 
fen. Én azt hiszem, hogy az ilynemű intézkedés 
szükséges mindazon családok megnyugtatására. 
mezeke t ezen szakasz közelebbről érinteni fog, és 
azt hiszem, hogy mindazok, a kikre ezen szakasz 
vonatkozik, megnyugvással és teljes készséggel 
csak akkor fognak a haza ótalmára fegyvert fogni, 
ha arra a haza nevében az országgyűlés által szó-
littatnak fel, (Ellenmondás, zaj jobbról.) 

Ennélfogva a következő inditványt bátorko
dom a tisztelt ház elé terjeszteni. {Halljak!) Mó-
dositvány : Az 57-dik szakasz, három első sorának 
ezen szóig : „kiegészítve" kihagyásával következő
kép szerkesztessék: „57-dik szakasz. Mindazok, a 
kik az eddig fenálló hadkiegészítési törvényeknek 
megfelelve sorozás alatt állottak ugyan, de sem a 
hadseregbe (hadtengerészetbe) be nem osztattak, 
se mint önkéntesek a hadseregbe vagy honvéd
ségbe nem léptek, és életük 32-dik évét még meg 
nem haladták, háború esetén, annak tartamára, az 

e végett hozandó külön törvény folytán a honvéd
ségbe besoroztathatnak." [Helyeslés bal felöl.) 

H o r v á t h LajOS j e g y z ő (olvassa Ghyczy 
Kálmán módosüványát.) 

Andrásy Gyula gr. miniszterelnök: T 
ház ! Komárom városa igen t. képviselője azt mon
dotta, hogy nem helyes az, miszerint e törvény
nek némileg visszaható ereje van. De én azt kér
dezem igen t. képviselő úrtól, vajon igazságosabb
nak tartaná-e azt, hogy miután e törvénynek alap
elve az, hogy a hazát védeni mindenki tartozik, 
ki abban él, hogy azok, kik történetesen a 20 évet 
meghaladták, egyátalában ne járuljanak a haza 
védelméhez, csak azért, mert pár évvel előbb szü
lettek? és nem igazságos-e, hogy legalább háború 
idején s annak tartamára kötelesek legyenek azok 
is a hazát védeni ? Ez rendelkezése a törvényja
vaslatnak, s egészen igazságos. (Ugy van! jobbról) 
Ezt a kötelezettséget külön szavazástól felfüggesz
teni nem volna helyes. A kire kötelezettséget 
akarunk kimondani, mondja ki azt a törvény ugy, 
mint kimondja minden egyébre. Ez megállapított 
kötelezettség, a mely alól nem vonhatja ki magát 
senki; ezt szavazásra bocsátani, azt gondolom, 
nem volna helyes. (Maradjon !) 

G h y c z y K á l m á n : T. ház! Csak azt akaróra 
röviden válaszolni, hogy én azokat, a kikre vonat
kozik a törvényjavaslatnak ezen szakasza, szintén 
nem akarom a honvédelmi kötelezettség alól fel
menteni, mert indítványomban is az foglaltatik, 
hogy felhivathatnak a haza védelmére. 

Andrásy Gyula gr. miniszterelnök: Nem 
„felhivathatnak", de „kell" ! 

G h y c z y K á l m á n : Igenis, az e részben ho
zandó törvény következtében kell nekik szolgálni, 
és ez az, a mit javaslok, hogy ne a kormány ren
delete, hanem az országgyűlés rendelete következ
tében történjék ez. a mit az országgyűlés háború 
kezdetén is mindig elrendelhet. (Zaj. Maradjon! 
Halljuk.') Egyébiránt ha a kort veszszük zsinórmér
tékül arra nézve, hog)^ ki tartozik hadi szolgála-
tott tenni, ki nem : akkor ezen eset fenáll mindazokra 
nézve is, a kik 32 éves életkorukat meghaladták: 
mért nem szólítsa fel tehát e törvény azokat is? Tehát 
nem a kor maga teszi a különbséget, hanem teBzik 
a családi viszonyok, melyek fenforognak. 

E l n ö k : Kérem a képviselőket, a kik az 57-
dik szakaszt a központi bizottság által tett módo-
sitványnyal elfogadják, méltóztassanak felállani. 
(Megtörténik.) Az 57-dik szakasz elfogadtatott. 

Horváth Lajos jegyző (olvassa az 58-dik 
szakaszt, mely ellen kifogás nem tétetik. Olvassa az 
ő9-dik szakaszt.) 

Mihály i P é t e r j e g y z ő : A központi bizott
ság ezen szakaszra a következő módosítást ajánlja: 
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az első sorban „feljogosittatik" helyett írassék 
ez: „megbizatik". 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház? {Elfogadjuk!) 
Ennélfogva az 59-dik szakasz elfogadtatott. 

T. ház! A véderőró'l szóló törvényjavaslat 
részletenkintisel van fogadva; hanem azt hiszem, 
miután szoros összefüggés van mind a három tör
vényjavaslat között, a végleges szavazásra együtt 
fog a ház kitűzni egy napot, a melyen a végleges 
elfogadás megtörténjék. 

Tisza K á l m á n : Bocsánatott kérek, abból, 
hogy e hármat átalánosságban együtt tárgyaltuk, 
egyátalában nem következik az. hogy a szavazás
nak is együtt kelljen történnie. A pénzügyi tör
vényeket is átalánosságban együtt tárgyaltuk s 
nem együtt szavaztuk meg végleg. [Helyeslés 
bal felöl.) 

Deák Ferencz : T. ház ! Én azt egyátalá
ban nem értem, mi nyereség van abban, ha mi ezt a 
törvényjavaslatot előbb bocsátva a 3-dik szavazás 
alá, átküldjük a mélt. főrendekhez, mielőtt a má
sik kettőn keresztül estünk. Nyereség semmi sincs 
benne, mert ugy is a főrendeknek ezeket együtt 
kell figyelembe venni s egyszerre fogják valószínű
leg azokat tárgyalni, azért, mivel ez a három tör

vényjavaslat csakugyan együtt képezi a vedren d-
szert. Ha most már a részleteket a többi törvény
javaslatokra holnap vagy bár mikor elvégezzük, 
és ha akkor szavazzuk meg harmadszor mind a hár
mat egymás után, szintén nem vesztünk vele semmit. 
Én nem látom át, mi nyereség van abban, akár 
egyik, akár a másik részre, hogy mikor szavazzuk 
meg. Együtt volt tárgyalva, szavazzuk meg együtt : 
ez természetesebb. Ha valakinek különös kedve 
van hozzá, hogy most ezt külön szavazzuk meg, 
s hogy addig a másikba ne menjünk, nekem ellene 
semmi kifogásom; hanem a másikat természetes
nek tartom. (Htlyes!) 

Halász B o l d i z s á r : Nem valami kedvtelés
ből történt Tisza Kálmán észrevétele, hanem mél
tóztassanak megbocsátani, meglehet, hogy ha e 
három törvény együtt szavaztatik meg, lehet, hogy 
akad olyan, ki a kettőt megszavazná ugyan, de a har j 

madikat nem. 
Deák Ferencz : Hisz akkor is külön szava

zunk r á ! 
H a l á s z B o l d i z s á r : Az már más ! 
E l n ö k : Az ülés be van rekesztve. 

Az ülés végződik d. u. 25/4 órakor. 
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G a j z á g ó S a l a m o n e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai: Kérvények bemutatása. A pénzügyi bizottság jelentést tesz a sz, kir. városok törvénykezési költségeinek meg-
térítéséről. ÉdeB Albert javaslatot ad be a szabadságos katonákról. A honvédségről, a népfelkelésről s az idei ujonczozásról szóló tör
vényjavaslatok részletesen tárgyaltatnak és elfogadtatnak. Zárt ülés. 

A kormány részéről jelen vannak: Anárásy 
Gyula gr., Eötvös József b., Horvát Boldizsár; ké
sőbb Gorove István. 

Az ülés kezdődik d. e. 9% órakor. 

E l n ö k : Az ülést megnyitom. A mai ülés 
jegyzőkönyvét Bujanovics Sándor jegyzó'űr fogja 
vezetni; a szólani kivánők neveit pedig Csengery 
Imre és Ho rváth Lajos jegyző urak jegyzik. 

A múlt ülés jegyzőkönyve fog hitelesíttetni. 
Horváth LajOS j e g y z ő {olvassa az augusztus 

6-án tartott ülés jegyzökönyvét.) 
Elnök: Nem levén észrevétel, a jegyzőkönyv 

hitelesíttetik. 
Misztót falu községbeli több szőlőbirtokos a 

még szokásban levő, azonban fölötte terhes nyol-
czaddézsmától az idei szüret alkalmával a tör
vényhozás további intézkedéséig kéri magát fel
mentetni. 

Kun Bertalan , tisza-nagyrévi közbirtokos, 
több ottani kisebb közbirtokos uevében is, a tisza-
nagyrévi sérelmes majorsági egyesség ujonan 
felvételét és átvizsgálását és ujonan leendő elinté
zését elrendeltetni kéri.; 

Özvegy Szekula, született Beck Mária, budai 
lakos, a néhai férje után maradt vagyonnak tör
vényellenes illeték általi megróvatását panaszolván, 
pártfogást kér. 

Purian Mózes magy. kir. postatiszt a posta 
fő kezelőinek legújabban elkövetett törvénytelen 
eljárását, bejelenti és pártolást kér. 

Kis József szolnoki pékmester a még máig 

is fenálló katona-élelmezési csász. kir. hivatal meg-
szüntetését kéri. 

Mindezen kérvények a kérvényi bizottsághoz 
tétetnek át. 

S o m s s i c h P á l : T. ház ! Van szerencsém a 
pénzügyi bizottságnak tegnapelőtt már megígért, 
s utolsó jelentését a szabad kir. városok törvény
kezési költségeinek fedezésa iránt bemutatni. 

Kautz Gyi l la e lőadó {olvassa a jelentést.) 
E l n ö k : Ki fog nyomatni l) és a képviselők 

közt ki fog osztatni. 
PuSkariU J á n o s : T. ház! Van szerencsém 

a t. ház elé terjeszteni a Királyföldhöz tartozó 
Szeliste és Talmács fiókszékbeli községeknek köz
jogi viszonyaik rendezését kérelmező emlékira
tát, azon kérelemmel, miszerint méltóztassék a t. 
ház azt az összes minisztériumnak érdemleges tár
gyalás végett figyelmébe ajánlani. Arra, hogy az 
emlékiratot az országgyűlés utján nyújtsam be, 
azon körülmény bírt, hogy ezen emlékirat szerve
zési közjogi kérdéseket foglalván magában, egy 
ízben és pedig 1848-ban már előkerült az ország
gyűlés asztalára, hanem azt az akkor közbe jött 
események miatt ellátni nem lehetett. Annak oka 
pedig, hogy azt az összes minisztériumnak aján
lom, az, mert e tárgy az összes minisztériumi sza
kokat érdekli és illeti. A szelistei és talmőesi 
községek mintegy 30,000 lélekből álló lakossága 
most is az alkotmányon kívül áll; most is ki van
nak zárva a municipalis jogok gyakorlatából; 
{Halljuk! Halljuk!) most is földesúri bírák és tisz-

]) Lásd az Irományok 309. számát. 
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tek által administráltatnak; megfosztattak minden 
községi jogoktól és vagyonuktól. Mindez pedig 
azért történik, mert az ottani hatóság ezzel azt 
akarja bebizonyítani, hogy azok jobbágyok vol
tak, ámbár ők mint fundus regius lakói min
denkor szabad emberek voltak , és ámbár a 
volt jobbágyok is az alkotmányos közjogok gya
korlatából kizárva nem lehetnek. A házszabályok 
értelmében nincs megengedve az ily beadványok 
bővebb indokolása : azért én nem akarok e tárgy 
bővebb felvilágosításába bocsátkozni, mert az em
lékirat magában foglalja az érveket és indokolást; 
szabadságot vtttem magamnak ezt az emlékiratot 
nyomtatásban kiadni, és intézkedtem, hogy az a 
t. ház tagjai közt kiosztassék; hanem ha a t. ház 
méltóztatik megengedni még néhány szót hozzá
adnom, megjegyzem, hogy ezek csak arra vonat
koznak, hogy az emlékirat az erdélyi és különösen 
a királyföldi románok összes nagy szenvedéseit 
visszatükrözi, hogy a szelistyei és talmácsi ügy 
egy részét teszi az erdélyi románság ügyének, A 
szelistyeiek és talmácsiak bizalommal folyamod
nak a házhoz : ennélfogva kérem, méltóztassék a 
t. ház azt a román ügyek iránti átalános kölcsönös 
rokonszenvvel fogadni, mert geographiai és eth-
nographiai helyzeténél fogva a magyar és román 
elemnek ugyanazon jövő és sors van szánva, és 
igy utasítva van kölcsönös támogatásra, mert ki 
ezt tekintetbe nem veszi, saját érdeke, saját népe 
ellen dolgozik. Ily érzés mellett újból ajánlom ez 
igen nevezetes és igazságos ügyet a t. ház kegyé
be. Ezen kérelmet írásban átadom a t. háznak. 

Elnök : Kívánja a t. ház, hogy e kérvény 
az összes minisztériumhoz, vagy pedig a kérvényi 
bizottsághoz tétessék á t? (Felkiáltások : A kérvényi 
bizottsághoz!) A kérvényi bizottsághoz fog áttétetni. 

Édes A l b e r t : T. ház ! Választókerületemből 
többektől érzékeny panaszképen és annak a t. 
országgyűlés előtt általam leendő megorvoslását 
eszközlö felhívás intéztetett hozzám, A panasz az, 
hogy a szabadságosok, rövid időre elbocsátott ka
tonák közül többen, kik más tisztességes megélhe
tési móddal nem birnak , egyesek koesisokul, 
béresekül elszegődnek, ezeket a tavaszi munka 
beálltával a gazdáktól a hadparancsnokságok épen 
akkor, midőn a munkaidő már legszorgosabb lett, 
berendelték, és igy a gazdák a szükséges segédke
zek nélkül maradtak, a föld-gazdaság ügyének 
nem kis kárára. Ugyanazért óhajtom, hogy a t. 
országgyűlés, a ház hatályos intézkedését oda is 
kiterjeszsze, hogy jövőre a szabadságos katonák 
olv időben, midőn már a munka beállt, be neren-
deltessenek, vagy legalább tudva legyen előre 
azoknak berendelési ideje. Továbbá érzékenyen 
panaszkodnak a fölött, hogy ;i szabadságos kato- | 
nák úgynevezett certificatuma rövid idejű szabad- | 

ságlevele, valamint a tartalékosok jegyzéke, foly
ton német nyelven iratik. (Élénk nyugtalanság.) 
Kérik tőlem : mondjam meg, hogy miután ők 
semmi más nyelvet mint a magyart nem értenek , 
tehát a katonák szabadságlevele hazai nyelven 
legyen kiállítva. Ennélfogva én a t. ház iránti 
tiszteletből a következő határozati javaslatot va
gyok bátor előterjeszteni , melyet felolvastatni 
kérek. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa Édes 
Albert határozati javaslatát.) 

E l n ö k : Ezen határozati javaslat ki fog nyo
matni1), a tagok közt szét fog osztatni, és annak 
idejében fölvételi ideje meg fog határoztatni. 

Napirenden van a honvédségről szóló törvény
javaslat részletes tárgyalása. Jegyző úr ponton-
kint fel fogja azt olvasni. 

B u j a n o v i c s Sándor j e g y z ő (olvassa a tör
vényjavaslat czimét1). Elfogadjuk'.) 

E l n ö k : Miután a czimre nézve senkinek sincs 
kifogása, az elfogadtatott. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa az ehö 
szakaszt.) 

Paiss Andor előadó .• A központi bizottság 
véleménye szerint ezen szakasz utósó sorában ezen 
szó helyeit: „közrend" ez volna irandó : ..belrend 
és biztosság." 

Elnök : Méltóztatnak elfogadni ezen szakaszt 
a központi bizottság módosítása szerint ? (Elfogad
juk!) Elfogadtatott. 

B u j a n o v i c s Sándor j e g y z ő (olvassa a má
sodik szakaszt.) 

Tisza K á l m á n : T. ház ! Midőn ezen máso
dik szakasznál felszólalok, csak jelezni óhajtom azt, 
hogy részemről itt is a honvédség mozgósításánál 
óhajtottam volna, hogy az országgyűlésnek ren
delkezése legyen szükségesül kimondva; módo-
sitványt azonban, miután egy ilyen értelmű mó-
dositvány már a tegnapi napon megbukott, beadni 
nem szándékozom: és egyátalában engedje meg a 
t. ház, hogy magam, és mondhatom talán, elvro
konaim nevében is nyilvánítsam, hogy oly szaka
szaira nézve ezen törvényjavaslatnak, minők a 
többek közt az 5, 6, 9, 21 . és 31. szakaszok, ame
lyek szerintünk ugyan nem helyesek, de a me
lyeknek megváltoztatása czéljából épen olymódo-
sitványokat kellene behoznunk, mint a minők már 
a múlt napokban a t. ház többsége által elvettet
tek, módositványokkal egyátalában előállni nem 
fogunk. (Helyeslés.) Azonban óhajtjuk megjegyez
ni, nehogy azon körülmény, hogy mi ezen szaka
szok ellen fel nem szólalunk, és hogy egyátalában 
az egész törvényre egy-két észrevételt és talán 

! ; Lásd az Irnmányok 310-dik számát. 
-) Lásd az Irományok 2S3. száminak II. mellékletét. 
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egyetlen egy módositványt szándékozunk tenni, 
oda magyaráztathassék, mintha mi ezen törvény
nek azon pontjait, melyek a múlt napokban kifej
tett elveinkkel ellenkeznek, magunkévá tennők, 
hogy mi ezen eljárást csupán csak azért követjük, 
hogy bebizonyulván már a háznak határozatai 
által minden teendő módosítványainknak czélhoz 
nem vezetése, ez által is a t. ház idejét ne fogyasz-
Bzuk. (Helyeslés.) Csak azt az egyet engedje meg a 
t. ház ehhez hozzátennem, miszerint, mint mon
dám, mi fájdalommal vagyunk kénytelenek nyil
vánítani, hogy mindamellett, hogy módositványo-
kat nem teszünk, ezen törvénynek igen sok szaka
szával kielégitve nem lehetünk, elannyira, hogy 
ha rá fogunk is erre szavazni, eztteendjük egyedül 
azért, hogy megmutassuk, miszerint a honvédség 
felállításának még a jelen csonka alakban is ba
rát] ai vagyunk, hogy megmutassuk, mennyi fon
tosságot helyezünk arra, hogy legyen valahára 
Magyarországnak, a haza és trón érdekében egya
ránt, habár nem kielégitő, habár nézetünk szerint 
nem egészen helyesen szervezett, de mégis oly 
fegyveres ereje, mely a törvényes királytól és a 
törvényes kormánytól függ és melyet Magyaror
szág magáénak nevezhet. Ezt csak azért teszszük, 
hogy ne mondathassák bármikor is, hogy mind
azon jó kifejlődésének, mely ebben feküdt, s me
lyet abból a t. többség és a t. minisztérium külön
ben kihúzhatott volna, mi gátakat vetettünk elébe. 
(Helyeslés.) 

E l n ö k : Elfogadja-e a t. ház a 2-ik szakaszt ? 
(Elfogadjuk !) 

BujanOViCS Sándor j e g y z ő (olvassa a har
madik szakatst, melyre nem történik észrevétel. Ol
vassa a negyediket.) 

I v á n k a I m r e : T. ház ! E szakasz negyedik 
pontjából, talán ismét tévedésből, kimaradt a hi
vatkozás az 57-ik szakaszra. Ezt kérném hasonló 
módon oda tenni, mint tegnap a védtörvényben. 
(Helye slés.) 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház e szakaszt a ja-
vaslott hivatkozással? (Elfogadjuk!) Tehát a 4-ik 
szakasz elfogadtatott. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa az 
ötödik szakaszt, melyre nem történi észrevétel. Olvassa, 
a hatodikat.) 

Paiss Andor előadó: A központi bizottság 
következő módositványt ajánl: ,,Ezen szakasz 1-stí 
sorában s másutt is mindenütt, hol az előfordul, 
„Horvátország" helyett : „Horvát-Szlavonország" 
írandó; 2-ik sorában a „78" elé „egyelőre," s a 
3-ban „áll" helyett „alakittatik meg" teendő. 

G h y c z y IgnáCZ : T. ház ! Szlavóniát magya
rul Tótországnak nevezték ,* igy fordul elő törvé
nyeinkben is. (Zaj.) Nem tudom tehát, miért ne
vezzük most Szlavóniának ? Azért ajánlom a t. 

j háznak ,.Horvát- és Tótország" elfogadását. (Ma
radjon! Ok magok ezt a megnevezést kívánják!) 

E l n ö k : T . ház ! Miután ellenvélemény nyil
vánult, e szakasz fölött szavaznunk kell. A kik a 
6-ik szakaszt a szerkezet szerint a központi bizott
ság által említett módositványokkal elfogadják, 
méltóztassanak felállni. (Megtörténik) A 6-ik sza
kasz elfogadtatott. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a 7-ik 
szakaszt.) 

Elnök: Az előbbeni megállapodás folytán, 
Horvát-Szlavonország kifejezés jön e szakaszba is. 
Elfogadja a t. ház e szakaszt?(Elfogadjuk!) Tehát 
a 7-ik szakasz elfogadtatott. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a 8-ík 
szakaszt, melyre nem esik észrevétel. Olvassa a 9-iket.J 

Paiss Andor előadó: A központi bizottság 
részéről a 9. szakasz első sorából ezen szó: „ren
des" kihagyatni véleményeztetik. Ugyanazon sza
kaszban a harmadik lap harmadik sorában e szó 
elé: „egyszersmind" fölveendők ezek: „béke ide
jén.* 

Halász B o l d i z s á r : Egyetlen egy észrevé
telem van, t. ház, ezen szakaszra nézve : t. i, nem 
tartom alkotmányos kifejezésnek, hogy ő felsége 
jóváhagyása mellett a honvédelmi minisztérium 
határozza meg; hanem alkotmányos fogalmaim 
szerint ő felsége a minisztérium ellenjegyzésemel
lett határozza meg: mert azt, hogy a minisztérium 
határozza meg és kikérje erre ő felsége előleges 
engedelmét, részemről nem tartom alkotmányos 
kifejezésnek. (Maradjon!) 

E l n ö k : Kérem azon t. képviselőket, kik a 
9-ik szakaszt a központi bizottság által tett módo
sításokkal elfogadják, telállani. (Megtörténik) A 
9. szakasz a központi bizottság módosításaival el-
fogadtatik. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a 10-ik 
szakaszt, melyre nem történik észrevétel. Olvassa a 
11-diket) 

P a i s s Andor e l ő a d ó : A központi bizott
ság a 11-dik szakasz első sorában e szó helyett 
„közrend", „belrend" szót véleményez igtattatni. 

Elnök : Elfogadja a t. ház a 11-dik szakaszt a 
központi'bizottság által tett módosítással ? (Elfogad
juk !) A 11 -dik szakasz a központi bizottság által tett 
módosítással elfogadtatik. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a 12-
és 13-dik szakaszt, melyre nincs észrevétel. Olvassa 
a 14-diket) 

E l n ö k : Azt hiszem, t. ház, hogy ezen „me
zei takarodás" inkább: „mezei takarás" volna. 
(Helyeslés.) 

H a l á s z B o l d i z s á r : Nem ugy van, kérem 
] alásan. mert takarás történik, midőn letakarják 
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a gabonát, takarodás pedig, midőn be is hordják. 
{Maradjon !) 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a 15-
dik szakaszt.) 

Paiss Andor előadó: A központi bizottság 
részéről a 15-dik szakaszra nézve következő módo- | 
sitás !ajánltatik: e szakasz első sorában „ellenőr- i 
ségi" helyett: „ellenőrzési," „aratás után" helyett ! 
pedig: „őszszel" teendők. 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a 15-dik szakaszt . 
a központi bizottság által tett módosításokkal ? ; 
{Elfogadjuk!) A 15-dik szakasz a központi bizott
ság által tett módosításokkal elfogadtatik. 

Bujanovics Sándor jegyző {olvassa a 16-
dik szakaszt.) 

Ivánka I m r e : T. ház ! Kérem itt a máso
dik bekezdésnek b) pontja végéhez hozzá tenni: 
„vagy módosítás esetében a tartalékból ide átté
tetnek. Védelmi törvény 21-dik szakasza." Ez hi
vatkozás volna a védtörvény 21-dik szakaszának 
vég pontjára, mi itt kimaradt: kérem tehát, méltóz
tassanak oda tenni. (Atalános helyeslés.) 

Andrásy Gyula gr. miniszterelnök: j 
Beleegyezem. 

B u j a n o v i c s Sálior j e g y z ő (olvassa Ivánka I 
Imre módositványdt) 

Elnök: Méltóztatnak beletétetni? (Elfogad-\ 
juk!) Tehát a 16-dik szakasz Ivánka Imre úr 
módosításával elfogadtatott. 

Bujanovics Sándor jegyző {olvassa a 17- j 
dík szakaszt) 

Paiss Andor előadó: A központi bízott, j 
ság esak egy irályi módosítást ajánl, hogy „tisz
teivel" szó helyett tétessék: „tisztjeivel." {Helyes!) 

Elnök: Ha tehát elfogadni méltóztatnak, 
következik a 18-dik szakasz. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a 18-
szakaszt.) 

P a p Máté; E szőnyegen levő 18-dik sza
kaszra vonatkozólag bátorkodom egy módosit-
ványt tenni s a t. ház figyelmébe ajánlani, mely 
szakasz által a vezénynyelv határoztatik meg. E 
módositvány következő: A 18-dik szakasz első 
sorának ezen szavai u tán: „a honvédség vezény-
nyelve a magyar" a következő szavak igtattassanak 
be : „e mellett pedig azon zászlóaljak és illetőleg 
századi járásokban, melyekben a honvédek több
ségét más, nem magyar nemzetbeliek képezik, 
a vezényi nyelv ezek saját nyelve is." (Kit ve
zénynyelv nem lehet!) 

Ezen módositványom indokolására mindenek
előtt felhozom azt, hogy az által, ha a t. ház által el
fogadtatnék, a nem magyar nemzetek, (Nem nemze
tek, hanem nemzetiségek!) vagyis a nem magyar 
nemzetiségek igényeinek, kívánalmainak némi 
tekintetben elégjtétetnék, másfelől pedig a honvédek 
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saját nyelvükön való vezénylet mellett a magyar 
vezényletet is betanulnák, a szolgálat egyátalá-
ban hátramaradást nem szenvedhet, mésr akkor 
sem, midőn a zászlóaljak hadtestekké alakulnának. 
Továbbá ugy sem lehet egyedül a magyar vezény
let sikeres oly zászlóaljakban, melyekben a hon
védek vagy átalában nem mag}'ar ajkúak, vagy 
azoknak többségét más uemzetiségbeliek képezik: 
mert akkor . . . (Zaj) Kérem, én azon öntudatból 
hozom föl ezt, hogy az által a t. ház előtt, felfo
gásom szerint oly körülményeket fedezek fel, me
lyek talán hasznosak lesznek . , . (Halljuk!) oly 
ellenszenv fog gerjesztetni azokban, a milyen ger
jesztetett a magyar katonaságban akkor, midőn 
nem anyanyelvökön, hanem német nyelven vezé
nyeltetek, s valamint ezeket a szolgálat iránt sem
mi lelkesülés nem buzdította, ugy azok is a szol
gálat irányában semmi lelkesedéstől áthatva nem 
lehetnének. 

Valaki azt hozhatná föl ellenem, és illetőleg 
állitásom ellenében, hogy hiszen nem szükséges a 
saját nyelvökön való gyakorlás, mert hiszen ugy 
is meg fog nekik mag3Taráztatni. Igenis ugy van. 
De én erre egyszerűen esak azon észrevételemet 
tehetem meg, hogy a magyar katonaságnak is 
megmagyaráztatott a német vezényszó, de azért a 
német eommaudót csak olyan néma jeleknek te
kintette és általa semmi lelkesedésre nem buzdit-
tatott. 

T. ház, csupán csak egyetlen egy körülményt 
vagyok bátor még módositványom támogatására 
fölhozni: azt, hogy ha a honvédek saját nyelvö
kön gyakoroltatnának, taníttatnának be, nem csak 
ők maguk a szolgálattevők, hanem a nép maga is 
ambitionáltatnék : mert abban megint annak jelét 
látnák, hogy nemzetiségűk igényeinek ezen utón is 
elég tétetni kívántatik. 

Többet hozhatnék még fel, hanem azt hiszem, 
szükségtelen, mert ha a t. ház magából a mődo-
sitványból és illetőleg az elősoroltakból módosit
ványom ezélját nem találja helyes és üdvösnek, 
híjába hoznék fel bárminemű indokokat, mert azok 
csakugyan tekintetbe nem vétethetnének. Midőn 
tehát beszédemet bezárom, bátor vagyok módosit-
ványomat azon kéréssel átnyújtani, méltóztassék 
azt a t. ház figyelembe venni. 

KaCSkoviCS IgnáCZ : Előttem szólt képvi
selő urnák a magyar vezényszó elleni aggodalmát 
lehetne érteni, ha a törvényhozás azt mint újítást 
ma hozná be, érteném aggodalmát a nemzetisé
geknek a jövő felett. De ez intézkedés nem uj, 
egyidejű az ország történetével. Az insurrectios 
Magyarország fő véderejét mindig magyarul ve
zényelték s csak az 1715-ben felállított állandó 
sereg1 körül mutatkozott bécsi törekvések ellen volt 
szükség az 1741. XI . törvényczikket ismételni. 

63 
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Még világosabben szól az 1805. I. és 1808. II . 
törvény czikk, mely határozottan kimondta: a com-
mando-vezényszó csak magyar lehet; sőt ugyan 
azon törvény a nádornak kötelességévé tette, hogy 
egyformaság végett szerkesztessen hadi szabályo
kat s azokat magyar nyelven minden megyének 
küldje meg. T. képviselő urnák abbeli aggodalmá
ról is intézkedett a törvény, hogy a különböző' 
ajkúak miként gyakoroltassanak be? az 1808. 
III. törvényczikk világosan rendelvén, hogy a 
begyakorlás a kasztrumoknál anyanyelven, de a 
vezényszó magyar legyen. Ez intézkedés tehát nem 
uj, igy volt megírva 60 év előtt a törvénykönyv
ben, s igy volt a gyakorlatban 800 év óta. 

Andrásy Gyula gr. miniszterelnök: A 
t. képviselő úr módositványának indoka alkalma
sint az. hogy nem méltóztatott a törvényt azon 
értelemben felfogni, mint a melyben az nézetem 
szerint felfogandó. A képviselő úr ugyanis a tör
vényt ugy látszik érteni, mint ha az által nem csak 
a vezénynyelv értetnék, hanem hogy maga a ta
nítás és a belső érintkezés a zászlóaljakban magyar 
nyelven és kizárólag magyar nyelven szándékol
tatnék. Ez a törvénynek nem szándéka, nem is 
lehet szándéka. i 

A 18-ik szakasz csak és kizárólag a vezény-
nyelvre vonatkozik. De a vezényleti nyelv nem le- i 
bet több, mint egy, nem lehet kettő; és ugyanazon ! 
ok, mely a magyar törvényhozást arra birta, hogy | 
a közös seregben ne két, hanem csak egy vezény- j 
nyelvet fogadott el, ugyanazon ok bizonyára mind 
a képviselő' urat, mind Magyarország minden la- j 
kosát arra fogja birni, hogy átlássák, hogy több 
mint egy vezé nynyelv a magyar hadseregben ép 
oly kevéssé lehet, mint a közös seregben. (Elénk 
helyeslés.) Azt gondolom egyébiránt, hogy bővebb 
megnyugvást fog találni a t. képviselő .úr és mind 
azok, kik vele ezen aggodalomban osztoztak, ab
ban, hogy a tisztek kinevezésénél a nyelv tudására 
és a nemzetiségre is kellő tekintet fog mindenkor 
fordíttatni. (Helyeslés.) 

P a p M á t é : T. ház! Csak egy szerény észre
vételt kívánok megtenni, mivel ugy látszik, hogy 
az igen t. miniszterelnök úr nem vehette ki jól 
szavaimat. Én ugyanis a magyar nyelvet ki nem 
zártam, de e mellett oly zászlóaljakban, oly járá
sokban, hol a magyar nyelv megértése teljes le
hetetlen, kívántam, hogy a másik nyelven is, t. i. ez 
illetők saját nyelvén is történjék a vezénylet. 
(Fölkiáltások: Nem lehet két nyelven vezényelni!) 

E l n ö k : Kérem a képviselőket, kik a 18-dik 
szakaszt a szerkezet szerint elfogadják, szívesked
jenek felállni. (Megtörténik.) Elfogadtatik. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a 19-ik 
szakaszt.) 

Baiss Andor előadó: A központi bizottság 

e szakasz második sorában e szó helyett: „tarta
ma" e szót: „időtartam" ajánlja. 

NicoliCS Sándor: T. ház! Fájdalmasan ta
pasztalván a múlt napokban, hogy a ház ezen 
részéről tett módositványok viszbangra nem talál
nak, módositványt nem is kívánok a ház elé ter
jeszteni ; de bátor vagyok figyelmeztetni a t. házat 
ezen 19-dik és a későbbi 29-dik szakasznak egy 
furcsaságára: arra t. í., hogy a magyar törvény
hozás által alkotandó magyar törvényben eléggé 
érthető magyar szó intra parenthesim német nyel
ven magyaráztatik meg. 

K o v á c h L á s z l ó : T. ház ! Be kívánom fe
jezni Nicolies Sándor barátom észrevételét azzal, 
hogy én nem csak hogy észrevélelt teszek r á , ha
nem kikagyatását is indítványozom azon szónak. 
(Helyeslés) 

Elnök : Ugy látszik , a t. ház megnyugszik 
abban, hogy a zárjel közé rekesztett szó itt is, 
a másik szakaszban is kihagyassék. (Helyeslés.) 
Különben pedig elfogadja a t. ház a szerkezetet, 
a központi bizottság ide vonatkozó módositvá-
nyávaL 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a 20. 
szakaszt.) 

PaíSS Andor e l ő a d ó : A központi bizott
ságnak nincs észrevétele. 

ElliÖk : Elfogadja a t. ház r1 (Elfogadjuk!) 
Ennélfogva a 20-ik szakasz elfogadtatik. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a 
21-ik szakaszt.) 

Paiss Andor előadó:A központi bizottság 
indítványozza , hogy a 21-ik szakasz 3-ik és 4-ik 
sorában e helyett : „mozgósításából és hadi czé-
lokra lett1 ' . ez írassék : ,.hadi czélokra lett mozgó
sításából s.a 

Elnök : Elfogadja a t. ház ? (Elfogadjuk !) 
Ennélfogva a 21-ik szakasz a központi bizottság 
módositványával elfogadtatik. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a 
22-ik szakaszt.) 

Paiss Andor előadó.- A központi bizottság 
a 22-ik szakasz 5-ik sorában „védrendszerről" he
lyett : „véderőről" íratását ajánlja. 

Ivánka I m r e : T. ház! Azt vélem , a t. ház 
akaratával találkozom. ha bátorkodom indítvá
nyozni, hogy e pont ugy változtattassék által, mint 
azt Deák Ferencz t. képviselőtársam indítvá
nyozta a hasonló viszonyokra nézve , ugyanazon 
szavakkal a honvédek polgári viszonyaira nézve. 
(Benne van! Ott van a hivatkozás !) 

Andrásy Gyula gr. miniszterelnök: 
Igen bajos a szerkezetbe beilleszteni; legegysze
rűbb volna , ha hivatkoznánk reá. (Helyeslés. Ben
ne van!) Ez legjobban megfelelne a czélnak. (He
lyeslés.) 
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E l n ö k : Miután az 54-ik szakaszra kivatko-
zás történik, azt hiszem , fölösleges a beigtatás. 
(Helyeslés) Ennek következtében a t. ház elfo
gadja e szakaszt a központi bizottság módosítá
sával. {Elfogadjuk!) 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a 
23-ik és 24-ik szakaszt, melyre nem esik észrevétel. 
Olvassa a 25-diket.) 

Paiss Andor előadó: A 25-ik szakasz 5-ik 
sorában „ egy ü után másik „egy a is Írassék; a má
sodik bekezdés végére pedig ez Írassék: ,,(28-ik 
szakasz.)" Ugyanazon szakasz vég előtti második 
sorában „közrend és közbiztosság" helyett: „bei-
rend és biztosság" írassék. {Helyeslés) 

Elnök: Méltóztatnak elfogadni ? (Elfogadjuk!) 
Ivánka I m r e : Csak arra kívánom figyel

meztetni a t. házat, hogy ezen szakaszban igen 
helyesen el van választva a honvédelmi miniszter 
teendője a honvédségi főparancsnok teendőjétől, 
és épea ugy, mint itt igen ügyesen, helyesen el 
lehetett választani, ép ugy el lehetett volna válasz
tani meggyőződésem szerint a közös hadseregre 
nézve is a teendőket . . . . 

P u l s z k y Ferencz : Azon már tul vagyunk ! 
Ivánka Imre . . . a többi pedi g maradt volna 

a honvédelmi miniszternek. Ezen alázatos észrevé
telemet nem akartam elhallgatni-

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni a 25 -ik sza
kaszt? (Elfogadjuk!) Következik a 26-ik szakasz. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a 16-ik 
szakaszt, mely észrevétel nélkül elfogadtatik. Olvassa 
a 27-diket.) 

Paiss Andor előadó: A központi bizottság 
e szakasz 5-ik sorában előforduló ezen szót: „köz
rend" ezen szóval: „belrend" véleményezi felcseré
lendőnek. 

Elnök: Elfogadj a-e a t. ház? (Elfogadjuk!) 
Tehát a 27-ik szakasz elfogadtatik. Következik a 
a 28-ik szakasz, 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a 
28-ik szakaszt.) 

P a i s s Andor e lőadó: A központi bizottság
nak e szakaszra nincs észrevétele, 

Tisza K á l m á n : T. ház! Ezen 28-ik szakasz 
az , a melyre nézve — mint már mondtam — egy 
módositvány t szándékozom beadni. A módositvány 
vonatkozik arra , hogy az én nézetem és meggyő
ződésem szerint a honvédség főparancsnokát, a 
kerületi főparancsnokokat és a törzstiszteket a 
honvédelmi miniszternek nem csak meghallgatásá
val , hanem ellenjegyzésével is kellene kine
vezni. 

Tudom, t. ház, hogy erre talán azt fogják 
mondani, mert hallottam már ezen argumen
tumot , hogy hiszen ez más alkotmányos orszá
gokban sem szokott így lenni. Erre nézve enged

jék meg azt mondanom, hogy ha lehetett felhozni 
azt , midőn egy vagy más dologban mi Porosz
országnak vagy más országnak példájára hivat
koztunk, hogy a mi egy államban helyes, nem 
következik , hogy más államban is helyes : lehet 
itt azt mondani, hogy ott talán ugy jó, nálunk 
pedig jó sz ellenjegyzés melletti kinevezés. 

De különben én részemről igen szívesen bele 
egyezném abba , és bele egyezném, hogy ne tör
ténjék ellenjegyzéssel a kinevezés, szívesen bele 
egyezném, mondom, abba , hogy máig is fenállő 
törvényeink oly szellemben megváltoztassanak, 
ha oly határozott bizonyos és semmi utón kétség
be nem vonható befolyása lenne a magyar or
szággyűlésnek a hadseregre, mint a minő befolyása 
van például az angol parlamentnek az angol had
seregre ; azonban én ugy gondolom, senki által e 
tekintetben a mi helyzetünk az angolok helyzeté
vel egyenlőnek nem mondható. 

É n , t. ház , azt tar tom, hogy a honvédségi 
törvénynek jó vagy rósz volta attól függ , mikép 
fog a tisztikar alakíttatni és a parancsnok kine
veztetni ; és kész vagyok elismerni, hogy e te
kintetben, ha a fejedelemre, ha ő felségére bizalik 
is ez ma, nyugodtak lehetünk: mert hiszem, hogy 
ő felsége különösen ezen kinevezéseket miniszteré
nek meghallgatása után ugy fogja intézni, a mint 
az legjobban és legczélszerübben leend ; de utol
jára ezen törvény nem csak a jelen esetre szól, és 
én azt gondolom, hogy egy nemzet nem lelhet 
jövőjére nézve biztosítékot abban, hogy azon 
perczben, a melyben a törvényealkottatik, meg
van arról győződve, hogy a fejedelem által ugy 
fog a jog gyakoroltatni, a mint az ország érdeke 
kívánja; de biztosítékot csak abban lelhet, ha a 
fejedelmi jog ily felelős közeg ellenjegyzése mel
lett gyakoroltatik, ki t , ha az roszul gyakorol
tatnék, feleletre is lehet vonni. 

Én tehát részemről indítványozom, hogy 
ezen szakasz ekként szerkesztessék: , ,0 felsége a 
honvédség főparancsnokát, a kerületi főparancs
nokokat, a törzs- és egyéb tiszteket a honvédelmi 
miniszter ellenjegyzése mellett, háború idején 
azonban a parancsnokló fővezért is meghallgatva, 
nevezi ki ." 

Ajánl Dm módositvány ómat a t. ház figyel
mébe. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa Ti
sza Kálmán módositvány át.) 

Andrásy Gyula gr. miniszterelnök. A 
mit igen t. barátom Debreczen városának képvise
lője mondott, hogy igen jól tudja ő azt, miszerint 
az ellenjegyzés más országokban nem létezik, de 
hogy ez nem ok arra , hogy Magyarországra néz
ve az ne követeltessék, mert vannak oly dolgok, 
melyek egy országra nézve így hasznosabbak, 

63* 
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más országra nézve másképen ; ebben én az igen 
t. képviselő úrral tökéletesen egyet értek. De hi
szen igen sok garantia van ezen javaslatokban , a 
mely más országokban nem létezik, és ezt is kérem 
figyelembe venni. 

Például a honvédség mozgósítása Poroszor
szágban , melyre nézve a minap itt több hi
vatkozás történt, nem az országgjmlés által sza-
vaztatik meg , a honvédség nem ellenjegyzés 
mellett vitetik ki az illető országból, hanem egye
nesen az éjszak-német szövetség fő hadura, a po
rosz király rendelkezése alatt áll, minden ellen
jegyzés, minden megszavazás nélkül. Ezek tehát 
oly garantiák, melyeket a mi törvényünk tartal
maz és a másik törvény nem. De nem csak hogy 
magára Poroszországra nézve nem létezik ezen 
biztositék , hanem Szászországnak és a többi kü
lön országoknak honvédségei is, sőt a népfelkelés 
is. a fejedelmi parancsszóra egyszeire hivatnak be. 

Angliában a seregre a törvényhozásnak 
nincs nagyobb befolyása, mint itt, sőt annyi sem. 
A sereg egészen mintegy a törvényhozáson kivül 
állónak tekintetik ; megengedtetik, hogy idegenek 
vétessenek bele, és daczára annak, hogy a fejede
lemnek joga van idegeneket bevenni a seregbe, a 
kinevizések a királyné nevében ellenjegyzés nél
kül történnek. Nálunk csak honpolgárok lehet
nek tagjai a seregnek és csak ezekről lehet szó. 

Mindezekből csak azt akarom következtetni, 
hogy ezen törvénynek egész szövege, sőt maga 
ezen szakasz is azon szövegezésben, amint itt van, 
oly garantiákat nyújt , milyeneket más országok
ban hijába keresünk, és azért a t. házatarra kérem, 
méltóztassék ezen szakaszt, ugy a mint van, elfo
gadni. {Helyeslés a jobb oldalon.) 

Elnök: Kérem azon képviselőket, kik a 
28-ik szakaszt a szerkezet szerint elfogadják, mél
tóztassanak felállani. {Megtörténik.) A többség el
fogadta. 

Bujanovics Sándor jegyző (61 vassá a 29 
—33-ik szakaszokat, melyek észrevétel nélkül elfo
gadtatnak.) 

PaíSS Andor e l ő a d ó : A központi bizottság 
részéről még egy utolsó szakasz inditványoztatik, 
mely következőképen szól: „34. szakasz. Jelen 
törvény, kihirdetése után, azonnal életbe lép, vég
rehajtásával a honvédelmi miniszter megbizatik." 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház? (Elfogadjuk!) 
Tehát a 34-dik szakasz a központi bizottság szerke
zete szerint ezen törvényjavaslatba be fog igtat-
tatni. 

Következik a népfelkelésről szóló törvény
javaslat. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a czi-
met.) 

E l n ö k : Nincs észrevétele a t. háznak? 
(Nincs!) Tehát a czim elfogadtatik. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa az 1-sö 
szakaszt.) 

Paiss Andor előadó: A központi bizottság 
ezen szót: „oly" ezen szóval kivánja fölcserélni: 
„olyan." Egyúttal van szerencsém kijelenteni, 
hogy ezen törvényjavaslat többi szakaszaira, va
lamint az ujonczoknak a folyó évre való megajánlá
sáról szóló törvényjavaslatra a központi bizottság
nak nincsen több észrevétele. 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni? (Elfogad
juk !) Tehát az 1-ső szakasz a központi bizottság 
módosítása szerint elfogadtatik. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a 2 
—4-dik szakaszt, melyek észrevétel nélkül elfogadtat
nak. Olvassa az 5-iket.) 

I v á n k a I m r e : T. ház! Az 5-dik szakasz 
után egy módositványom volna; de nem látom 
itt a honvédelmi miniszter urat. (Halljuk!Halljuk!) 
A jelen törvényjavaslatból tisztán tévedésből ma
radhatott ki az intézkedés a népfölkelés tisztjeinek 
kinevezése iránt. Ennélfogva vagyok bátor in
dítványozni az 5-dik szakasz után egy uj szakaszt, 
mint 6-dik szakaszt, a mi az eredeti törvényjavas
latban benfoglaltatott. 

Andrásy Gyula gr. miniszterelnök (a 
terembe lép) 

Ivánka Imre : Minthogy az igen tisztelt hon
védelmi miniszter úr megjelent, még egyszer el fo
gom mondani indítványomat. 

A népfölkelésről szóló törvényjavaslat nem 
tartalmaz semmi intézkedést a tisztek kinevezése 
iránt, és ez valószínűleg csak tévedésből maradha
tott ki, annál inkább, mert az eredeti törvényja
vaslat szövegében ez iránt van intézkedés téve. 
Vagyok bátor tehát az 5-dik szakasz után, mint 
6-dik szakaszt, az onnan vett szavakat és eszmét 
indítványba hozni. A 6-dik szakasz tehát így len
ne : „A népfölkelés fegyveres és munkás csapatai 
maguk választják fő- és altisztjeiket; ezeknek eb
beli minősége háború végével megszűnik." (Egy 
szó: Ejha!) Méltóztassék az eredeti szerkezetet 
megnézni és azután mondani. „Ejha!" Ajánlom a 
a tisztelt ház figyelmébe. 

Andrásy Gyula gr. miniszterelnök; T 
ház! Ezen törvényjavaslat eredeti szövege sokkal 
több pontról intézkedett: miután azonban az egész
nek alapja változtattatott meg a bizottság által, 
t. i. a törvényes szolgálat kötelezettsége helyett 
önkéntes alapra állíttatott, akkor ugyanazon alka
lommal több részletek kihagyattak, s ezen részle
tek között van az is, a mit a t. képviselő úr elő
sorolt. Ha a t. ház ugy méltóztatik kivánni, ennek 
beszúrása ellen nekem semmi kifogásom. (Elfo
gadjuk !) 
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BujanOVicS Sándor j e g y z ő (olvassa Ivánka 
Imre módositványát.) 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház? {Elfogadjuk!) 
minthogy az egész ház által elfogadtatott, szava
zásra nincs szükség. Tehát e javasolt uj szakasz 
be fog illesztetni a szövegbe 6-dik szakasznak. 

Bujanov ic s Sándor j e g y z ő (olvassa a töb
bi szakaszt végig, melyek mind észrevétel nélkül elfo
gadtatnak.) 

E l n ö k : E szerint, t. ház, be van végezve a 
népfölkelésről szóló törvényjavaslat részletes tár
gyalása. 

Következik „a törvényjavaslat a magyar ez
redekhez 1868-dik évben szükséges ujonczok meg
ajánlása tárgyában." Mindenekelőtt az átalános 
vita •— ha a t. ház méltóztatik hozzászólani — 
kezdődik. 

BujanOVicS Sándor j e g y z ő (olvassa a fór
vényjavaslatot.) 

Várady Gábor: T. ház! Nem kétlem, sőt 
tudom is, hogy a kiküldött 15 tagú bizottság ala
pos bírálatába bocsátkozott azon adatoknak, me
lyek a minisztérium részéről ugy a külügyek állá
sát, mint a magyar ezredek állapotát illetőleg az 
eddig fenállott törvényes gyakorlat szerint is elébe 
terjesztettek: mert különben a 15 tagú bizottság 
véleményes jelentését e tárgyra vonatkozólag elő 
sem terjesztetett volna a háznak. És mert ezt igy 
tudom, azért kell véleményemet és szavazatomat 
mindenekelőtt a központi bizottság, illetőleg a 15 
tagú bizottság jelentésére fektetnem. (Halljuk!) 

Ezen 15 tagú bizottság jelentésében az van, 
hogy ,,a magyar ezredek létszáma a múlt évben 
és a jelen év folyamában oly tetemesen megfo
gyott, bogy a kivánt 38 ezer ujonczkiállítása nél
kül a magyar haderő kiegészítettnek nem tekint
hető. ,! (Helyeslés) Ez előttem, t. ház, oly fontos ok 
és körüloiény, hogy ha nem kellene a véderőre és 
a honvédségre vonatkozó törvényre tekintenem, 
a minisztérium által kért 38 ezer ujonczot a ma
gyar hadsereg kiegészítésére még azon esetben is 
megajánlandónak tartanám, hogy ha a kormány 
részéről előterjesztett adatok hitelességére nézve 
talán némi kételyeim volnának is. Igenis, t. ház, 
ha a véderőre és honvédségre vonatkozó törvény 
elvettetett volna, azon esetben a 38 ezer ujoncz 
megtagadására nézve, mondhatni, semmi alapos ok 
fön nem forogna, miután teljesen igaza van a 15 
tagú bizottságnak, midőn azt mondja, hogy: ,,A 
mutatkozó hiány az állam megvédhetésének szem 
elől még békeidőben sem téveszthető érdekében 
teljesen pótolandó." Ugy de, t. ház, a dolog jelen
leg egészen másképen áll. A véderő és honvéd
ségre vonatkozó törvény a t. ház által elfogadta
tott és rövid idó'n törvény erejére fog emelkedni, 
megszűnt tehát azon legfőbb s nézetem szerint 

egyetlen ok, mely a 15 tagú bizottságot arra birta, 
hogy a védrendszerre vonatkozó törvény tárgya
lása előtt és kivételesen 38 ezer ujoncznak mega
jánlását hozza javaslatba, valószínűleg azon föl
tevésnél fogva, mert a véderőre vonatkozó törvény 
tárgyalása valószínűen huzamosb időt fogna igé
nyelni. És nézetem szerint — meglehet, csalódom 
— a kormány is, midőn e két, mondhatni egy
mással ellenkezésben álló törvényjavaslatot elő
terjesztette, ezen alternatívából indult ki, legalább 
abból kellett kiindulnia, hogy vagy elfogadtatnak 
a véderőről és honvédségről szóló törvényjavasla
t o k ^ azon esetben megszűnik a 38 ezer ujoncz ily 
módon megszavazásának szüksége , vagy pedig 
elvettetnek ezen törvényjavaslatok, és csak ezen 
esetre kéri a kormány a 38 ezer ujoncznak a kije
lölt módon leendő kiállítását. Mert ezen egymással 
ellenkező két törvényjavaslatnak együtt és egy
szerre előterjesztése és megszavazása, előttem leg
alább értelemmel nem bír. (Ugy van! bal felöl) 

íme, t. ház, a megállapított védrendszer előt
tünk áll, és semmi ok, semmi akadály nem forog 
fen arra nézve, hogy az ezt biztosító törvény mi
nél előbb szentesittessék : sőt ugy tekintem, mint 
ha ezen törvények némileg már szentesítve is vol
nának. Mert a parlamenti felelős kormány fogalma 
szerint a törvény nem akkor szentesittetik lénye
gileg, midőn a tárgyalás után ő felsége elé fölter
jesztetik, hanem bírja u felsége jóváhagyását mai
akkor, midőn az a parlamenti felelős kormány 
által a ház elé terjesztetik. (Ellenmondás a jobb. 
helyeslés a bal oldalon.) 

Főleg ez az ok, ez a körülmény az, t. ház. 
mely engern arra vezérel, hogy a 38 ezer ujon
czot ily módon, ily minőségben és feltételek alatt, 
mint azt a kormány kéri, és mely mód és föltéte
lek iránt a bizottságban is ismételve kifejeztem 
meggyőződésemet, meg ne ajánljam. 

De van ezen kívül még több és nem csekély 
figyelmet érdemlő ok, mely a 38000 ujoncznak 
ily módon leendő megajánlása ellen szól. 

Maga a központi bizottság és a 15-ös bizott
ság előadója Kerkapoly Károly t. barátom a had
sereg jelen létszámát 748 ezerre teszi, és nekem 
teljes okom van azon adatokat, melyekből e kimu
tatást és kiszámitást merítette, teljes hitelt érdem
lőknek tekinteni. 748 ezer főnyi hadsereg, t. ház, 
tekintélyes haderő, főleg akkor, midőn adelegatio 
elé terjesztett piros könyv adatai, továbbá ugy 
a két kormány, mint a harmadik, azaz a közös 
kormány ismételt állításai szerint az európai 
államok és ő felsége kormánya közti békés 
egyetértést jelenleg semmi sem veszélyezteti, sőt 
még csak nem is fenyegeti. És e körülményt a 15-
ös bizottság is, mint kétségbe vonhatlan tényt is
meri el, mert semmit sem szól jelentésének indo-
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kolásában arról, hogy az európai békét veszély 
csak távolról is fenyegetné , csak azt mondja, hogy 
,,az európai államok folyvást fokozzák haderejö-
ket." De,t . ház! ezt mi is teszszük. Mutatják ezt a 
véderőről és honvédségről szóló, már elfogadott 
törvényjavaslatok. Mi is fegyverkezünk: mutatja 
azt a delegatióban a hadügyi rendkívüli költségek 
fejében megszavazott 30 milliónyi forint, melyből 
ránk 30% esik. 

De, t. ház. fokozzuk haderőnket, és fegyverke
zünk csupán avédelem, de nem egyszersmind a táma
dás érdekéből. Fokozzuk haderőnket s fegyverke
zünk, hogy komolyan visszautasíthassunk minden 
támadást, mely akár a monarchia területi épsége, 
akár a trón közbiztossága, avagy csak tekintélye 
ellen is intéztetnék. De tiltakoznunk kell, t. ház, 
minden oly politika ellen, melynek akár a kapott 
sérelmek visszatorlása, akár valami birtokszerzési 
viszketeg szolgálna vezéreszméül. {Helyeslés.) 

A békepolitika megtestesitésére, a védelmi 
állapot biztosítására tehát, t. ház, 748 ezer főnyi 
hadsereg tökéletesen elég, különösen akkor, midőn 
a honvédségről és véderőről szóló törvényjavasla
tot a kormány egy pár hónap alatt már végrehajt
hatja, és ez esetben, ha a békeállapotot veszélyez
tetve látná, igen rövid idő alatt legalább is egy 
millió katona áll rendelkezésére. 

Es most engedje meg a t. ház, hogy igen rö
vid szóval emeljem ki . . . (Zaj. Még!) Meglehet, 
hogy némelyeknek nem tetszik szárazon a tárgy 
érdemére szorítkozó beszédem ; de állításom támo
gatására el kell mondanom nézeteimet. (Halljuk!) 
Engedje meg a t. ház, hogy néhány szóval emel
jem ki azon hátrányok legfőbbjeit, melyek a 38 
ezer ujoncznak ily módon és ily minőségben tör
ténendő megszavazásából származnának. (Halljuk!) 

A véderőre és honvédségre vonatkozó tör
vényjavaslatok, az átalános védkötelezettség tehát 
a közös teherviselés alapján nyugosznak, míg a 
kért 38 ezer ujoncz a kiváltságok és kivételek 
ezerféle nemének fentartásával lenne kiállítva. 
Ez az országban kétségtelenül igen nagy elégület
lenséget fogna támasztani: mert bár az átalános 
védkötelezettség látszólag terhesebb is, mint az 
eddigi állítási mód; de könnyűvé, legalább köny-
nyebben elviselhetővé válik e teher azon tudat ál
tal, hogy az a hon minden polgára között egya
ránt és kivétel nélkül oszlik meg. Vajon szabad-é 
akkor, midőn a jogegyenlőség és a köztehervise
lés alapjára fektetett törvényjavaslatok életbe lépte
téséről van szó, szabad-e akkor a régi rendszer 
maradványaival boszantani a honpolgárokat ? Va
jon, tiszt, képviselőház, czélszerü lett volna-e, 
ha 1848-ban a honatyák, midőn a köztehervise
lést proclamálták , egyszersmind ugy intézkedtek 
volna, hogy azon esztendőben még kivételesen 

t csak a nem nemes fizesse az adót, és hogy azon 
esztendőben a jobbágyok még folyvást teljesítsék 
a földesúri szolgálatokat ? 

De lehetetlen, t. képviseló'há z, egy rövid be
széd keretébe mindazon ationialia, mindazon el
lenmondás elősorolását befoglalni és a véderőre 
és honvédségre vonatkozó törvényre mutatva, pon-
tonkint kijelölni, hogy minő és mennyi téveszme, 
mennyi kétely fog támadni az országban akkor, 
ha most 38 ezer ujoncz a régi rendszer szerint fog 
kiállíttatni, holott egy pár hónap múlva már ezen 
uj törvények szerinti sorozás fog bekövetkezni. 

Én tehát, t. ház, olyan ujonczokat, kik nem 
az átalános védkötelezettség alapján, és nem a hon
védségről szóió törvény szellemében fognak kiál
líttatni, olyan ujonczokat meg nem szavazhatok, 
és ezért az előttünk fekvő törvényjavaslatot a rész
letes vita alapjául el nem fogadhatom. (Helyeslés a 
bal oldalon.) 

H o l l á n E r n ő : T. ház! Képviselőtársam 
Várady Gábor nézetének indokolását két észrevé
telre állapította. Mint ő, ugy én is s így mindket
ten tagjai voltunk a 15-ös bizottságnak s alkal
munk volt meggyőződni, a mit ő is előrebocsátva 
elismert, először arról, hog'y a honvédelmi minisz
térium részéről történt előterjesztés mindnyájun
kat meggyőzött, hogy a fogyaték a hadseregben 
létezik, és hogy e fogyatékot azon mennyiségben 
kell kitölteni, melyben a törvényjavaslat kíván
ja. Előre bocsátotta továbbá, hogy a törvényes 
formákra nézve is ki volt elégítve , s oly alak
ban, oly módon történt ezen felvilágosítás, mint 
a törvényes gyakorlat szerint eddig is mindenkor 
történt. Ezekre nézve tehát egyet értünk, s csak a 
következtetés az, a melyre nézve éltérünk. T. ba
rátom Várady Gábor észrevétele következtében 
a törvényhozás azon helyzetben volna, hogy ezen 
38,000 főnyi ujonczot vagy egészen megtagadja, 
vagy pedig, hogy azt a most alapítandó törvény 
értelmében kiállítsa. í g y értette ő felfogásom sze
rint ajánlatát s javaslatát. 

Tagadhatlan, hogy e törvényjavaslat előre
láthatólag ő felsége szentesítését el fogja nyerni ; 
megengedem, hogy rövid idő múlva gyakorlatba 
is fog vétetni; de azt is meg fogja engedni bárki, 
hogy a törvényhozás teendőin kívül e törvény 
alapján még egy igen nagy körre terjednek ki 
azon teendők, melyek tisztán a végrehajtás köré
be tartoznak, még pedig azon számos és terjedel
mes intézkedések, melyek a végrehajtás körében 
szükségesek arra, hogy azt a gyakorlatban érvénye
síteni és alkalmazni lehessen. Nem akarok szólani 
azon terjedelmes munkálatról, mely előre látható
lag a honvédelmi minisztériumra hárul csak az 
által is, hogy az egész országot katonai és kiegé
szítési területekre feloszsza, hogy mindazon testű-
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leteket felállítsa, és mind azon intézkedéseket meg
tegye, melyek megkívántatnak és melyek egyá-
talában az egész gépezet előkészítésére múlhatat
lanul szükségesek. Mondom, ezek még igen sok 
időt fognak igényelni, és ezek megtételét egy köny-
nyen rövid idő alatt nem látom lehetőnek, és nem 
látom gyakorlati lehetőségét annak, hogy a most 
beállítandó ujonczokat már ezen törvényjavasla
tok alapján lehessen besorozni. 

De ott áll egy másik tekintet is. Azt mondta 
Várady Gábor t. képviselőtársam, hogy hiszen az 
európai constellatiók annyira biztatók, annyira 
megnyugtatók, hogy tehát egyhamar a béke meg
zavarására gondolni nem kell, hogy azért azon 
csekély fogyatékot, mely mutatkozik a hadsereg
ben, pótolni sem kell. En örömmel és megnyug
vással vettem azon nyilatkozatokat, melyek a fe
lől biztosítanak, hogy igenis, előreláthatólag a 
béke egyhamar megzavartatni nem fog, hogy a 
hazára az első pillanatban veszély nem hárul ; de 
ha vannak tényezők, melyek ez állapotnak elő
idézésére befolyással voltak, én azt hiszem, hogy 
az egyes államoknak és különösen a mi államunk
nak harczkészültsége egyik ilyen tényezője ezen 
állapotnak. Szerintem egy pillanatig sem sza
bad beállani azon körülménynek, hogy sere
günk hadképessége gyengítve legyen és sorai meg
fogyva legyenek, egy pillanatig sem engedhető 
meg, hogy azon 58 ezer ember, kik a hadseregből 
elbocsáttattak azzal a teljes hittel és bizalommal, 
hogy a törvényhozás egy pillanatig sem fog késni 
a hiányt pótolni, pótolva ne legyen. 

Én részemről, megvallom őszintén, t. bará
tom indítványához nem járulhatok, mert szüksé
gét látom annak ez alkalommal, különösen azon 
kedvezményekkel, melyek szerint ezen most al
kotandó törvénynek előnyei a most beállitandó 
ujonczokra is alkalmaztassanak, hogy a hadsereg
beli fogyaték kipótoltassék. Részemről a tör
vényjavaslat elfogadása mellett szavazok. 

V á l l y i JánOS: T. ház ! A szőnyegen levő 
törvényjavaslat ellenében előttem szóló t. barátom 
Várady Gábor nyilatkozatával annyiban, a meny
nyiben én is a jelen törvényjavaslatot elfogadni 
nem akarom és az ellen leszek bátor indítványo
mat beadni, találkozom. Azonban én nem állapo
dom meg egyedül azon kijelentésnél, hogy tár
gyalás alá nem veszem, hanem arra nézve óhajta
nám, hogy a ház határozatila g a következőket je
lentse ki. (Olvassa:) „Ámbár a képviselőház által 
kiküldött bizottság megvizsgálva a kormányi elő
terjesztés indokait, a védrendszer törvényhozási 
utoa czélba vett megállapítása előtt szükségesnek 
mondja a kívánt mennyiségű ujonczállitást: de 
miután az országgyűlés a külügyek állásáról és 
a magyar ezredek állapotáról nem értesíttetett, és 

mivel sem a bizottság jelentéséből, sem más kö
rülményekből nem láthaja, hogy olyan fenye
gető veszély forogna fen, mely még a védrend-
szerre vonatkozó törvények életbe léptetéséig sem 
volna halasztható; sőt ellenkezőleg, mivel a ve
szély ily rendkívülisége iránt alapos kétséget tá
maszt azon körülmény, hogy a kormány még azon 
felvilágosító adatokat sem terjesztette a ház elé, 
melyek a közérdek koczkáztatása nélkül közölhe
tők lennének; de különben is tekintettel főleg arra, 
hogy oly haderő fentartása, mint a minő a létező 
osztrák sereg, hazai érdekeinkkel s törvényeink
kel, melyeknek csak egy önálló magyar hadsereg 
felelhet meg, ellentétes : a képviselőház tehát ko
molyan mérlegelvén a kettős felelősség súlyát, 
melyet e kérdés eldöntésénél érez, a törvényja
vaslatot tárgyalás alá nem veszi." 

Azt hiszem, t. ház, most íelolvasott indítvá
nyom önmagát indokolja, következőleg bővebben 
indokolni szükségesnek nem látván, a ház pártolá
sába ajánlom. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a Vállyi 
János, Bobury Károly, C'sanády Sándor. Csiky Sán
dor és Deáky Lajos ádal aláirt indítványt.) 

Ivánka I m r e : Várady Gábor barátom el
mondván indokolásában az én indokaimat is, el
állók a szótól. 

Andrásy Gyula gr . m i n i s z t e r e l n ö k : Né
hány szóval akarok válaszolni arra, mit Várady 
Gábor igen tisztelt képviselő úr az ellen méltózta
tott felhozni, hogy e törvényhozás jelenleg ideiglen 
a kivánt 38,000 ujonczot megajánlja. 

Azt méltóztatott mondani, hogy felteszi a 
kormányról, miszerint a kormány a 38,000 ujon
czot csak azon feltevésben követelte most, inert meg 
volt győződve arról, hogy ezen törvényjavaslatok, 
melyeket a ház most elfogadott, csak hosszú idő 
múlva fognak keresztül menni, és igy nem akarta 
feltétlenül az ujonczok megajánlását, hanem csak 
vagy a törvények megszavazását, vagy az ujon
czok megajánlását akarta a háztól kérni. Ezen ál
lítás téves felfogáson alapul. Azon ujonczoknak, 
kiket a t. ház most meg fog ajánlani, már tavasz-
szal kellett volna besoroztatniok. Ez tehát semmi 
egyéb, mint a seregnek rendes pótlása, pótlása 
azoknak, kik vagy betegség vagy halál vagy haza
bocsátás által a seregben azon üresedést okozták, 
melyet a rendes ujonczozás által szokás pótolni. 
A 88,000 ujonczmegajánlása szükséges tehát nem 
csak védelmi tekintetből, mire most különösebb 
szükség nincs, hanem először azért, hogy jövőre a 
seregben hézag ne támadjon; másodszor pedig 
azért, mert az ujonczok kitanitása az országnak 
érdekében áll, s érdekében áll az, hogy egy per-
czig se legyen az ország a nélkül, hogy a felállított 



504 CCLXXX. ORSZÁGOS ÜLÉS. (Augusztus 7. 1868.) 

törzsek és keretek az ujonczok tanításával foglal
kozzanak. 

A mi azt illeti, hogy a honvédségi törvény 
hamar vihető keresztül és igy az ujonczokra szük
ség nincs : ezt épen oly kevéssé fogadhatom el, s 
azon okokhoz, melyeket Hollán t. képviselő úr ez 
állítás ellenében mondott még csak egyet adok : 
(Halljuk!) azt t. i , hogy a seregben megvan a 
törzs, és megvan a keret, mely az ujonczok kitani-
tására szükséges; de a honvédséget besorozni egy-
átalában nem lehet, mert nincs meg a törzs, nincs 
meg a keret, nincsenek meg az előkészületek : mind
ezekről tehát előbb gondoskodni kell, mielőtt a tör
vényhozás ezen intézkedését végre lehetne hajtani. 

A t. képviselő úr méltóztatott még fölhozni 
azt is, hogy semmi akadály sincs annak útjában, 
miszerint e törvények rögtön életbeléptethessenek. 
A kormány is inkább óhajtotta volna, hogy rögtön 
e rendszer szerint lehetett volna már az idei ujon-
czozást eszközölni. De ugy a kormány, mind a bi
zottság tökéletesen meggyőződött arról, hogy ez 
nem lehetséges. 

Arra nézve, hogy akadály nincs, azt méltóz
tatott a t. képviselő úr mondani, hogy hiszen e 
törvények nem fognak szentesittetni, hanem már 
szentesítve vannak as által, hogy a két miniszté
rium azokra nézve megegyezett. T. ház ! ha a t. 
ház a képviselő urnák magyarázatát elfogadná, 
annak én igen örvendenék, azért, mert akkor le
hetne igen rövid idő alatt igen sok czélirányos 
törvényt keresztül vinni: elég volna ugyanis hozzá 
a minisztérium, mert a mi a két minisztériumra 
vonatkozik, az egyre is vonatkozhatik, vagy két 
minisztérium megegyezése; de, megvallom, akkor 
az alkotmány garantiáját csupán csak a miniszte
rek egyéniségében volnánk kénytelenek keresni 
és a törvényhozás befolyása illusoriussá válnék: 
miért is én ezt átalános elvül fölállittatni bizonyára 
nem merném. (Helyeslés.) Ha azonban azon tisztelt 
oldalról, melyről a tisztelt képviselő úr felszólalt, 
ilyféle indítvány tétetnék, hozzájárulásomat előre 
is szívesen megígérhetem. (Derültség.) 

A t. képviselő úr azon kérdést méltóztatott 
feltenni, szabad-e akkor, midőn a jogegyenlőség 
elve gzerint az átalános védkötelezettség ki vau 
mondva, a régi elavult mód szerint ujonczokat 
ajánlani a hadsereg számára? Ez ellen ismét én 
vagyok bátor azon kérdést feltenni, szabad volna-e 
a kormánynak vagy magának a törvényhozásnak, 
mielőtt egy törvény szentesítve lett, oly elvek 
szerint állítani be az ujonczokat,melyekmég elfogad
va s szentesítve nincsenek? Ha ez lehetett volna, 
t. ház, bizonyára szívesen tette volna a kormány; 
de a kormány magát arra feljogosítva nem érez
hette, hogy oly alapokon és elvek szerint ajánlja 
az ujonczok besorozását, melyeket a törvényhozás 

még el nem fogadott, o felsége nem szentesitett. És 
ha ezt tette volna, bizonyára alapos és nehéz meg
támadásnak tette volna ki magát. A kormány te
hát azon szempontból indult ki, hogy mindaddig, 
míg az illetőket a jövőben szentesítendő' védrend-
szer előnyeiben nem részesítheti, nem akarja azo
kat kizárni a jelenlegi rendszer előnyeiből sem, 
és ezen elvből kiindulva engedte meg a megváltást, 
és intézkedett ugy, hogy a besorozandó ujonczokra 
a jövőben szentesítendő törvénynek minden előnyei 
és hátrányai kiterjesztessenek. Ez által gondosko
dott nézetem szerint legjobban arról, hogy a nél
kül, hogy a jövő törvénynek praejudicáltatnék, 
annak előnyeiben részesüljenek az illetők. 

Miután tehát az ország először egy perczig 
sem maradhat védetlenül; miután másodszor ér
dekében van az országnak, hogy a legrövidebb 
idő se múljék el a nélkül, hogy már a jövő rend
szer számára betanittassanak az ujonczok; miután 
harmadszor ki van mondva, hogy a jövő rendszer
nek mincl^előnyei, mind pedig hátránj-ai kiterjesz
tessenek mindazokra, kik most az ország részéről 
megajánltatnak : azt gondolom, hogy e törvényt a 
t. ház teljes megnyugvással elfogadhatja, (Elénk 
helyeslés a jobb oldalon.) 

Tisza K á l m á n ; Nem szándékozom magához 
a törvényjavaslathoz szólani, az iránti nézetemet 
Várady Grábor t. barátom és elvrokonom kifejtette; 
azonban kénytelen vagyok egy dolgot felhozni, 
melvben őt az igen tisztelt miniszterelnök úr félre 
értette. O ugyanis azt, hogy a miben a két minisz
térium megegyez, az már törvénynek tekinthető, 
egyátalában nem mondotta, (Felkiáltások: Igaz!) 
hanem mondta azt, hogy ahhoz a parlamenti rend
szer mellett, a mit a minisztérium a ház elé 
terjesztett, már fel kell tenni, a dolog természeténél 
fogva, hogy a fejedelmi sanctio is hozzájárul, 
ugy, hogy a végleges sanctio már inkább csak 
formalitás. Azt hiszem, t. ház, hogy abban neki 
tökéletesen igaza volt, mert bizonyosan sem a mos
tani minisztérium, sem soha egy minisztérium is, 
mely helyzetét ismeri, nem fog oly törvényjavas
latot előterjeszteni, melyre nézve a fejedelem bele
egyezését nem bírja. Parlamenti kormányforma 
mellett mást tenni nem lehet. 

Engedje meg a t. miniszterelnök úr, hogy én 
egy állítását, melyet pedig magára nézve mondott, 
kétségbe vonjam. Azt méltóztatott ugyanis mon
dani, hogy ha a bal oldal, azaz ezen oldal indítvá
nyozni fogná, hogy az már törvény legyen, a mi
ben a minisztérium megegyez, ahhoz ő hozzájá
rulna, de ezt maga nem indítványozhatja. Engedje 
meg, hogy kétségbe vegyem, hogy hozzájárulna 
még azon esetben is, ha mi indítványoznók azt: 
mert meg vagyok győződve, hogy sokkal nagyobb 
barátja a magyar képviselőház jogainak, semhogy 
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ezt tenni képes volna. (Derültség. Felkiáltások: 
Igaz!) 

Andrásy G y u l a gr . m i n i s z t e r e l n ö k : El
fogadom ezt, t. ház. Én a hozzájárulást csak felté
telesen értettem, addig t. i., mig meg volnék győ
ződve, hogy az illető miniszter oly tisztelője az al
kotmányosságnak, mint én magam is vagyok. 
Ezen feltétel alatt hozzájárulok. 

Elnök: Kérem azon képviselőket, kik a ma- j 
gyár ezredekhez 1868-dik évben szükséges ujon-
czok megajánlása tárgyában beadott törvényjavas
latot átalánosságban a részletes tárgyalás alapjául 
elfogadják, méltóztassanak felállni. (Megtörténik.) 
A többség elfogadja. 

Következik a részletes tárgyalás. 
Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a czimet.) \ 
E l n ö k : Méltóztatnak a czimet elfogadni ? j 

(Elfog adj tik !) Elfogadtatott. 
Bujanovics Sándor jegyző (olvassa az l-sö 

szakaszt) 
H a l á s z Bo ld izsár : T. ház! Az alkotandó 

törvényeknek minden betűjét nagy figyelemmel 
szoktam kísérni, és ezen első szakaszra nézve csak 
e szentpontból szólalok fel. A ki azt szerkesztette, 
alkalmasint lemásolta azon határozati javaslatot, me
lyet a t. ház a legközelebbi alkalommal az ujon-
ezokra vonatkozólag még akkor hozott, mikor ko
ronás királyunk nem volt, t. i. akkor határozati 
javaslattal kellett a minisztériumnak jogot adni 
arra, hogy 38,000 ujonezot kiállíthasson. Most 
másképen áll a dolog. Azért én ezen első szakasz 
közepéből azon szavakat: „felhatalmaztatik a mi
nisztérium, miszerint" kitöröltetni, és miután a 4. 
szakasz világosan azt mondja, hogy a jelen törvény 
végrehajtása a honvédelmi miniszterre bizatik, ezt 
correctebb kifejezésnek tartván, a végét igy kiván-
nám átalakíttatni, nevezetesen: az ujonezok meg
ajánlására vonatkozó törvényjavaslat első szakasz 
utolsó három sorai helyett, kitöröltetvén, a 6-ik és 
7-ik sorba ezen szavak: „felhatalmazza a minisz
tériumot, miszerint;" végére pedig jőne a két 
utolsó sor helyett: „Magyar- és Erdélyország ré
széről azonnal kiállítandó 38 000 ujonezot ajánl." 

Ezt. t. ház, szükségesnek tartottam megje
gyezni : mert ha az utókor ezen szakaszt igy ol
vasná, valóban megbotránkoznék azon, hogy egy 
törvény egyik szakaszában a minisztériumnak 
meghatalmazás adatik, a másik szakaszban pedig 
ugyanazon miniszter megbizatik. 

Azt gondolom, ez nem valami nagyfontos
ságú észrevétel, de mindamellett ezen módositás 
styláris tekintetben szükséges. (Atalános helyeslés.) j 

Elnök: Ennélfogva a szerkezet a módosit-
vány szerint fog kiigazittatni. 

Bujanovies Sándor jegyző (pl vassá a d.\ 
szakaszt.mely ellen kifogás nem tétetik. Olvassa aS-at.) 

KEFV. H. NAPLÓ 1 8 6 % . IX. 

H a l á s z B o l d i z s á r : T .ház! Itt megint nagy
fontosságú elvi kérdés van, a mennyiben egy még 
nem létező törvény életbe léptettetik s ennek vísz-
szaható erő tulajdoníttatik. Már méltóztassanak 
megbocsátani, de még ez a törvény csak in fieri 
van, ebből még csak törvény lesz, s itt még is hi
vatkozás történik rá, hogy ámbár az ujonezok a 
régi rendszer szerint állíttatnak ki. mindamellet, az 
ujabban létesítendő törvény kedvezményeiben és 
terheiben részesittetnek. Átalában minden művelt 
nemzetek között a törvény csak kihirdetése után 
kötelező s annak visszaható erő nem tulajdonítható. 
Én azt hiszem, tiszt, ház, hogy ezen kivételre, mely 
a törvényes elvbe ütközik, semmi szükség sincs: 
mert hiszen annyi katona lesz, annyi ujoncz, a 
mennyi épen szükséges; miértkényszeritsük tehát, 
vagy miért kötelezzük azokat azon terhek elviselé
sére, a melyek még a régi rendszerben, a régi tör
vényben sincsenek, csak azért, mert majd létesülni 
fog egy törvény, a mely rajok oly terhet ró. a me
lyek rajok most nem róhatók "? (Zaj.) Én. t .ház , 
kimondottam véleményemet. Ott, a hol elvről van 
szó, lehetetlen hallgatnom; ha azonban a tiszt, ház 
bölcsesége másként intézkedik, nem tehetek róla 
(Zaj. Maradjon!) 

Horváth L a j o s : T. ház! Minden további 
indokolás nélkül bátorkodom egyedül az 186 7-iki 
IX-ik törvény czikk 2-ik szakaszára hivatkozni, 
mely igy szól: „A törvényhozási utón jövőre élet
be léptetendő védrendszer minden kedvezményei 
szintúgy, mint terhei s kötelezettségei a most ki
állítandó ujonezokra is kiterjesztendők lesznek.a 

(Élénk helyeslés.) 
E l n ö k : Kérem azon képviselőket, kik a 3-ik 

szakaszt a szerkezet szerint elfogadják, felállani. 
(Megtörténik.) A 3. szakasz elfogadtatik. 

E szerint, t. ház , a véderőről, a honvédségről, 
a népfölkelésről és az idei ujonezok kiállításáról 
szóló törvényjavaslatokat a t. ház átalánosságban 
és részleteikben elfogadta, (ügy van!) 

Következik a végleges megszavazás. Azt hi
szem, talán a t. háznak óhajtását nyilvánitom, ha 
tekintetbe véve azon fontosságot, melyet egy rész
ről magok ezen törvényjavaslatok igényelnek, de 
más részről azon fontos érdekeket is. melyek azok
nak mi hamarabb törvénynyé lételét sürgetik, ki
jelentem, hogy e végből holnap déli 12 órakor 
ülésre összejőni méltóztassanak. (Helyeslés.) 

Több képviselő azon felszólítással fordulván az 
elnökséghez, miszerint kérném fel a házat, hogy je
lenleg az ülés feloszlása után méltóztassék anyi l t 
ülést zárt tanácskozássá átalakitni: az ő nevökbeu 
felkérem a t. házat, méltóztassanak zárt ülésre itt 
maradni. 

Az ülés végződik déli 12 órakor. 
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G a j z á g ó S a l a m o n e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai : Okmányok és kérvéayek bemutatása. Besze János határozati javaslatot ad be. Horvátország kivájságai az síjon-
czozás tárgyában fentartatnak, Aníalfy Károly az erdélyi úrbéri bíróságok elhelyezése iránt interpellálja a kormány^ mely aj-oaaal 
felel is. StoU Károly határozati javaslatot nyújt be. A ház költségvetése augusztus havára megállapittaíik. A véderőrői szóló törvény
javaslat név azcrinti szavazással, a honvédségről, népfelkelésről és idei ujonczozásré! szólók pedig föias'.ás utján végleg elfogadtatnak. 
A ház elnapolása szeptember lö-dikáig kimondatík. 

A kormány részéről jelen vannak: Andrásy 
Gyula gr,, Eötvös József &., Gorove István. Horvát 
Boldizsár. Wenckhemi Béla b. 

.'•z ülés kezdődik déli 12 órakor. 

Elnök Az ülést megnyitom. A mai ülésjegy
zőkönyvét Bujanovies Sándor jegyző úr fogja ve
zetni ; a szólani kívánók neveit pedig Mihályi 
Péter jegyző úr fogja vezetni. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvo ssa az 
augusztus 7'-kén tartott illés jegyzökönyvét.) 

E l n ö k : A jegzőkönyv, nem levén ellene ész
revétel, hitelesíttetik. 

A főrendi ház elnöksége az országos főlevél-
tárnoknak 1868-diki június havában ő felsége ál
tal szentesitett és az országgyűlés mindkét házá
ban kihirdetett eredeti törvényczikkeknek gondos 
megőrzése végetti átvételéről szóló elismer vényeit 
az országgyűlési iratok kiegészítése végett átküld
te. Az irattárba fog tétetni. 

Heves megye közönsége Baranya megye 
felhívása folytán Bereg megye által a képviselők 
gyakori kimaradása iránt felterjesztett kérvényt 
figyelembe vétetni és azon bajt a legezélszerübb 
intézkedés által megszüntetni kéri. A házszabályok 
átvizsgálására kiküldött bizottságnak adatik ki. 

Wisner Károly kis-szebeni posztós mester az 
1849-ben a magyar kir. hadsereg számára általa 
átszolgáltatott posztóanyag után járó 320 frtnyi 
követelését megtéríttetni kéri. A kérvényi bizott
ságnak adatik ki. 

HrablOVSZky Z s i g m o n d : Választóim meg
bízásából vagyok bátor a t. ház elé egy kérvényt 
benyújtani. Ugyanis még a múlt évi november 8-
kán, az ottani választás ig-azolása alkalmával a 
magas képviselőház kimondani méltóztatott, hogy 
a vizsgálati költségek, melyek választóimtól ille
téktelenül kicsikartattak, az ellenfél által nekik 
megtéríttessenek. Fájdalom, minden könyörgések, 
sürgetések daczára választóim nem bírták kieszkö
zöli;! ezen tsz hónak lefolyta alatt, ho^y ezen ma
gas határozatnak foganat szereztessék; kénytele
nek tehát a magas ház kegyelméhez járulni, mél
tóztassék oda hatni, hogy ezen rég hozott határo
zat foganasittassék. Én pedig azért könyörgök, 
méltóztassék azt az állandó igazoló bizottságnak 
véleményadás végett kiadni , mert az előtt fordult 
meg a tárgy, {Fölkiáltások: A kérvényi bizottsághoz /) 

E l n ö k : T. ház! Azt hiszem, a mennyiben 
ezen kérvény bizonyos követelés viss zatéritését tár
gyalja, a képviselőház ezt talán legczélszerübben 
a költségvetési bizottságnak adhatná ki. Az meg
fontolván a dolgot, véleményét jövő jelentésében. 
előterjeszthetné. 

Besze J á n o s : T. képviselőház ! Egy hatá
rozati javaslatot van szerencsém a ház asztalára 
letenni: minthegy pedig maga magát indokolja, 
tehát csak felolvasom. (Olvassa.) 

Röviden hozzá csak azt mondom, hogy az 
emberek azért állnak össze államba, azért szabnak 
törvényeket, azért vannak biráik, azért vannak 
kormányaik, hogy az ily hallatlan, hihetetlen, 
rettenetes istentelenségek (Derültség) ne történ-
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késsenek, ha pedig megtörténtek, tettleg orvosol
ta ssanak. Az okmányok melléklete mellett, kívá
nom és követelem is a kielégíttetést. (Derültség.) 

Deák Ferencz: T. ház! A horvát-szlavón 
országok küldöttsége egyezményi tanácskozása
ink folytában a katonaállitásra vonatkozólag két 
kívánságot nyilvánított. Egyiket azt, hogy ők a 
múlt alkalommal 1000 emberrel többet adtak, 
mint kellett volna, és ezt az 1000 emberből álló 
többletet kívánják most magoknak beszámíttatni. 
A másik pedig az, hogy a partmelléki lakosok a 
lehetőségig a hajós sereghez alkalmaztassanak. 
Ezt mi jelentésünkben elő is adjuk és ajánljuk a t. 
ház figyelmébe. Most e dolgot tárgyalni nem lehet, 
s csak azért szólaltam fel, hogy ha a ház bele
nyugszik, a jegyzőkönyvben nyoma legyen, hogy 
majd mikor ezen egyezményi pontokat s óhajtáso
kat tárgyalni fogjuk, azon körülmény, hogy ezt 
jelenleg a törvénybe nem tehettük bele, mert a 
jelentést még nem tárgyaltuk, tzen kívánságok tár
gyalásának ne praejudicáljon. (Atalános helyeslés.) 

Elnök: A Besze képviselő úr által beadott 
határozati javaslat ki fog nyomatni) és szét fog 
osztatni. (Felkiáltások: A kérvényt bizottsághoz!) Bo
csánatot kérek, t. ház, a képviselő' xír nem kérvényt 
adott bt-, és én nem érezhetem magamat feljogo
sítva arra. hogy ezt a kérvényi bizottsághoz uta
sítsam. (Helyeslés.) Parancsolják felolvastatni? 
(A-:.1/- ') Ennélfogva ki fog nyomatni, és kiosztat
ván, annak idején tárgyalás alá vétetik. 

A mi Deák Ferencz képviselő lír indítványát 
illeti, a ház mai napi jegyzökönyvébe be fog men
ni, hogy azon kivánságokra nézve, melyek szerint 
a partvidékiek a lehetőségig a hajós sereghez al
kalmaztassanak és az ujonezok többlete beszámít
tassák, az, hogy ezek iránt a ház nem határozott. 
ezek tárgvalásának nempraejudicálhat. (Helyeslés.) 

D á n i e l P á l : T. ház! Boksány Lázár és 
több , választó kerületemben lakók kérelmét 
van szerencsém benyújtani, melyben a miatt pa
naszkodnak, hogy a házalással való visszaélés mi
att a hatóságokhoz benyújtott panaszuk kellő 
figyelembe nem vétetett, kérik tehát a t. házat, hogy 
ezen házalók visszaéléseit korlátolni és a kereske
dők érdekében czélszerüen intézkedni méltóztassék. 

E l n ö k : A kérvényi bizottsághoz utasittatik. 
All ta l fy Károly": Egy interpellatiót kívá

nok benyújtani az igazságügyminiszter úrhoz. 
Bujanovics Sándor jegyző (olvassa az 

interpellatiót:) „Mi az oka, hogy az erdélyi úrbéri 
bíróságok szervezése iránti legfelsőbb rendeletben 
egyik bíróság székhelyéül (Jsik-Szereda lett kitűz
ve, s ugyan azon bíróság székhelye most utólago
san ugy az ország, mint az egyes érdekelt felek 

') Lásd az Irományok 311. számát. 
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hátrányával Csik-Szereda mellőzésével Udvarhely
re tétetett'? és száudékszik-e az igazságügyimi
niszter úr Csikszék sokkal túlnyomó érdekei figye
lembe vételével az úrbéri biróságot, bár egy bizo
nyos határidő elteltévei Csik-Szeredába áttenni?" 

Horvát Bo ld izsár i g a z s á g ü g y é r : Rövi
den kívánok az interpellatióra válaszolni. (Halljuk!) 

Való, hogy én az egyik erdélyi úrbéri tör
vényszéket eleinte csakugyan Csik-Szeredára ter
veztem, mely terv ő felsége által is jóváhagyatott. 
Tettem ezt azért, mert a statistikai táblák szerint 
Csík-Szered a környékén sokkal több úrbéri jjer 
van folyamatban, mint Udvarhely szék táján ; azon
ban, midőn ezen rendelet már megjelent, akkor 
kapott a kormány hivatalos jelentést a királyi 
biztostól, hogy a kormány ezen intézkedése Udvar
hely széken igen nagy resensussal találkozott A 
kormány ezen első jelentést nem találta elég indok
nak arra, hogy előbbeni intézkedését megmásítsa; 
miután azonban hasonló jel, ntések ismételve ér
keztek : a törvényhatóságok nyugalma iránti te
kintetből a kormány áttette Udvarhely székre az 
úrbéri törvényszéknek székhelyét. Melyik félnek 
van igaza, a kormánynak-e vagy az illető törvény
hatóságnak : ezt a gyakorlati élet következményei 
fogják eldönteni; de a kormány mindaddig, míg 
nem tapasztalja, hogy üsik-Szerecla úrbéri tör
vényszék székhelyéül csakugyan alkalmasabb 
hely volna, mint Udvarhely szék, már egyszer 
megmásított intézkedését ujabban megmásitani nem 
tartaná czélszerünek. (Helyeslés.) 

Stol l Káro ly : Midőn a bejelentett határozati 
javaslatot a ház asztalára leteszem, kérem a tiszt. 
képviselőházat, méltóztassék azt felolvastatni, ki
nyomatni, és mert annak tárgya nem annyira a több 
százezer forintnyi költség czélté vesztett irányban 
folytatása, de az államkültségvetés részletezése IIL 
füzetének 228 — 29. lapján előforduló,más irányban, 
ugyanazon czélra elősitett 10,000 és 48,000 forint 
kiadással szoros összefüggésben van, méltóztassék 
ezen javaslatot alapos megvizsgálat végett a pénz
ügyi bizottsághoz utasítani és tárgyalását napi
rendre azon időre kitűzni, midőn az emiitett téte
lek tárgy altatni fognak, 

Elnök : Ha belenyugszik at . ház, ezen határo
zati javaslat ki fog nyomatni'), a tagok közt szét fog 
osztatni, és előzetes véleményadás végett a pénzügyi 
bizottságnak fog átadatni. (Felkiáltások: Nem lehet!) 

Deák F e r e n c z : Ezen határozati javaslatmó-
dositványt foglal magában, módositványát a pénz
ügyi munkának, és ezért akkor kerül majd tárgya
lás alá, ha a pénzügyi bizottság munkálatát tár
gyaljuk. « azt hiszem, akkor kell majd felvenni a 
pénzügyi bizottság munkálatával együtt. Most pe-

*) Lásd az Irományok 312-dik számát. 
*64 



508 CCLXXXI. ORSZÁGOS ÜLÉS. (Augusztus 8. 1868.) 

dig a pénzügyi bizottsághoz azért nem szükséges 
áttenni, mert az munKálatát már befejezte. Tehát 
a határozati javaslatot akkorra lehet halasztani, mi
kor a pénzügyi munkálat tárgyaltatni fog. {He
lye lés.) 

El l lök : Ennélfogva jelen határozati javaslat 
akkor fog majd felvétetni és tárgyaltatni, ha a 
pénzügyi bizottság munkálata tárgyalás alá kerül. 

Tisztelt ház! A zárt ülés megállapodása foly
tán van szerencsém jelenteni a t. háznak, hogy a 
kiküldött költségvetési bizottság az augusztus bóra 
vonatkozó költségek iránti beadványával elkészült, 
mely szerint a t. ház elhatározta, hogy a képvise
lők a jelen havi napidijokat egészben, ugy szintén 
a szeptember havában a ház elé terjesztendő költ
ségvetés szerint egészben meg fogják kapni. Be
niczky Gyula a költségvetési bizottság jelentését 
fogja felolvasni. 

B e n i c z k y Gyula e lőadó (olvassa a költség
vet ö bizottság jelentését a képviselőház augusztus havi 
költségvetés iránt. Helyeslés.) 

E l n ö k : A tisztelt ház elfogadja a házi költ
ségvető bizottság jelentését. 

Ugyancsak a tegnapi zárt ülés megállapodá
sa folytán van szerencsém jelenteni, hogy miután 
még egy ülésre van a képviselőháznak szük
sége, a jövő héten, határozatkép kimondja azt, 
hogy a képviselőház a jövő héten tartandó üléstől 
kezdve f. september 16-ik üléseket nem fog tartani. 
(Helyeslés.) 

Napirenden van a véderőró'l, a honvédségről, 
a népfölkelésről és az 1868. évi ujonezilletékiől 
szóló törvényjavaslatok fölötti végső szavazás. 
Először is következik a véderőró'l szóló törvényja
vaslat végleges megszavazása. 

H o r v á t h L a j o s j e g y z ő (olvassa a véderöröl 
szóló törvényjavaslatot.) 

E l l l ö k : Felolvastatván az illető törvényja
vaslat, a kérdés nézetem szerint a következő: el
fogadja-e a t. ház a véderőró'l szóló törvényjavas
latot átalánosságban és részleteiben, a mint jelen
leg fel volt olvasva, a végleges szavazásnál? Miu
tán 20 képviselő név szerinti szavazást kért, azok 
nevei fel fognak olvastatni. 

Horváth Lajos jegyző [olvas sa név szerint, a 
szavazást kívánók névsorát.) 

E l l l ö k : A házszabályok 68-ik szakasza ér
telmében név szerinti szavazás fog történni. Azon 
képviselők neveit, kik a törvényjavaslatot a 3-ik 
felolvasásnál átalánosságban és részleteiben elfo
gadják, következőleg igennel szavaznak, Horváth 
Lajos fogja jegyezni, azokét pedig, kik el nem 
fogadják, kik tehát nemmel szavaznak, Ráday 
László, végre a távol levőkét Bujanovics Sándor 
jegyző fogja jegyezni. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a kép
viselők névsorát, mely alkalommal: 

Igennel szavaznak: Almássy György gr., And-
ráry Gyida gr., Antalfy Károly, Armbruszt Péter, 
Ányos István, Bay György, Bartal János, Bánó 
József, Bánó Miklós, Berde Mózes, Berényi Ferencz 
gr., Bernáth Lajos, Berzeviczy Tivadar, Besze János, 
Betegh Kelemen, Bethlen Farkas gr., Bethlen János 
gr., Bethlen Sándor gr., Bezerédj L'íszló, Binder La
jos, Binder Mihály, Boér János, Borcsányi János, 
Botka Mihály, Bömches Frigyes, Bujanovics Sándor, 
Buócz Kálmán. Császár József, Csengery Antal, Csen
gery imre, Cséry Lajos, Cdk András, Csiky István, 
Csörghe László, Czorda Bódog, Dapsy Vilmos, Dániel 
János, Dániel Pál, Deák Ferencz, Dellimanics István, 
Doboczky Ignácz, Domokos László, Eötvös József b., 
Erős Lajos, Édes Albert, Faragó Ferencz, Fábián 
Gábor, Fehdenfeld / rigyes, Lest Imre, Lreiseisen Gyu
la, Frideczky Timót r Gál János, Gecző János, Geduly 
Lajos, Gorove István, Görgei Géza, Gránzenstein 
Gusztáv, Halmost/ Endre, Hedry Ernő. Hertelendy Kál
mán, Hollán Ernő, Horváth Antal, Horvát Boldizsár, 
Horváth Döme, Horváth Károly, Horváth Lajos, Hra
bovszky Zsigmond. Hunfalvy Pál, Huszár István, 
Huszár Károly báró, Hoffmann Pál, Ihász Rezső, 
Inkey József, Ivacskovics (Jyorgy, Ivánka Zsigmond, 
Jankovics Antal, Joannovics György, Justh József, 
Justh Kálmán, Kacskovics Ignácz, Kalauz Pál, Kan
dó Kálin n, Karácson;/ Ferencz, Kautz Gyula^ Ka
zinczy István, Kálnoky Pád gr., Kemény Gábor b., 
Kemény István b., Kemény Zsigmond b., Királyi Pál, 
Kiss Jakab, Klapka György, Kossuth Pál, Kovách 
László, Kuba János, Kurcz György, Kvassay Lász
ló, L^ator Gábor, Lázár Kaiméin gr.. Leli czly Egyed, 
Madocsányi Pál, Majthényi József b., Máday Lajos, 
Mátyás József, Melas Vilmos, Mihályi Péter, Miske 
Imre b., Molnár József, Molnár Pál, Morscher Ká
roly, Nagy Károly., Németh Károly, Nagy Péter, 
Opicz Sándor, Ormos Sándor, Paczolay János, Paiss 
Andor, Pap Mór, Papp Zsigmond, Perczel Mór, 
Pethe Anelrás, Plachy Lajos, Prugberger József, 
Pulszky Ferencz, Puskáriu János, Rannicher Jakab, 
Ráth Péter, Reviczky István, Rónay Jáczint, Rónay 
Lajos, Roser Miklós, Rudnyá/nszky Flórián, Sebestyén 
László, Semsty Albert, Sigray Fülöp gr., Siklósy Ká
roly^ Somssich Imre gr., Somssich Pád, Stefanidesz 
Henrik, Stojacskovics Sándor, Stoll Károly, Sümeghy 
Ferencz, Svastics Gábor, Szabó Imre (pápai), Szabó 
Miklós, Szakál Lajos, Szász Károly. Szelestey László, 
Szemző Mátyás, Szentiványi Adolf, Szentiványi Ká
roly, Székács József, Szilágyi István, Szilányi Ber
náth, Szlávy József, Szolga Miklós, Szontagh Pál (gö
möri), Széll Kálmán, Tanárky Gedeon, id. Teleki Do
mokos gr., Tolnay Gábor, Tóth Lörincz, Tóth Vil-

! mos, Török Dániel, Török Sándor (gömöri), Török 
' Sándor (nógrádi), Trauschenfels Emil, Trefort Agos-
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Zi-

János, VecseyOWi Károly, Wesselényi József b., Vla
dár Tamás, Wodjaner Albert b., Vojnics Barnabás, 
Vojnics Lukács, Vuchetich István, Zeyk József, 
Zeyk Károly, Zichy Antal, id. Zichy József gr., Z 
chy Nándor gr., Zsarnay Imre, Zsedényi Ede. 

Nemmel szavaznak: Ács Károly, Beliczey Ist
ván, Beniczky Gyula, Beniczky Ödön, Bernáth Zsig
mond, Bobory Károly, Boczkó Dániel, Bónis Sámuel, 
Berzenczey László, Csanády Sándor, Cseh Sándor, 
Csernatony Lajos, Csiky Sándor, Damaszkin János, 
Deáky Lajos, Dessewffy Ottó, Drágfy Sándor, Dezső 
Szaniszló, Eöry Sándor, Farkas Elek, Fejér Miklós, 
Gábriel István, (. ál Péter, Ghyc.y Ignácz, Ghyczy 
Kálmán, Gubody Sándor, Halász Boldizsár, Ivánka 
Imre, Jámbor Pál, Jókai Mór, Károlyi Ede gr., Kiss 
Lajos, Kiss Miklós, Kupricz Imre, László Imre, Lo
vassy Ferencz, Lukynich Mihály, Lnksich Bódog, Lu
zsénszky Pál b.. Lükő Géza, Madarassy Mór, Maj-
tliényi Dezső, Makray László, Maróthy János, Mil
kovics Zsigmond, Molnár Endre, Móricz Pál. Missics 
János, Nagy Ignácz, Nicolics Sándor, Noszlopy 
Antal, Nyáry Pál. Odescalchi Gyula hg, Oláh Mik
lós, Olgyay Lajos. Pap Lajos, Pap Pál, Patay Ist
ván, Pethes József. Podmaniczky Frigyes b., Prónay 
József, Péchy Tamás, Ráday László gr., Simonyi La
jos b., Sipos Orbán, Soldos Imre, Somossy Ignácz, 
Szaplonczay Józ ef Széky Péter, Szilády Áron, Szlu
ha Benedek, Szontagh Pál (nógrádi). Tisza Kálmán, 
Tisza László, Tóth Kálmán, Tokody Ágoston. Varga 
Antal, Vállyi János, Várady Gábor. Véghső Gellert, 
Vidacs János, Zsitvay József 

Kijelentik, hogy nem szavaznak.: Babes Vincze, 
Borlea Zsigmond, Dobrzanszky Adolf Medán Endre, 
Román Sándor, Varga Flórián. 

Nincsenek jelen; Almásy Sándor, ifj. Ambrózy 
Lajos b., Andreánszky Boldizsár, Balon iri János. 
Balomiri Simon, Baranyi Ágoston, Barinyai József\ 
Bartol György. Bánffy Albert b., Bencsik György, 
ifj. Bethlen Gábor gr., Békásy Lajos, Bittó István, 
Bogyó Sándor, Boheczel Sándor, Boros Bálint, Bo
ros Pál, Botka Tivadar, Böszörményi László, Brano
vacsky István, Cebrián László gr., Conraa Móricz, 
Csernovics Péter, Dani Ferenoz, Decáni Károly, De
dinszky József, Degenfeld Gusztáv gr., Dimitrievics 
Milos, Domahidy Ferencz, Draskóczy Gyula, Drottleff 
Tamás Vilmos, Eitel Frigyi.-, Eszterházy István gr.. ' 
Fabritius Károly, Fejér János, Fisser István, Föld
váry Milclós, Fülepp Lipót, Gál Miklós, Glatz Antal, 
Gull József, Hevessy Bertalan, Hódosiu Józzeff Hor
váth Elek, Hosszú József, Ibrányi Lajos, Jendrassik 
Miksa, Karácsony János. Kardos Kálmán. Keglevich 
Béla gr., Kende Kanut, Kerkapoly Károly, Kéthely Jó
zsef Koller Antal, Kapp Gusztáv, Láng Gusztáv, Lázár 

b., Mikó Imre gr., Miletics Szvetozár, Miskolczy Lajos, 
Mocsonyi András-, Mocsonyi Antal, Mocsonyi György, 
Mocsonyi Sándor, Moldován János, Nánássy Ignácz, 
Ónossy Meít^ás, Orczy Béla b., Pap Máté, Pap Si
mon, Perczel Béla, Perczel István, Perényi Zsig-
memd b., Petkó Lázár, Pétery Károly, Pillér Gedeon, 
Popovics-Desseanu János, Popovics Zsigmond, Ra
dics Ákos, Rónay Mihály, ifj. Radics József b., Rut-
kay István, Salamon Lajos, Simay Gergely, Simon 
Pál, Sipos Ferencz, Somogyi László, Szabó Imre, 
Szemző István, Szentkereszthy Zsigmond b., Széchenyi 
Béla gr , Székely Gergely, Szél' s Dénes, Sztratimiro
vics György, Simonyi Ernő, Teutsch György, Thala
bér Lajos, Tinku, Ábrahám. Tollnay Károly, Thury 
Gergely, Ujfalussy Lajos. Vay Sándor b., Vitolay Jó
zsef, Wlád Alajos, Záruory Kálmán, Zichy-Ferraris 
Viktor gr., Zichy Jenő gr., ifj. Zichy Józs»f gr., 
Zmeskál Mór, Zsámbokréthy József. 

Horváth L a j o s j e g y z ő : 401 igazolt kép
viselő közöl: elnök nem szavazott, nem akart sza j 

vazni 6, igennel szavazott 192, nemmel 83, távol 
volt 119. 

Elnök : E szerint e képviselőház többsége 
a véderőre vonatkozó törvényjavaslatot a végső sza
vazásnál elfogadta. 

H o r v á t h LajOS j e g y z ő (vívassa a honvéd
ségről szóló törvényjavaslatot.) 

E l n ö k : Kérem a képviselőket, kik a hon
védségről szóló törvényjavaslatot átalánosságban 
és részleteiben a végső szavazásnál, ugy mint az 
most felolvasva lön, elfogadják, méltóztassanak 
felállani. (A szélső bal kivételével az egész ház feláll.) 
A képviselőház nagy többsége a honvédelemről 
szóló törvényjavaslatot elfogadja. 

Horváth Lajos jegyző (olvassa a népjel-
kelésre vonatkozó tör vény javast ttot.) 

ElllÖk : Kérem azon í. képviselőket, kik a nép
felkelésről szóló törvényjavaslatot átalánosságban 
és részleteiben, mint az jelenleg felolvastatott, a har
madik szavazásnál elfogadják. méltóztassanak 
felállani. (Megtörténik.) A ház többsége a népfel
kelésről szóló törvényjavaslatot elfogadta. 

Horváth Lajos jegyző (olvassa az 1868. 
évi ujonezok megajánlásáról szóló törvényjavaslatot.) 

E l l lÖk : Kérem azon t. képviselő urakat, kik 
a magyar ezredekhez 1868-dik évre szükséges 
ujonezok megajánlása tárgyában kelt törvényja
vaslatot átalánosságban és részleteiben a harmadik 
szavazásnál elfogadják , méltóztassanak felkelni. 
(Megtörténik.) A ház többsége e törvényjavaslatot 
is elfogadta. 

Miután, t. ház, a törvényjavaslatok mind áta-
lánosságuk,mind részleteikben végleg elfogadtattak, 
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azok a mélt. főrendekkel hozzájárulás végett kö
zöltetni fognak, 8 hogy ez még ma lehetséges le
gyen, kérem a t. házat, méltóztassék a jegyzőköny
vet meghallgatni s hitelesíteni. 

BujanOviCS Sándor j e g y z ő (olvassa a jegy
zökönyvet.) 

Elnök: A törvényjavaslatok szokott módon 
át fognak küldetni a mélt. főrendekhez. 

T. ház! Ismételve kijelentem, hogy a jövÖ 
héten még szükséges lesz a képviselőház részéről 
egy ülést tartani; különben pedig a t. háznak e 
tekintetben kelt határozata folytán azon üléstől 
számítva f. évi szeptember 16-ig a képviselőház: 
ülést nem fog tartani. 

Az ülés végződik </. u. í *|4 órakor, 

CCLXXXII. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1868. augusztus 11-dikén 

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

T á r g y a i : A szerb nemzet rokonszenvét nyilatkoztatja. A király születése, valamint Sz. István napján tartandó egyházi 
szertartások bejelentetnek. Kérvények mutattatnak be. Mileties Ssvetozár az Újvidéken elfogottak iránt interpellálja a kormányt, mely 
azonnal válaszol. A forenüek üzenik, hogy a véderöröl, honvédségről, népfelkelésről és idei ujonczozásról szóló törvényjavaslatokat 

elfogadták : az első törvényjavaslatban általok tett módosítások belyeseltetnek. 

A korhiány részéről jelen vannak: Andrásy 
Gyula gr.. Górom István, Horvát Boldizsár, Wenck-
heirn Béla h. 

Az ülés kezdődik d. a. 1 órakor. 

Elnök: A jegyző urak távollétében fölké
rem Szelestey László urat, hogy mint helyettes 
jegyző a mai ülés jegyzőkönyvét vezetni szíves
kedjék. (Helyeslés.) Az utolsó ülés jegyzőköny
vének azon pontjai, melyek meghitelesitve nincse
nek, hitelesítés végett fel fognak olvastatni. 

' Szelestey László helyettes jegyző (ol
vassa.) 

Elnök : T. ház ! A szerb fejedelmi berezeg 
elleti elkövetett merénylet fölött részvétét és fáj
dalmát a t. képviselőház kijelentette, és ezen kije
lentést a miniszterelnök úr közölte is. Idő közben 
a szerb nemzeti nagygyűlés összejővén, a szerb 
herczegség külügyminisztere Milajkovics úr a 
szerb nemzet nagygyülekezete meghagyásából és 
nevében kijelenti, hogy a szerb nagygyülekezet 
mélyen át volt hatva a magyar országgyűlésnek 
ugy Mihály berezeg emléke iránt tanúsított nyil
vánítása, mint azon részt vevő fájdalom által, me
lyet átiratában kifejezett; kijelenti egyszersmind 
a nagygyülekezetnek nevében az összes szerb 

nemzetnek Megyarország iránt viseltető változ
hat] an barátságát és nagyra becsülését. (Éljenzés.) 
Ez a rokonszenves érzület kifejezése mellett tudo
másul vétetik. (Helyeslés.) 

Wenckheim Béla báró belügyminiszter úr érte
sítése következtében jelentem a t. háznak, hogy 
folyó hó 18-dikán, mint ő felsége születés napján, 
a vár-kápolnában délelőtti 10 órakor ünnepélyes 
isteni tisztelet fog tartatni; egyszersmind jelentem. 
hogy folyó hó 20-dik napján, mint Sz. István ünne
pén, az egyházi körmenet reggel 7 órakor fog a 
vár-káponából kiindulni. Mindezen alkalmakra t. 
ház tagjait van szerencsém meghívni. 

Trencsén megye a hid- és uti vámok meg
szüntetését Temesvár városa kérelme következté
ben kéri. 

Trencsén megye a.közlekedési minisztériumot 
arra kéri fölszólittatni, hogy a Vág folyónak or
szágos költségen leendő szabályozása iránt a tör
vényjavaslat még ezen országgyűlés elé terjesz
tessék. 

Trencsén megye egy magyar ajkú görög-
ka tholikus püspökségnek megállapítását,ugy szintén 
a magyar nyelvnek oltári nyelvvé leendő emelte
tését Dorog városa kérvénye következtében esz
közöltetni kéri. 

Trencsén megye Bereg megye kérése követ-
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keztében a tiszai és körösi csatorna létesítését esz
közöltetni kéri. 

Szepes megye intézkedést kér az iránt tétetni, 
hogy képviselők a miniszterek kivételével kor
mányhivatalt ne viselhessenek. 

Mindezen kérvények a kérvényi bizottsághoz 
tétetnek át. 

Szepes megye eszközöltetni kéri, hogy a sze
pesi XVI városnak a törvénykezésre fordított 
költségei az országos alapból 3 fedeztessenek. E 
részben határozati javaslat adatott be, mely kinyo-
matott és a t. ház tagjai közt kiosztatott. Leghelye
sebbnek tartanám, ha e kérvény is akkor tárgyal
tatnék, a mikor azon határozati javaslat fog tár
gyalás alá vétetni. (Helyeslés:) 

Uj-Soové község lakosai adóbeli tulterhelte-
tésöket panaszolván, az illetó'ségökön tul fizetett ösz-
szegeket a jövő adózásba kérik beszámíttatni. 

Juhász Andor hódmező-vásárhelyi lakos 
Hód-Mező-Vásárhelyen viselt alkapitányi hivatalos 
állásától jogtalanul történt elmozdittatása követ
keztében kártalanítást eszközölni kér. 

Özv. Limbek Rozália csantavéri lakos a még 
1849-dik évben elhunyt férje által kiszolgált 
hus áiát megtéríttetni kéri. 

Mindezen kérvények a kérvényi bizottsághoz 
tétetnek át. 

Kubinyi Ágoston, mint a magyar orvosok 
és természetvizsgálók központi bizottságának 
elnöke, és Ilon er Flóris ugyazon bizottság ki
küldöttje bemutatják Vajda Hunyad várának Ará
iig-i Lajos tudor által nagy fáradsággal és költséggel 
készült leírását és rajzát, kérvén egyszersmind, 
hogy a vár föntartására javaslatba hozott összeg
ből Arányi Lajosnak a még födüzetlen 3282 frt 
utalványoztassék. Midőn az országos költségve
tésnek e poivra vonatkozó része föl fog vétetni, 
ugyan akkor tárgyaltathatnék c en kérvény is. 

MiletiCS SzvetOZár: T. ház! Ámbár az el
napolás előtt ma van a legutolsó ülés. bátor va
gyok a kormányhoz, illetőleg az illető miniszter 
úrhoz egy kérdést intézni. [Halljuk!) Bátor voltam 
az igazságügy miniszter úrhoz egy interpellatiót 
intézni, mely igy hangzik: „Vajon az igazságügy
miniszter rendeletéből és tudtával történt-e az, 
hogy Péterváradon Joannovics Vladimírnak. a 
„Zastava" munkatársának a szabályszerű kiséret 
mellett a szabad levegőre kimenni megtagadtatott, 
és hogy saját családjával az összejövetel felügyelet 
mellett sem engedtetik meg? ha ez tudtával és 
rendeletéből történik, mivel igazolja? ha pedig nem, 
szándékozik-e a t. miniszter úr valami intézkedést 
tenni, hogy az összejövetel legalább rokonokkal 
és úgyszintén a kijárás szabad és tiszta levegőre 
megengedtessék?" Azóta két hó múlt el, és semmi 

felelet, semmi intézkedés sem történt, a dolognak 
állapota ugyanaz maradt, és ennek következtében 
Joannovics Vladimír úr beteg lett. Fölkérem te
hát az illető miniszter urat, adjon erre feleletet, 
egyszersmind föntartom magamnak azon jogot, 
hogy az elnapolás után oly lépéseket tegyek, mi
lyeneket a törvény megenged. 

Horvát Boldizsár igazságügyér: Én 
nagy súlyt fektetek az interpellationalis jogra ; 
azonban a visszaélés egy nemének tekintem, mi
dőn oly tárgyak iránt interpelláltaik a miniszter, 
melyek vagy nem tartoznak hatásköréhez, vagy 
ha hatásköréhez tartoznak is, melyek iránt intéz
kednék, mihelyt folyamodás vagy panasz adatnék 
be hozzá. Biztosithatom a képviselő urat, hogy ha 
a fenforgó ügyben panasz nyujtatik be hozzám, azt 
a maga utján, a mennyiben alaposnak találtatott 
volna, bizonyára orvosoltam volna. 

Egyébiránt a képviselő úr múltkori interpel-
latiója folytán kérdést intéztem az illető kir. biz
toshoz és ennek jelentése csak tegnap érkezett be 
hozzám. Ez oka. miért nem válaszoltam eddig a 
hozzám intézett interpellatióra. 

A beérkezett hivatalos jelentés szerint a t. 
képviselő úr állításai valótlanok. 

Joannovics Vladimír és Karavelov Luben 
idegenek vannak a péterváradi várban fogságban. 
Ezek egyikének, ki szerb alattvaló, nincs útlevele, 
a másiknak lejárt török útlevele van, melynek sse-
mélyletrása egyébiránt a letartóztatottra nem alkal
mazható. 

Miután Újvidék városának e részben kellő, 
czélszerü helyiségei nincsenek, kénytelen volt a 
kir. biztos mindkét egyént ideiglen a pétervári 
várba átszállittatni. 

Az értekezés rokonokkal nincs megengedve 
mindaddig, míg a vizsgálat be nem fejeztetik. 

Ennek megengedése nem volna egyéb, mint 
a vizsgálat czéljának meghiúsítása. (Helyeslés.) 
Egyik. Karavelov, igaz, hogy beteg, és kívánta 
Jojkics főorvost magához hivatni de ezt a királyi 
biztos azért nem engedte meg, mert Jojkics főor
vos épen azon párthoz tartozik, és azon pártnak 
egyik fő tagja, mely ezen folyamatban levő vizs
gálatra okot szolgáltatott. Ezen megtagadás annál 
indokoltabb volt. mert a várban van rendes orvos 
nem csak egy, hanem több. 

A másik. Joannovics, nem beteg, teljes egész
ségnek örvend, és mindketten igen jó szobában 
vaunak elhelyezve, a melyeknek nyílt ablakai a 
Dunára és Kamenicze vidékére szolgálnak. Joaniio-
vics, mint mondottam, nem beteg, és o, a ki a sé
tát használhatja, minden nap néhány órára a vár 

S területén sétára kibocsáttatik. 
E szerint tehát azon adatok, melyeket t. kép-

i viselő úr felhozott, a hivatalos jelentés szerint tél-
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jesen alaptalanok, és jövőre kérném t. képviselő 
u r a t . hogy ha ily panaszai vannak , méltóztassék 
azokat beadni rendes utón , és én bizonyosan or
vosolni fogom azokat sokkal gyorsabban, mintha 
itt a képviselőházban ez iránt interpellál. {He
lyeslés.) 

E l n ö k : A főrendi ház üzenetének megérkez
téig felfüggesztem az ülést. 

(Fél órai szünet múlva): Megnyitom az ülést. 
Nyáry Gyula b. főrendi jegyző (az elnöki 

szék elé járul): T. ház! Van szerencsém jelenteni, 
hogy a védrendszer , a honvédség, népfelkelés és 
ujonczjutalékra vonatkozó törvényjavaslatok a fő
rendi házban tárgyaltatván , a főrendek a képvi
selőház határozataihoz járu lnak, én pedig bátor
kodom az illető jegyzőkönyvi kivonatot tisztelet
teljesen átnyújtani. (Éljenzés) 

S z e l e s t e y L á s z l ó h e l y e t t e s j e g y z ő (ol
vassa a főrendek jegyzőkönyvi kivonatai s az általok 

tett módosításokat a védtrőröl szóló törvényjavaslat 
23-ik szakasza 4-ik bekezdésére.) 

E l n ö k : A főrendek észrevételei toll- és sajtó
hibákra vonatkozván, ugy hiszem, a t. ház bele 
fog egyezni, hogy a jegyző úr ki fogja javitani. 
Közbeszólások : Hogyan Jog hangzani a szöveg f) 

Sze les tey Lász ló h e l y e t t e s j e g y z ő {ol
vassa a módosított szöveget): ,,A hadsereg és tenge
részet csapataihoz, lehetőleg tekintetbe véve a 
besorozattak kívánságát, az oda legalkalmasabb 
egyéniségek osztatnak be , a hadseregbe besoro
zottak , az egészségi csapatok egyedüli kivételé 
ve i , kizárólag magyar hadcsapatokba osztatván. 
(Helyeslés.) 

Elnök: Ha méltóztatnak elfogadni, a tör
vényjavaslatnak ő felsége részéről történendő 
szentesítése a miniszterelnök űr által ki fog ké
retni. (Helyeslés.) A legközelebbi ülés jövő hő 16-án 
fog megtartatni. 

Az ülés végződik d. u. 2 V2 órakor-. 
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Dapsy Vilmos 21, 168, 171, 172, 188. 
Dapsy Vilmos mint előadó CCLXIII, CCLXVI. 
DeákFerencz 15, 18, 128, 136,204,226,274,366,488, 

493, 507. 
Deák Ferencz határozati javaslata CCLXI, CCLXVIII. 
Deáky Lajos 83, 170, 171, 273, 
Detrich Zsigmond halála CCLXXI. 
Dimitrievics Milos mint jegyző CCLXIII, CCLXIV. 
Dobrzánszky Adolf 216, 248. 
Domahidy Ferencz szabadságot kap CCLXVIII. 

Eitel Frigyes 245, 246, 478. 
Eötvös József b. 446, 483. 

Édes Albert 38, 69, 495. 
Édes Albert javaslata CCLXXX. 

í isser István 254. 
Földadó CCLXX, CCLXXIX. 
Főrendek üzenete CCLIX, CCLXV, CCLXX, CCLXXV 

CCLXXXII. 

Gajzágó Salamon 27, 244, 254. 
Gajzágó Salamon mint elnök CCLXXV—CCLXXXI. 
Gábriel István 160. 
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Grál János 23. 
Geczö János határozati javaslata CCLXXIII. 
Geduly Lajos 46. 
Ghyczy Ignácz 20, 62, 167, 170, 243, 263, 375, 488, 496. 
Ghyczy Kálmán 6, 16, 54, 197, 228, 235, 245, 255, 256, 

262, 268, 269, 270, 345, 348, 454, 455, 459, 
490, 491, 492. 

Glatz Antal szabadságot kap CCLXXVHL 
Gorove István 404, 405, 466. 

Gyöngyösi szárnyvonal CCLXXI. 

Halász Boldizsár 33,34,35, 42, 53, 70, 71, 75, 79, 89, 155, 
159, 160, 161, 166, 169, 172, 174, 188, 197. 
210, 216, 233, 248, 430, 433, 434, 439, 476, 
483, 493, 496, 505. 

Halmosy Endre 39, 158. 170. 
Hátszeg városa uj képviselőválasztásra szólittatik fel 

CCLXL 
Házadó CCLX, CCLX1, CCLXXIII. 
Ház elnapolása CCLXXXI. 
Hertelendy Kálmán 428. 
Hevessy Bertalan 407. 
Hodosiu József 34, 42, 201, 218, 271, 272, 273, 274, 276. 
Hoffman Pál 37, 55, 170, 172, 480. 
Hollán Ernő 431, 435, 436, 441, 449, 478, 486, 502. 
Honvédség CCLXXI, CCLXXII I -CCXXXII . 
Horvát Boldizsár 46, 139, 180, 186, 188, 197, 202, 206, 

279, 287, 443, 460, 463, 464, 465, 489, 490, 
507,511. 

Horváth Döme 36, 107, 125, 161, 172, 357, 464. 
Horváth Döme mint előadó CCLXIX. 
Horváth Károly 254, 255, 266. 
Horváth Lajos 158, 168, 170, 171, 173, 345, 469, 505. 
Horváth Lajos mint előadó CCLXXI. 
Horváth Lajos mint jegyző CCLXXI—CCLXXX. 
Horvátország kívánságai CCLXXXI. 
Hosszú József 22. 30. 

Irányi Dániel választási ügye CCLXVH1 
István napja CCLXXXII. 
Ítélő székek iránti határozat CCLXIX. 
Ivánka Imre 33, 124, 125, 222, 236, 313, 436, 442, 466, 

467, 468, 476. 484, 488, 496, 497, 498, 
499, 500, 503. 

Ivánka Zsigmond 211, 235, 468, 469. 

Jegyzőválasztás CCLIX. 
Jegyzőválasztás kihirdetése CCLX. 
Jendrassik Miksa 77, 155, 157, 158, 159. 
Joannovics György 360. 
Jókai Mór 236, 246, 252, 254, 393, 395. 

Jövedelmi adó CCLIX, CCLXVII, CCLXX, CCLXXU, 
CCLXXIX. 

Justh József 90, 101, 163, 460. 

Kacskovics Ignácz 470, 497. 
Kardos Kálmán szabadságot kap CCLXVII. 
Kapp Gusztáv 475. 
Kautz Gyula mint előadó CCLXXVIII, CCLXXX. 
Keglevich Béla gr. szabadságot kap CCLXI. 
Kemény István b. 224. 
Kerkapoly Károly 234, 239. 
Kerkapoly Károly mint előadó CCLIX, CCLXVII, 

CCLXXI, CCLXXVIL 
Kethelyi József mint előadó CCLX—CCLXII. 
Képviselők megjelenése ülésekben CCLIX. 
Kérvények bemutatása minden illésben, eliniézése 

CCLXIX. 
Kérvényi bizottság jelentése CCLXVI. 
Király születése napja CCLXXXII, 
Kisajátítás CCLXVII. 
Kiss Miklós 89. 465. 
Klapka György 326, 437. 
Kovách László 46, 403, 498. 
Költségvetés (házi) CCLXX, CCLXXXI. 
Költségvetési bizottság előterjesztése CCLXX. 
Közadók C C L X - C C L X I I I , CCLXVI, CCLXVII, 

CCLXXIII. 
Központi bizottság jelentése CCLXIIL CCLXVII. és 

CCLXIX. 
Kuba János 221, 416. 
Kurcz György 13, 237, 264. 

Lator Gábor 452. 
László Imre 188, 360. 
Lónyay Gábor szabadságot kap CCLXVI. 
I.ónyay Menyhért 4, 5, 13, 17, 20, 29, 32, 34, 41, 53, 54 

56, 58, 60, 62, 66, 67, 70, 72, 76, 77, 78, 80. 
82, 86, 87, 119, 145, 155, 157, 159, 160, 162, 
164, 165, 167, 168. 170, 171, 173, 174, 175 
176, 229, 245, 246, 250, 253, 254, 255, 258 
259, 260, 262, 263, 264, 267, 268, 271, 330: 

427. 
Luksich Bódog 471. 
Luzsénszky Pál b. 307, 470. 
Lükö Géza 374. 

Macelláriu Illés 137, 138, 139, 140, 199, 281. 
Macelláriu Illés interpellatiója CCLXV. 
Madarász József 3, 4, 81, 92, 136,145,151, 154, 165, 172, 

173,198, 199, 208, 211, 229, 231, 288,289, 
291, 411, 414, 416. 

Madarász József féle kérvények elintézése CCLXIX. 
Madarász József és társai indítványa CCLXVIII. 
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Magyar-horvát országos küldöttség jelentése CCLXXVI. 
Makray László 57, 139, 338. 
Manojlovics Emil szabadságot kap CCLX. 
Medán Endre 274, 280. 
Mihályi Péter 4, 249. 
Mihályi Péter mint jegyző CCLIX, CCLXVI, CCLXVII, 

CCLXIX, CCLXX, CCLXXIV-CCLXXVII , 
CCLXXIX, CCLXXXI. 

Mikó Imre gr. 266. 
Mileties Szvetozár 215, 217, 221, 222, 225, 243, 282, 288, 

396, 460, 511. 
Mileties Szvetozár inditványa CCLXX. 
Mileties Szvetozárinterpellatiója CCLXXIV, CCLXXX1T. 
Mileties Szvetozár vizsgálat alá vétele CCLXXIIL 
Missich János 97, 114, 396. 
Mocsonyi Sándor 140, 164. 

J^agy Ignácz 342. 
Nagy Péter 483. 
Németh Károly 249, 255. 
Népfelkelés CCLXXX—CCLXXXII. 
Név szerinti szavazás CCLXV, CCLXXVIT, CCLXXVIII, 

CCLXXXI. 
Nicolies Sándor 498. 

Nyáry Gyula b. főrendi jegyző 4, 140, 242, 330, 512. 
Nyáry Pál 8, 64, 79, 81, 85, 175, 177, 193, 234, 247, 33D, 

335, 431, 438, 439, 440, 445. 

Ölgyay Lajos 62. 117. 
Ormós Sándor 74. 

1 aiss Andor mint előadó CCLXXX. 
Paiss Andor mint jegyző CCLX, CCLXIII—CCLXV, 

CCLXVIII—CCLXXIII, CCLXXVIII. 
Pap Máté 4, 28, 200, 201, 497. 
Pap Máté határozati javaslata CCLXVIII. 
Pap Máté interpellatiója CCLIX. 
Pap Lajos 26, 359. 
Papp Zsigmond 4, i 10. 
Papfalvy Konstantin lemond CCLXVII. 
Patay István 82, 83, 92, 135, 136, 197, 273, 289, 310, 

320, 371, 395. 
Perczcl Béla 96. 
Perezel Mór 142, 197, 199, 240, 295, 380, 403. 
Petkó Lázár megjelenésre szólittatik fel CCLXI. 
Péchy Tamás mint előadó CCLXVII. 
Pénzügyi bizottság jelentése CCLXXVIII, CCLXXX. 
Prugberger József 255. 
Prugberger József mint előadó CCLXVII. 
Pulszky Ferencz 4, 82, 182, 184, 185, 186, 237, 374, 393, 

448, 499. 

Puskáriu János 494. 
V 

-K-annieher Jakab 29. 
Ráday László gr. 102, 361, 465-
Ráday László gr. mint jegyző CCLXXIIL 
Ráday László gr. interpellatiója CCLXXIX. 
Román Sándor 224, 372. 
Román Sándor sajtópörbe íogatása CCLXXL 

Simonyi Ernő 21, 37, 81, 82, 91, 92, 165, 170, 180, 181, 
182, 184. 185, 186, 193, 194, 195, 197, 207, 
211, 218, 219, 240, 243. 375, 376, 377, 380. 

Simonyi Ernő határozati j avaslata CCLXVII. 
Simonyi Lajos b. 165, 356, 441. 451, 452, 453, 487, 489. 
Soldos Imre beteg CCLXVI. 
Somogyi László 76, 164. 170, 173. 
Somogyi László szabadságot kap CCLXXI. 
Somossy Ignácz 39, 41, 65, 66, 71. 72, 77, 152, 154, 158? 

162, 193, 273, 472, 482, 483, 485, 486, 491. 
Somssich Pál 427, 428, 458, 463, 472, 494. 
Somssich Pál mint elnök CCLIX—CCLXXI1. 
Somssich Pál és társai interpellatiója CCLXXIX. 
Stoll Károly 507. 
Stoll Károly határozati javaslata CCLXXXI. 

SZaplonezay József 66. 72, 173, 283, 491. 
Szász Károly 103, 105, 124. 125, 237, 480. 
Szelesztey László mint h. jegyző CCLXXXII. 
Személyes kereseti adó CCLX—CCLXII, CCLXXIIL 
Szentiványi Károly mint elnök CCLXXII I -CCLXXVII , 

CCLXXXII. 
Szerb nemzet nyilatkozata CCLXXXII. 
Szilády Áron 110, 479. 
Szlávy József 114, 217, 219. 220, 230. 
Szontagh Pál (gömöri) 56. 
Szontagh Pá! (gömöri) mint előadó CCLXVIII. 
Szontagh Pál (nógrádi') 38, 42, 238, 259. 

teleki Domokos gr. (id.) 465. 
Teleki Domokos gr. (jd.) interpellatiója CCLXXIX, 
Tinku Ábrahám 281, 282, 284, 285, i,86 
Tinku Ábrahám interpellatiója CCLXXII. 
Tisza Kálmán 30, 32, 33, 36, 38. 43, 55, 57, 59, 66, 74, 

77, 78, 83, 86, 88, 135, 140, 141, 142, 145, 
152, 164, 166, 173, 174, 175, 177, 196, 202, 
203, 209, 233, 238, 241, 307, 428, 432, 435, 
438, 447, 448, 449, 464, 466. 473, 475, 481, 
482, 486, 493, 495, 499, 504. 

Tisza Kálmán interpellatiója CCLXXIX. 
Tisza Kálmán módositványa CCLXII—CCLXV, 
Tisza László 26, 27, 28, 64, 65, 69, 75, 106,259,363, 460, 

480, 485. 
Tokody Ágoston 68, 72, 74, 
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Tóth Kálmán 283, 324. 
Tóth Vilmos 44, 94, 224, -M, 309, 310, 311. 
Trefort Ágoston 40, 372. 

tíjfalussy Lajos 267. 
üjonczozás CCLXXX, CCLXXXI. 
Újvidéki kérvény CCLXVUL 
Uzsoratörvények megszüntetése CCLXVII. 

Vadászati törvényjavaslat CCLXXIX. 
Vadnay Lajoe 56, 72, 141, 171, 172,194, 195, 272,278, 

291, 371, 376, 440. 
Vasút (gyöngyösi szárnyvonal) CCLXXI. 
Vay Béla b. 357. 
Vállyi János 34, 42, 56, 60, Úl, 63, 166, 196, 503. 
Várady Gábor 87, 88, 267, 269, 327, 329, 441, 467, 485, 

501. 
Várady János 340. 
Védelmi bizottság jelentése CCLXVII. 

Véderő CCLXXI, C C L X X m - C C L X X X I L 

Vidaes János 402, 403, 404, 405. 
Vuchetich István 470. 

Wenckheim Béla b. 213, 215, 225, 229, 281. 
Wlád Alajos 41, 225. 

Zárt ülés CCLXXX. 
Zerdahelyi Ineze lemond CCLX1X. 
Zeyk József 198. 
Zeyk Károly 64. 
Zichy Antal 331,451. 
Zichy Antal mint előadó CCLXV, CCLXVI, CCLX1X— 

CCLXXI. 
Zichy Nándor gr. 12, 86, 112, 147, 154, 478. 
Zichy-Ferraris Viktor gr. szabadsága meghosszabbittatik 

CCLXXII. 

ZSarnay Imre 101, 196, 336. 
Zsedéayi Ede 20, 45, 46, 125, 236, 242, 264, 357, 486. 
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