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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-

KÉPV. H. NAPLÓ. 1865/gix. 

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 

38* 



300 CCLXXIII. OKSZÁGOS ÜLÉS. (Július 30. 1868.) 

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 

KÉPV. H. NAPLÓ. 1 8 6 5 / 8 . IX-

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-
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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-




