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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. 

CCLXXIV. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1868. július 31 én 

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 bemutatása. Mileties Szvetozár az Újvidéken elfogottak iránt interpellálja a kormányt. A védelmi 
törvényjavaslatok átalános tárgyalása tovább foly. 

A kormány részéről jelen vannak: Andrásy 
Gyula grn Eötvös József &., Gorove István, Horvát 
Boldizsár, Lónyay Men :hért, Wenckheim Béla h. 

Az ülés kezdődik d. e. 10 l)^ órakor. 

E l n ö k : Az ülést megnyitom. A mai ülés J 
jegyzőkönyvét Horváth Lajos jegyző úr fogja ve- j 
zetni 5 a szólani kívánók neveit pedig Csengery 
Imre és Mihályi Péter jegyző urak jegyzik. 

A múlt ülés jegyzőkönyve fog hitelesitettni. | 

Horváth Lajos jegyző (olvassa a július 
30-án tartott ülés jegyzökönyvét.) 

E l n ö k : Küküllő megye képviselő bizottmá
nya az erdélyi részekben még fent levő úrbéri 
természetű viszonyokat törvényhozásilag megol
datni kéri. 

Topolya mezővárosa elöljárói s lakosai a 
pest-szeged-szabadka-kulai csatorna létesítését esz
közöltetni kérik. 

Bihar megyében kebelezett Bélfenyér közsé
gének lakosai a nagyváradi 1. sz. püspökségi ura-
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dalom által folytatott úrbéri perben keletkezett 
harmad bírósági ítéletet, az országgyűlés által 
ujonan hozandó törvény hozásáig, felfüggesztetni 
kérik. 

Mindezen kérvények a kérvényi bizottsághoz 
tétetnek át. 

Luzsénszky Pál báró kérvényt kíván a t. ház
nak bemutatni. 

LuZSenSZky P á l b . : T. ház! Van szeren
csém sz. k. Kassa városa több iparosa aláírásával 
ellátott kérvényt az ipar fejlesztése ügyében a t. 
ház asztalára letenni, s azt kegyes pártfogásába 
ajánlani azon kéréssel, hogy azt a kérvényi bízott
sághoz utasítani méltóztassék. 

E l n ö k : A kérvényi bizottsághoz fog átté
tetni. 

Miletics Szvetozár képviselő úr interpellatiót 
kivan az igazságügyiminiszter úrhoz intézni. 

Csengery Imre jegyző (olvassa Miletics 
Szvetozár interpellatióját): „Vajon az igazságügy-
miniszter rendeletéből és tudtával történt-e az, 
hogy Pétervárí.don Jovanovics Vladimírnak a 
Zastava munkatársának a szabályszerű kiséret 
mellett a szabad levegőre kimenni megtagadtatott, 
és hogy saját családjával az összejövetel felügye
let mellett sem engedtetik meg ? Ha ez tudtával 
és rendeletéből történik, mivel igazolja? ha pedig 
nem, szándékozik-e a t. miniszter úr valami intéz
kedést tenni, hogy az összejövetel legalább roko
nokkal és ugy szintén a kijárás szabad és tiszta 
levegőre megengedtessék ?" 

E l n ö k : Közöltetni fog igazságügyminiszter 
úrral. 

Napirenden van a védelmi törvényjavaslatok 
tárgyalásának folytatása. 

' Tisza K á l m á n : T. ház! Mielőtt magához 
az előttünk fekvő törvényjavaslathoz szólanék, el 
akarom röviden mondani — a nélkül azonban 
hogy beszédének és indokolásának czáfolatába bo
csátkoznám — hogy miért történik az, hogy habár 
a törvényjavaslat tartalmával magam is sok tekin
tetben elégedetlen vag}^ok, mégis a Madarász kép
viselő úr és társai által beadott határozati javas
latot nem pártolhatom'? Oka ennek igen egyszerű : 
mert miután én azon nézetben vagyok, a melyben 
lenni magát ő is vallotta, hogy Magyarország 
kellő véderejéről intézkedni szükséges, én ezen 
czélból rövidebb utat, azaz azt óhajtom választani, 
hogy az előttünk fekvő törvényjavaslatot,a meunyi-
az nézetem szerint hiányos vagy sérelmes, kijaví
tani megkísértsem a ház kebelében, nem pedig azon 
hosszabb utat, hogy visszautasítsam azt a minisz
tériumhoz, a mely visszautasítás annyival inkább 
nem lenne nézetem szerint igazolható, mert a mi
nisztérium bizonyosan azon meggyőződésben ter
jesztette e törvényjavaslatot most is elő, hogy az 

kielégítő, hogy az a helyzetnek, a viszonyoknak 
megfelel; alig volna tehát remélhető, hogy, ha 
vissza is utasitanók azt hozzá, azon, az övével el
lenkező szempontokból fogna kiigazittatni,a melyek 
például némely részeire nézve engem is vezérel
nek; tehát az elvesztett idő után ismét ott volnánk. 
a hol most, hogy t. i. a javaslatot minden tekintet
ben elfogadni képesek nem volnánk. 

Áttérve magára a törvényjavaslatra, két oly 
dolgot látok abban kimondva, a melyet, eltekintve 
most az alkalmazás módozataitól, részemről is he
lyeslek. Ezeknek egyike az átalános védkötele
zettség, a másik a honvédség felállítása. Az áta
lános védkötelezettséget illetőleg igen jól tudom 
én, hogy az nagy terheket ró az ország la
kóinak vállaira, s épen azért nem tekintem 
én ezt valami eszményi jónak sem, oly intéz
ménynek, a melyhez mind örökké ragaszkodni 
kellene , mert azt hiszem, hogy nem, az kell, hogy 
az európai művelt államoknak törekvése legyen, 
hogy mentül több fiaik álljanak fegyverben, ha
nem ellenkezőleg az, hogy mentül kisebbre szállít
tatván le a hadsereg, mentül kevesebb teher nyom
ja az államok lakóinak vállait, s hogy végre oda 
jussunk, hogy a katonai szolgálat épen olyan le
gyen, mint bármely más pálya, melyre lépnek azok, 
kik az iránt magokban hajlamot éreznek. 

Azonban, t. ház, igen jól tudom azt is, hogy 
ezen minden esetre szebb s boldogabb jövendő még 
igen messze van; igen jól tudom, hogy a felé tett
leg közeledni egyes államnak a többiektől elkü
lönítve — ha csak létét veszélyeztetni nem akarja — 
nem is lehet; tudom, hogy mig Európának, az eu
rópai szárazföldnek nagy államai átalában le nem 
tesznek a fegyver általi terjeszkedés vágyáról, 
mig meg nem értik a civilisatio és az emberi
ség szózatát, mely azt követeli, hogy a béke mü
veinek szentelhessék a nemzetek munkásságukat, 
mely csak a szellem s ipar általi hódítást tartja 
megengedhetőnek, mondom, hogy addig, mig ezt 
meg nem értik s ennek folytán egyetértőleg nem 
intézkednek azon roppant hadseregek számának 
leszállításáról, melyek az emberiség millióinak 
munkájától és az ezen hadseregek fentartására 
szükséges roppant tőkék gyümölcseitől fosztják 
meg az emberi társadalmat, addig, mig ez nem tör
ténik, lehetetlenség akár az állam és a trónnak biz
tosságáról gondoskodni tartozó hazafiság, akár 
szellemi és anyagi érdekeink szempontjából azt 
akarnunk, hogy saját hazánk kellő védelem nélkül 
maradjon. 

Ha már pedig egy nagy és terhes katona i 
erő fentartása a jelen viszonyok közt okvetlen 
szükséges, akkor lehetetlen az átalános védköte
lezettséget nem pártolni: lehetetlen, mert nem 
hogy aristokratikus intézmény volna, de épen egy 
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igen igazságos demokratikus intézmény az, mert 
ezen az utón mindenki arányosan vesz részt a ha
za védelmének terheiben és épen ez által minden
kire kisebb teher háramlik abból, mint háramlanék 
más rendszer mellett azokra, a kik e kötelezettsé
get mindnyája helyett magok teljesíteni lennének 
kénytelenek; (Helyeslés) lehetetlen, mert ezen az 
utón érhető el az, hogy a katonaság ne képezzen 
egy oly külön álló kasztot a nemzet kebelében, 
mely — miként a történelem tanúsítja — mig 
védelmül szolgált a külmegtámadások ellenében, 
addig számtalanszor a belszabadságnak legna
gyobb ellensége volt; lehetetlen, mert a honvéd
séggel czélszerü kapcsolatba hozott átalános véd
kötelezettség mellett érhető el az, hogy aránylag 
legnagyobb véderő álljon föl aránylag legkisebb 
költség mellett. Ezek szerint helyeslem én az áta
lános védkötelezettséget a jelen viszonyok között, 
helyeslem a honvédség felállítását. Helyeslem ezen 
utóbbit azon kívül, mit épen most elmondani sze
rencsém volt, nem csak azért, mert egy kegye
letes érzés rezgi át keblemet a honvéd név hal
latára ; de helyeslem azért is, mert meg vagyok 
arról győződve, hogy ha csak a kivitelnél a biza
lomra fölemelkedni nem tudó szűkkeblűség vagy 
épen ellenséges indulat — mit föl nem tehetek — ezt 
meg nem hiusítja, ha a nemzet, mint reménylem, 
ezen intézményt teljes erejével felkarolja: meg va
gyok arról, mondom, győződve, hogy mindenkit a 
legközelebbi idők tapasztalása meg fog győzni 
arról, miszerint az egyedül törvényes királyától 
és törvényes kormányától függő, a haza földjén 
levő és hazája szinei alatt sorakozott honvéd 
lesz mind az alkotmánynak, mind a trónnak, 
mind az ország épségének legbiztosabb támasza 
és legerélyesebb megvédó'je. (Átalános helyeslés.) 

Midőn azonban, t. ház, ezt kinyilatkoztatom, 
egyúttal nyilvánítanom kell azt is, hogy én a jelen 
törvényjavaslatot, midőn ezen általam is helyesnek 
tartott két elvet alkalmazza, sok tekintetben és sok 
pontjára nézve közjogi szempontból sérelmesnek 
és más irányban is czéliránytalannak tartom. S mi
dőn sérelmesnek tartom sok pontját közjogi tekintet
ben, nem azon nézpontból indulok ki, mit tartottam 
mindig és tartok ma is helyesnek a magyar hadsereg 
ügyeinek elintézése tárgyában, nem ebből: mert lát

va, hogy az elveim és nézetem szerinti elintézésnek 
útjában álló, azzal ellenkező 1867-iki Xll-ik t. ez. 
megváltoztatásának ideje nem érkezett el . részem
ről is ezen most idézett törvény szempontjából tekin
tem ezen javaslatot. Sérelmesnek, ama törvénytől 
hátralépésnek tartom ezen javaslatot annyiban, a 
mennyiben itt nem Magyarország véderejéró'lszán-
áékoltatik törvény alkottatni, hanem igen is egy 
dözös törvény alkotásáról van szó: már pedig az 
kltalam idézett lb'67-iki XII . t. cz.l3-ik szakasza ki-

| mondja ugyan, hogy a védrendszer egyenlő elvek 
j alapján állapítandó meg; de arról, hogy még ma-
j gára ezen tárgyra nézve is közös törvényt kelljen 

alkotni, egy szót sem szól. A 12-dik szakasz
ban pedig még az egyértelmüleg elintézendő'k kö
zöl is határozottan kiveszi az ujonczkiállitás fel
tételeinek, a szolgálatidőnek meghatározását. 
Ezen törvényjavaslat által pedig mindezekre nézve 
10 évre kötelezó'leg egy közös törvény szándé
koltatik alkottatni nem csak, de mindezek még a 

| 10 év elteltével is közös, egyetértő törvényhozás 
j tárgyaiul jelöltetnek ki. 

Sérelmes ez és hátralépés az emiitettem tör-
I vénytől annyiban is, amennyiben a közös had-

ügymininisztert, ezen ama törvényben nem is em
iitett közeget törvényesíteni szándékozik nem csak, 
de annak hatáskörét azon körön tul, mely őfelsége 
alkotmányosan gyakorlandó jogai számára jelöl
tetett ki ama törvényben, még messze tul terjeszti 
ki. Messze tul terjeszti ugyan is a közös hadügymi
niszter hatáskörét azon jogkörön, midőn a 21 . sza
kaszban arra, hogy hazánknak minő intézetei legye
nek a főgymnasiumok és főreláltanodákkal egyen
rangúaknak tekintendők , midőn a r ra , hogy mily 
hazánkbeli szegény tanulóklegyenek az egy évi szol
gálat jótéteményében részesitendők, ezen közös 
hadügyminiszternek határozó befolyást enged. De 
sérelmes és visszalépés szerintem annyiban i s , a 
mennyiben ezen törvényjavaslat a magyar hadsere
get, melyet még ama XH-ik törvény is, habár korlá
toltan, említ, szóval sem emliti. 

Igaz, t. ház, hogy hivatkozásvan a Xll-ik tör
vény azon szakaszaira, melyek közül egyikben e 
kitétel: „magyar hadsereg" ki van mondva; de ha 
meggondoljuk, hogy azon ido óta, midőn ama tör
vény alkottatott, a közösügyi törvénynek az ő 
felsége többi országai számára a reichsrathban 
elfogadott példányában a magyar hadsereg meg-
emlitése mellőztetett, és ha meggondoljuk, hogy 
most már a mi saját törvényünkben is mellőzte
tik." valóban bajos ebben egyebet látni hátralépés
nél , bajos ebben egyebet látni, mint annyit emle
getett önállóságunk igen keserves illustratióját. 
(Elénk helyeslés a bal oldalon.) 

De sérelmes végre — mert ez alkalommal töb
bet fölemlíteni nem akarok — abban is, hogy egy 
összes birodalomról szól. 

Én, t. ház , ismerem a kötelezettségeket, me
lyeket az 1867. évi Xll-ik törvényezikk ő felsége 
többi országai és tartományai irányában is reánk 
ruházott, nincs is szándékom e kötelezettségek el
len szólani; de kénytelen vagyok kifejezni azon 
meggyó'zedésemet, hogy magyar törvénybe azon 
kifejezést: összes birodalom, beigtatni saját hazánk 
állami léte ellen véghetlen hibának, hogy ne mond
jam, bűnnek tartom. (Elérik helyedé a bal oldalon) 
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Más tekintetben is, mint mondám, hibásak e 
törvényjavaslatnak némely szakaszai. 

Erre nézve csak egyet említek meg: hibás
nak tartom részemről a 12 évi szolgálatidőnek 
felosztását a közös hadsereg és a honvédség közt, 
a mennyiben az elsőben tiz, a másodikban csak 
két évig lesznek azok, kik besoroztattak, kötelesek 
szolgálni. Nem akarom most e kérdésnek politikai 
oldalát fejtegetni, hanem egyszerűen államgazda
sági és pénzügyi oldalához szólok pár szót. 

Ezen törvény szerint a besorozott 10 álló 
esztendeig részint mint valódi szolgálatban levő, 
részint mint hátralékos a közös hadsereg tagja; 
azon törvény szerint ezen tartalékosok behívására 
nem hogy az országgyűlésnek, de magának a fele
lős magyar kormánynak semmi befolyása nincs. 

Tiz álló évig maradnak tehát e hazának fiai 
oly helyzetben , hogy, saját kormányuknak tudta 
nélkül is, családi tűzhelyeiktől, foglalkozásaiktól 
bármely perczben elzavartathatnak. 

Nem akarok én itt sem rósz, sem boszan-
tási szándékot feltenni, de magát a helyzetet aka
rom szemügyre venni, a helyzetet, ugy a mint az 
ma van. 

Tudjuk, hogy a magyar hadsereg legna
gyobb része ma is külföldön van , és arra nézve, 
hogy az ezentúl máskép lesz, a törvényben sem
minemű biztosítékot nem látok. 

Mi lesz ennek következménye ? 
A legkisebb háborús eshetőség felmerülésekor, 

hosszas idő levén szükséges a távolság miatt a 
tartalékosok behívására, a tartalékosokat be fogják 
rendelni, és be fogják rendelni sokszor olyankor 
is, midőn, ha az egész rendezés máskép lenne, ha 
ők közel volnának ezredeik fő helyeihez, meglehet, 
a behivásra sem volna szükség, mert azon idő 
alatt , a mennyivel későbbre lehetett volna a be
hívást halasztani, már a háború esélyei el is mul
tak. Azt gondolom, nem szükséges pedig fejtegetni, 
hogy egyetlen egy ily behívása a tartalékosoknak 
mily roppant kárt okoz nem csak az egyes csalá
doknak , hanem az egyes családok utján a rendes 
foglalkozás, az üzlettől elzavarás folytán az állam
nak is. 

De hasonlólag káros ez pénzügyi tekintet
ben is. 

Erre nézve nem szükséges egyébre utalnom, 
mint egyedül a r ra , hogy mennyibe fog ily mó
don az ujonczok kiszállítása, a szabadságosok ha-
azszállitása, a tartalékosok behívása és visszaszállí
tása az államnak kerülni : ugy hogy ezen mó
don meg vagyok róla győződve, nem hogy kis-
sebbiteni lehetne a hadügy által ránk rótt terhe
ket , de igen félő, hogy azok még magasabbá fog
nak neveltetni. 

Azonban, t. ház, nem óhajtok most több meg

jegyzést tenni; lesz erre mind az általam érintett pon
tokat , mind a nem érintetteket illetőleg alkalom a 
részletes tárgyalásnál , ho l , ha és a mennyiben 
szükségesnek találandom, módositványomat is 
megteendem. 

Most egyszerűen csak azt nyilvánítom, hogy 
tekintve az általam is helyeselt két fő dolgot: az 
átalános védkötelezettséget és a honvédség fölál
lítását : ezekre való, és csak is ezekre való tekin
tetnél fogva, nem ellenzem azt, hogy a törvény
javaslat részletes vita alapjául elfogadtassák. Ter
mészetesen az, hogy azontúl, midőn majd a ház 
tárgyalásán keresztül ment, rá fog jk-e szavazhatni 
vagy nem? attól fog függni, hogy az általam 
teendő, vagy általam helyeselt módositványok 
el fognak-e fogadtatni vagy nem ? (Elénk helyeslés 
a bal oldalon.) 

Tóth VilmOS : T. képviselőház ! Fehér me
gye sárkereszturi kerülete képviselője, kinek in
dítványa ellen szólni akarok, tegnapi beszédében 
a magyar állami létre nézve e perczet fontosnak 
jelzé, és miután országgyűlési együttmaradásunk 
alatt ez egyetlen pont, melyben vele találkoztam,, 
szívesen constatálom ezen egyetértést. 

Valóban senki sem tagadhatja e perez fontos
ságát, (Ugy van!) ki a tények impressiója alatt 
érzi, hogy egy állam nemzetközi önállásának 
biztositéka napjainkban főleg a szabad institutiók-
ban és egy a status anyagi erőösszegét egybe 
foglaló, a hadászati kifejlődöttségének megfelelő, 
de egyszersmind a nemzeti jellemmel összehangzó 
hadszervezetben keresendő. 

Igen fontos tehát Magyarországra nézve e 
törvényjavaslatok tárgyalásának kimenetele akkor 
is , ha nem képeznék azok egy úttal az 1867. évi 
örökké nevezetes , s belső meggyőződésem szerint 
a felekre nézve áldást hozó kibékülés alapján emelt 
műnek zárkövét. 

í g y azonban még változhatlan hitem az, 
hogy nem csak a magyar államot, hanem ő felsége 
mindkét államterületét illetőleg a lét vagy nem 
lét kérdése e törvényjavaslat sorsával fog eldőlni. 

És e hitemben megerősit az 1848-iki hadjá
rat egyik ősz bajnokának tegnap tartott lelkes be
széde , megerősit azon komoly hang , mely a bal
közép igen tisztelt vezérszónokának szónoklatán 
átvonult, és megvallom, nem ingatott meg e hi
temben azon önelégült mosoly sem, melylyel Ma
darász képviselő úr tegnapi beszédét kiséré, s 
mely bennem azon meggyőződést szülte, hogy az 
ő aggodalma nem oly komoly, a milyennek ő azt 
feltüntetni akarta. 

E törvényjavaslatok pontos átvizsgálása ben
nem azon hitet és meggyőződést érlelé meg, hogy 
azok megfelelnek politikai és geographiai helyzetünk 
követelményeinek; megfelelnek a nemzet jelenének 
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és múltjának, és épen mint Tisza Kálmán t. képvise
lő társunk előttem monda, nem aristokratikus intéz
ményt alkotnak; hanem igenis megfelelnek az örök 
igazság, a demokratia, a közös jog és közös kötele
zettség nagy elvéből folyó természetszerű átalános 
hadkötelezettségnek, megfelelnek az alkotmánynak 
és a törvénynek,és nézetem szerint legfőkép azért bír
nak nagy becscsel, mert alkotóik államférfiúi körül
tekintéssel tudták megkülönböztetni a jót és lehetsé
gest a talán kápráztató, de kivihetetlentől, mert nem 
tévesztek szem elől azon örök igazságot, hogy csak ; 
azon törvény nem támaszt reactiót, s ennél fogva 
csak azon törvény számolhat tartósságra, mely a 
körülmények gondos számba vétele mellett alkot- I 
tátik. {Helyeslés.) 

Hogy a törvényjavaslatok életképes magvát , 
fognak ezen intézménynek adni, épen előttem szó- j 
ló Tisza Kálmán képviselőtársam tanusitá akkor, 
a midőn daczára annak, hogy e törvényjavaslatok 
részletei ellen éles támadást intézett, azokat mégis j 
átalánosságban a részletes vitatkozás és tárgyalás 
alapjául elfogadta; s épen azért azt hiszem, azok j 
lesznek hivatva ezen támadások megczáíolására, 
kik e törvényjavaslatokat a részletes vita alkalma-
val védeni kötelelességöknek ismerendik. 

Szabad legyen átalánosságban előttem szóló i 
beszédére csak annyit megjegyeznem, hogy azon 
törvény , mely helyes alapelveken nyugszik , le
gyenek bár annak némely részletei hiányosak, 
főleg ha e hiányok egy pillanatnyi és múlékony 
szükségességnek kifolyásai és épen azért nem 
hiányok, hogy, mondom, ily törvény mindenkor 
jó, mert időnkinti módosítása és változtatása az 
alap megsértése s igy erőszakos rázkódtatás nélkül 
eszközölhető. 

Egészen máskép állok azon inditványnyal 
szemben, melyet Fehérmegye sárkereszturi kerüle- j 
te képviselője s társai a ház asztalára letettek. és 
mely a törvényjavaslatok egyszerű elvetését indít- ! 
ványozza. 

Hogy mi legyen czélja ezen indítvány- j 
nak akkor. midőn egy egész nemzet belátta azt, 
hogy lételének biztosítására a mielőbbi hadszerve- | 
vezés szüksége fenáll, mondom , hogy mi legyen 
ezen indítványnak czélja ? azt a tisztelt indítvá
nyozó urak országgyűlési működéséből gyanít
hatom, de tudnom nem lehet. Ez indítványnak indo
kolása azonban meggyőzött engem arról, s meg
győzte, azt hiszem, annak minden elfogulatlan 
olvasóját, hogy a t. indítványozó úr és társai e 
törvényjavaslatokat vagy nem olvasták, vagy ha 
olvasták, nem értették . (Ellenmondás a szélső ba
lon) vagy ha olvasták és értették is . ismét nem 
tudom mi czélból, de szándékosan félremagyaráz
ták. (Helyeslés.) 

Patay I s t v á n : Hogy jobbat csináljunk! 

Arról nem tehetünk, hogy ő nem érti, mit aka
runk mi. 

Tóth VilmOS: Hogy állításaimat bebizo
nyíthassam , tisztelettel kérem a házat, hogy 
előadásomat néhány perczig figyelemmel kisérni 
méltóztassék. (Halljuk!) 

Meg fogják engedni,hogy én épen azon taktikát 
fogom követni, melyet t. képviselő úr Madarász 
követett: ennélfogva kénytelen vagyok felolvasni 
az indítványnak azon pontjait, a melyekben fog
lalt állításoknak valótlansága nézetem szerint kéz
zelfogható. 

Az indokolás második pontja ezt mondja: 
„Tekintve azt, hogy minden állam országgyűlé
sének legfenségesebb joga az, hogy a katonaadást 
meg is tagadhassa, e törvényjavaslat pedig mind 
Magyarország, mind Ausztria parlamentjét e leg
fenségesebb jog gyakorolhatásától kívánja nagy 
időre megfosztani." 

Azt hiszem, t. ház, ez igen világosan van 
szerkesztve; meg fogják azonban engedni, hogy 
ennek ellenében felolvassam a törvényjavaslat 13-
dik szakaszát, mely igy szól: „A magyar korona 
országai, valamint a birodalmi tanácsban képviselt 
országok közt fölosztandó azon ujonczilleték, mely 
a hadsereg és hadi tengerészeinek az életbe lép
tetett törzs és oktató rendszer kívánalmai szerint 
fentebb megállapított számerőben leendő föntartá-
sához szükséges, a 10 év lefolyása előtt kérdésbe 
csak ugy lesz vehető, ha ő felsége, az illető felelős 
kormányok utján annak emelését vagy leszállítá
sát kívánja; a jutalék kiállítása azonban csak ak
kor történhetik meg, ha a törvényhozás azt azon 
évre már meg is szavazta." Hogy ez által a katona
megtagadási jog világosan fön van tartva, azt hi
szem, ezt magyarázni nem szükséges; de miután 
mind az indokolás, mind a törvényjavaslat ily tisz
tán van szerkesztve; miután azt is tudom, hogy 
Madarász képviselőtársam és társai magyarul jól 
tudnak: akkor tisztának és világosnak kell lenni 
előttem annak is, hogy a t. indítványozó úr bizonyo
san belátta, hogy a törvényjavaslat épen ezen, 

le gszigorubb alkotmányos vizsgát is kiállja. 
Miután továbbá tudjak,hogy a,, Magyar Újság" 

t. olvasói csak is az ő indítványukat fogják figye
lemmel kisérni, nem találván meg a törvényjavas
lat achillesi sarkát, hová magas röptű frázisaik 
nyilait irányozzák: bocsásanak meg, de egy kis 
egyszerű félremagyarázási cselfogáshoz folyamod
tak, épen ugy, mintáz indokolás4-dikszakaszában, 
mely azt mondja: „tekintve azt, hogy az állam 
polgárai akkor teljesíthetik a haza és alkotmány 
védelme iránti kötelességöket, önrendeltetésöknek 
is megfelelve, ha a hon védelmére ugy képeztet
nek ki, hogy földmivelési, ipar-, kereskedelmi, tanu
lási vagy bármily foglalkozásaiktól el ne vonassa-
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nak, a mi fiatalabbaknál czélszerüen eszközölhető, 
ha már gyönge koruktól kezdve a tanodákban e 
részben is korukhoz mért oktatást nyernek; a 
törvényjavaslat pedig a kor szabad szellemű hala
dásának ez eltagadhatatlan követelményeit tá
madja meg." 

Súlyos vád, nagyon súlyos; csak egy hiánya 
van: hogy nem jelölte ki a t. indítványozó úr a 
törvényjavaslatnak azon szakaszát, melynél fogva 
a reál és felső iskolákban ezentúl a mértant, 
vegytant, physikát, számtant, melyek mind meg
annyi kellékei a katonának, többé tanítani nem 
szabad; vagy nem jelölte ki a törvényjavaslat azon 
pontját, mely megtiltja, hogy ezentúl a tanodák
ban az ifjúságot hadi tanulmányokra tanítani nem 
lehet; továbbá nem mondta meg azt, hogy a sza
bad szellemű haladást a törvényjavaslat melyik 
pontja gátolja. 

Azt mondhatnám neki erre, hogy a törvényja
vaslat szerint csak 20 éves ifjak fognak a zászló alá 
hivatni; ő pedig jól tudja, hogy Magyarországon a 
20 éves ifjak már rendesen iskolai tanulmányai
kat befejezték. (Felkiáltások bal felöl: NemjáÜ!) 

Azt mondhatnám, hogy 21-dik szakasza sze
rint a reál és főgymnasium tanulói, kik kitűnő 
osztályozást nyertek, s kik ennélfogva a szellemi 
haladásnak factoraivá lesznek, nagy kedvezmény
ben részesülnek az által, hogy ők csak egy évre 
hivatnak be, rendes szolgálatra, míg mások 3 évre. 

Ezekből láthatná, ha látni akarná, hogy a tör
vényjavaslat a szabad szellemi haladásnak nem 
csak nem vét. sőt ellenkezőleg azt elömozditja. 
(Helyeslés jobb felöl.) 

Helyesen állítják, igen helyesen, a képviselő 
urak azt, hogy Magyarország jól felfogott érdeké
ben nem a háború, hanem a béke áll. Higye meg 
a képviselő úr, hogy minekünk is minden törek
vésünk oda irányul, és épen az választja el a szélső 
baltól a ház legnagyobb részét, hogy az önök poli
tikáját a belbéke fentartására alkalmasnak nem 
tartja. 

A l m á s y Sándor: Ez Rágalom ! (Élénk föl-
kiáltások jobbról: Igaz! Igazság!) 

T ó t h V i l m o s : De önök az általam helyes
nek jelölt tételekből helytelen következtetést von
nak akkor, mikor a béke fentartására, a rendes 
hadsereget minimumra, még pedig egy meg nem 
nevezett minimumra akarják reducálni. Hiszik-e 
önök komolyan, hogy a midőn éjszaki Németor
szágnak 800,000 rendes és kétszáz főnyi honvéd
serege van, midőn Oroszországnak 800,000 főnyi 
rendes és 400,000 főnyi helyi katonasága, tehát 
egy millió kétszázezer főnyi rendes hada és csak 
kétszázezernyi nem rendes hadserege van, mi
dőn Francziaország 800,000, Olaszország 400,000 
főnyi rendes hadsereggel rendelkezik, hiszik-e önök, 

hogy a mi geographiai helyzetünkben a béke 
fentartására lenne alkalmas az, ha mi a hadse
reget akkép reducálnók? 

U g y hiszem, önök is ugy tudják, mint én, 
hogy addig, mig az átalános lefegyverezés be 
nem következik, hogy mig a világbéke magasz
tos eszméje meg nem valósul, mindaddig állandó 
hadsereg fentartása szükséges; szükséges pedig 
oly hadsereg fentartása, mely a szomszéd állam 
hadseregének számához arányban áll, s mely egy
szersmind oly hadképes s hadedzett legyen; s mi
után azt hiszem, hogy a képviselő urak ezt ugy 
tudják mint én, indítványukat csak az által ment
hetem, mert tudom, hogy ők ezeken kivül még vala
mit tudnak: és ez az, hogy indítványukat pártjo-
kon kivül senki sein fogja pártolni.(Helyeslés jobbról.) 

Az indítvány indokolása utolsó pontja ezt 
mondja: „tekintve végre azt, hogy Magyarország 
területi épségének és alkotmányának, ugy állami 
létének is biztosítása azt követelik, hogy rendes 
hadserege és honvédsége mint Magyarország ren
des hadserege és Magyarország honvédsége ren
deztessenek és létezzenek.'" 

Már, tisztelt ház, hogy a törvényjavaslat sze
rintrendezendő honvédsereg nem lenne Magyaror
szág honvédserege, azt a képviselő ár ismét komo
lyan nem állithatja: mert hogy egy, a magyar honvé
delmi miniszter kormányzata, egy magyar had
parancsnok s magyar zászló alatt álló, magyar 
vezényszó mellett vezényelt, magyarországi lako
sokból álló oly honvédsereg, melyet a határokon 
tul csak is a nemzet gyűlésének beleegyezésével 
lehet alkalmazni, hogy ez nem lenne Magyaror
szág honvédserege : ezt épen ugy lehet állítni, mint 
pl. elhitetni egy ép szemű emberrel, hogy a fekete 
tárgy fehér, vagy elhitetni akarni velem azt, hogy 
Magyarország a szélső bal politikája mellett Ma
gyarország maradhatna. (Élénk helyeslés a jobb, 
ellenmondás a szélső bal oldalon.) 

Áttérek azon fontos kérdésre, vajon a tör
vényjavaslat szerint alkotandó hadsereg Magyar
ország hadserege lesz-e vagy nem ? Ha igy állítta
tik fel egyszerűen a kérdés, azt felelem rá, hogy 
nem. De határozottan merem állítani, hogy egy, 
az 1867. évi KII. törvényezikkely alapján rende
zendő, ugy mint a törvényjavaslatban elénk ter
jesztetik, és a birodalom közös védelmére alakítan
dó hadsereg egyszersmind Magyarország hadsere
ge is lesz, és határozottan merem állítani azt is, hogy 
az ekként szervezendő hadsereg egy lelkes honvéd 
ség támogatása mellett képes lesz megvédeni a ha
tárokat, képes lesz megtorolni egy netáni sérelmet, 
mely ő felsége ellen vagy ellenünk intéztetnék. 

Hogy mi volt oka annak, hogy ő felsége 
hadserege az utóbbi időben szerencsétlen csatákat 
vívott, azt előszámitani igen nehéz lenne. E n tu-
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dok annyit és azt szívesen kimondom, és hiszem, 
hogy tudja azt eddigelé az egész világ, hogy a 
hadsereg tisztjei vitézek, a legénység zászlójához 
híí volt : máshol keresendő tehát e szerencsétlen
ség oka. Azt hiszem, hiányzott mindenek előtt a 
hadseregben egy közös eszme, melyért a hadse
reg lelkesülhetett volna, és mely őt nagy tettekre 
buzditotta volna; mert továbbá a hadseregben ma
gában a rokon elemek mesterségesen elválasztva 
levén, e hadseregben sem nemzeti typus, sem egy 
nemzeti ambitio ki nem fejlődhetett; mert e had
sereg nem volt a nép egyetemességének kifolyása, 
miután attól magát egy nagy ország intelligenti-
ája csekély kivétellel távol tartotta; mert a nép és 
hadsereg közt hiányzott a kapocs, miután a had
sereg statust képezvén a statusban, igen gyakran 
e két factora az államnak, t. i. hadsereg és nép 
majdnem ellenségnek tekintették egymást. Hogy 
ily körülmények között megtámadtatva egy túl
nyomó ellenség által, a hadsereg csodákat nem 
tudott művelni, egy oly hadsereg, mely évenkint 
50—60 ezer rósz kedvű, erővel bevitt ujoncz ál
tal pótoltatott: ez nézetem szerint igen természetes. 

Mi más alkatrészekből fog állni a törvényjavas
lat szerint rendezendő hadsereg, mi más szellem fog
ja azt átlengeni, és ennélfogva mi más eredményeket 
lesz az képes kivívni: az tiszta és világos, hogy ha 
mindazon okok, melyek eddigi gyengeségét ké
pezték, meg fognak szűnni: mert én meg vagyok 
győződve, hogy az átalános védkötelezettség foly
tán, azon válaszfal, mely a hadsereg és nép közt 
fenállott, önként le fog hullani, nem levén a had
sereg más, mint a népnek egyetemességének föl
fegyverzett része; mert az által, hogy a magyar 
ezredekbe csak magyarok soroztainak be, és igen 
természetes,hogy a többi ezredek is rokon elemekből 
fognak összealkottatni, meglesz a nemzeti typus és 
nemzeti ambitio, és meglesz azon cohaesio, mely 
okvetlenül szükséges, mert a lajtántuli és lajtán-
ínneni népek többé nem rabszolgák, hanem sza
bad alkotmánynyal biró népek, s ennélfogva 
meglesz a hadseregben azon közös eszme, mely 
lelkesitendi, és ez eszme a szabadság eszméje; mert 
mindennap erősebb gyökeret ver azon hit, hogy 
valamint a lajtántuliakra nézve életkérdés Ma
gyarország támogatása, ugy Magyarországra is 
elkerülhetlenül szükséges a lajtántuliak védelme ; 
mert a hadsereg élén mint fó'hadur egyforma sze
retettel, egyforma érdekkel fog állani az ausztriai 
császár és a magyar király. 

Mindezeknél fogva meggyőződésem az, hogy 
először ezen hadsereg képes lesz feladatát teljesí
teni; másodszor az, hogy ezen hadsereg egyszers
mind Magyarország hadserege is lesz. (Igaz !) 

Ezek azon okok, a melyeknél fogva a bea- I 
dott indítványt nem pártolhatom. \ 

Rómára hivatkozva, magát a Gracchusokhoz 
hasonlitván, lépett föl a szószékre tegnap Fehér 
megye sárkereszturi kerületének képviselője. (Hall
juk f) Mély aggodalommal kérdé önmagától, mit 
válhat ő ezen törvényhozástól azok után, a mik 
itt történtek ? Erős filippikát mondott a mi politi
kánk ellen, rosznak, kárhozatosnak nevezte azt, 
a maga politikáját pedig feldicsérte, boldogságot 
jövendölt ezen politika mellett nem csak Magyar
országnak, hanem Romániának, Dácziának, Szer
biának, Montenegrónak és minden aldunai tarto
mánynak; hogy pedig szavainak nagyobb súlyt köl
csönözzön, mesterének egy levelére hivatkozott, a 
mely mindezen kárhoztatásoknak, mindezen nagy
szerű ígéreteknek sanctióját képezi. Ha a t. kép
viselő úr magát Gracchushoz akarja hasonlítani, 
én őt ezen örömében nem akarom zavarni; legyen 
azonban szabad megmondanom azt, hogy a Grac-
chusok működése és az Ő működése közt igen nagy 
különbség van, hogy a lex agraria és azon petitiók 
közt, melyeket ő a házhoz benyújtott, szintén 
igen nagy különbség van, (Zajos tetszés) hogy míg 
Rómában az aristokratia ellenében erőszakkal kel
lett kivivni a lex agrariát, addig a magyar aris
tokratia 1848-ban a világ tapsai közt önjószán-
tából osztotta meg a néppel a földet, és nem ta
lálkozott egy Marcus Octavius, a ki fölszólalt vol
na az ellen. (Tetszés.) 

Különbség van továbbá abban is, mert tud
juk, hogy midőn Cajus Gracchust a tanács depo-
pularisálni akarta, felállított ellenében egy nagy 
népszónokot, Livius Drusust, hogy ő depopularí-
sálja Gracchust az által, hogy ő a népnek még 
többet ígérjen. Már, t. ház, szeretném én azon em
bert látni Magyarországon, a ki a népnek még 
többet tudna Ígérni, de csak is igérni, mint Mada
rász képviselő úr. [(Hosszas derültség. Nagy tetszés.) 

De miután Róma történetére hivatkozott a 
képviselő úr, legyen szabad nekem is Róma tör
ténetéből egy episodot előadnom, melyből néze
tem szerint hazám közel múltjára lehet analógiát 
vonnom. (Halljuk! Halljuk!) Fabius Maximus óva 
inté a rómaiakat, ne ütközzenek meg Hannibállal, 
ki akarta őt folytonos vissza és ide s tova vonulás 
által fárasztani, és ez által hazáját megmenteni. 
Róma népe Cunctatornak kezdé őt csúfolni. Fel
állott ellenében Varró, nagyszerű ígéreteket tett 
a fórumon és több közhelyen, és a nép megvá
lasztotta őt konzulnak. Ezen választásnak a can-
naei ütközet lett következése, és Rómát a vég pusz
tulástól csak az istenek kegyelme és Hannibál 
tartózkodása tartotta vissza. E szerencsétlenség 
folytán Róma már kétségbe esett, s ime ismét 
azon Fabius Maximus lépett elő és megmenté a 
hazát. 
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E történetre visszagondolva, megvallom, okom 
lenne nekem is aggodalommal nézni a jövő elé, ha j 
nem emlékezném egyszersmind arra, hogy Varrót j 
többé Róma konzulává meg nem választotta. {Nagy j 
tetszés jobb felöl.) 

Régi fény, régi dicsőségrő beszélt Madarász 
képviselő iír. Higye meg, én is szeretek elzarán
dokolni az ősök sirjához, én is áhitattal borulok 
le azon régi fény előtt, melyet hosszú évek sötét
sége nem volt képes elhomályosítani; de éne fény
nél egy uj szövétneket akarok meggyújtani, és 
azt kívánom, hogy mindazok, a kik az ország- 1 
ban a sors által összetartásra vaunak utalva , ra- : 
gadják meg azon szövétneket erős kézzel, és ha 
annak világa nem lesz is eleinte oly fényes, mint j 
a régi. tápláljuk azt egyetértve keblünk melegé
vel, hazaszeretetünk lángjával, és meg vagyok j 
győződve, hogy nem sokára világosságot és me
leget fog terjeszteni e szövétnek, világosságot, | 
melynél a haza barátja és ellensége egyaránt látni j 
fogják, hogy beteljesül azon övökké nevezetes jós
lat, miszerint: ..Magyarország lesz."'1 fZajos éljen
zés jobb felöl.) 

I v á n k a Imre : T. ház ! Megengedik, hogy mi- ' 
előtt magához a tárgyhoz szólanék, a tegnap itt 
mondottakra vessek egy rövid pillantást. (Hall
juk!) 

Nagy események és az azokban szereplő fér
fiak kortársaik által a küljelenségek és a kültünerné-
nyek szerint szoktak megitéltetni, s azok, a kik í 
velők együtt működtek, rendesen nem igen rész- | 
rehajlatlanul szokták megítélni eljárásukat. Bár | 
mi nézetben legyen valaki, bár mennyire kárhoz- ; 
ta,-sa vagy dicsőítse Kossuth Lajost,azt semmi eset- 1 
re sem lehet elmagyarázni, hogy az 1848 — 49-iki I 
eseményekkel az ő személye szoros kapcsolatban j 
áll. (ügy van!) Bár milyen nézete legyen, bár mi
ként Ítéljen valaki Görgei Arthur eljárása s kato
nai tehetségei felett, azt nem fogja eltagadhatni 
senki, hogy Magyarország legfényesebb had tettei
vel neve szoros kapcsolatban áll. (Igaz! Ugy \ 
van!) 

En azt vélem, e két férfiú fölött ítéletet mon
dani a történelem kritikájának feladata lesz. (Ugy 
tan!) s mi, a kiket rokonszenv s ellenszenv vezérel. ! 
a kiket barátság vagy sértett önérzet ösztönöz, mi 
arra képesítve nem vagyunk. (Helyeslés.) 

Ezek után, t. ház, átmegyek az előttünk fek- 1 
vő tárgyra. ' 

A törvényjavaslatok, melyek itt előttünk van
nak , egyenkint nem ítélhetők meg. Egy concret 
egészet képeznek, és bár megvallom, hogy engem j 
nem elégítenek ki oly mértékben, mint az előttem j 
szólott Tóth Vilmos tisztelt barátomat; bár meg- j 
vallom, hogy egy kis szavacskát, melyet ő a ma- ; 

gyár hadsereg említése mellett közbeszúrt, azon J 
KÉPV. H. NAPLÓ. sx. 1865/g. 

csekély ..is" szócskát sokkal nagyobb mérv
ben sértőnek tartom , mintsem ö azt oly szépen 
el tudta magyarázni: mindamellett , hogy e 
törvényjavaslatok nem tartalmazzák mind azt, a 
mit én Magyarország közjoga szerint követelhető
nek s az országot megilletőnek, s katonai szempont-
ból tökéletesnek s jónak vallok, mégis— egészben 
— mint nagy haladást a kitűzött czél fcdé, kell hogy 
jelezzem. 

Előttem bizonyos, t. képviselőház, hogy rövid 
idő múlva be fog következni azon ido, midőn a 
hatalmasságok kölcsönös erőködése következtében 
kénytelenek lesznek a nemzetek az átalános fel
fegyverkezéshez folyamodni. (Lefegyverkezéshez!) 
Felfegyverkezéshez. Annyira fokozzák egyes ál
lamok haderejöket, miként lehetetlen, hogy a szom
széd államok e tekintetben elmaradjanak. De az 
igy keletkező állandó hadseregek költségei megint 
oly nagyok, hogy másrészt lehetetlen, miként az 
államok jövedelmei az állandó nagy hadseregek 
fentartását megbírják. Ebből mi következik'? Ter
mészetes következése az, hogy át kell menni oda, 
amit én a legtökéletesebbnek tartok, t. i. be kell kö
vetkezni az átalános népfelfegyverzésnek, és ezt, 
összekötve erős állandó hadkeretekkel, tartom én 
a nemzeti szabadság legfőbb biztositékának. Ide 
ugyan még jelenleg el nem jutot tunk: de haladunk 
ez irányban. 

Azt is meg fogja engedni a tisztelt képvi
selőház, hogy oly viszonyok között, a milye
nek között mi vagyunk, s a mint épen í. előttem 
szóló a szomszéd államok haderejét felemlité, ami
hez még szükségesnek látom hozzátenni azt. hogy 
a szomszéd Szerbia mintegy 120,000 embert, Ro
mánia 140,000 embert kivan fegyverbe állítani. 
ha ily viszonyok között Magyarországra nézve, 
hogy ha állami létét és függetlenségét fen tartani ki-
várija, igenis szükségesnek látom, h o g y a ma
gyar kormány legalább is 500,00 fegyveressel ren 
delkezhessék.s hogy ezt, a jelen törvények nyomán, 
képes is lesz Magyarország kiállítani. 

A jelen törvényjavaslatok nyomán az állandó 
hadsereg mintegy 100,000 ember, a tartalék mint
egy 170,000 ember, a honvédség eleinte mintegy 
70, később 120—130 ezer emberre fogna fel
emelkedni ; ha ehhez hozzá számítom az 53 ezerre 
menő határőrvidéki ezredeket : oda jutok azon 
számhoz, a melyet legkevesebbnek tartok arra 
nézve, hogy Magyarország államiságát fentart-
hassa. En, t. ház, megjöttnek látom azon időt, mi
dőn nem hogy ellenezzük, hanem szükségesnek 
tartsuk, hogy a magyar felelős kormány egy oly 
haderő felett rendelkezhessék, a mely haderővel 
Magyarország tekintélyét minden irányban fen-
tarthassa. (Helyeslés.) 

Tisztelt képviselőház ! A jelen törvényjavas-
40 
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latban különböző oly hiányokat tapasztalok, a me
lyeket megemlítés nélkül nem hagyhatok. 

A legelső, a mi feltűnik, és különösen a véd-
t örvénynél, ez magának a törvénynek külalakja. 

Mi itt törvényt hozunk nem csak Magyaror
szágnak, hanem hozunk törvényt Ausztriának is, 
s ez törvényhozásunkban e tekintetben az első és 
szerintem veszélyes eset. 

Ily szellemben és ily modorban még az 1867. 
úgynevezett kibékülési törvények sem voltak al
kotva; és habár is az 18G7. XII. t. ez. 13-dik 
szakasza azt, rendeli, hogy a honvédelem egyenlő 
alapelvekre fektettessék, az koránsem jelenti azt, 
hogy e törvények egyenlő szavakkal, tökéletes és 
teljes egyenlőséggel alkottassanak. Én igenis ve
szélyesnek tartom az ilyes előzményt, és nem kíván
nám azt, hogy a kivitel átalános részleteibe, az 
ujonezállitáshoz, a szolgálat idejének megszabásá
hoz, és más efféle rendelkezéseihez az egyik vagy 
másik államnak törvényhozásai kölcsönösen bele
szólhassanak. En igen helytelennek tartanám 
azt, hogy mi itt előzményt nyújtsunk, a melynek 
folytán egy más állam törvényhozó testületének 
hozzájárulásával sanctionáltassanak azon törvé
nyek, a melyeket Magyarország királyával köt. 

Egyenlő elvek letétele nem feltételez egyenlő 
törvényeket. 

Másodszor figyelmeztetnem kell a t, házat, 
hogy ha a jelen törvényt el méltóztatnak fogad
ni , ez által a közös hadügyminisztert törvé
nyeinkbe igtatják. 

Már. t. ház, bár mennyire méltóztatnak is az 
1867. XII . t. ezikket forgatni, ott a közös had
ügyminiszterről szó sincs, és hogy ha a közös had
ügyminisztert oda fogják hozni, ennek következ
ményeit is szem előtt kell tartam. Az 1867. XII . 
t. ez. 8-dik szakasza a külügyekre nézve, mint a 
kölcsönös védelem egyik részére, határozottan ki
emeli a közös külügyminiszternek szükségessé
gét. De ott. hol a kölcsönös védelemnek másik 
eszközéről beszél, t, i. a hadseregről és ennek fő
parancsnokáról, a 11, szakaszban, ott a közös 
hadügyminiszter megemlítését szorgosan kerüli, 
és határozottan kimondja, hogy az ő felségének 
személyes teendője, vagy pedig az azzal megbí
zandó fő hadvezéré; azt pedig, hogy mily jogokat 
tart fen magának az ország, azt a törvénynek 12. 
szakasza irja körül. S ezen szakasz érteiméhen az 
ebbeli teendőket nem gyakarolhatni más utón Ma
gyarországon, mint saját felelős kormányának ut
ján, nem pedig egy rajta kívül álló, csak a dele-
gatio által feleletre vonható közös hadügyminisz
ter utján. Igen sajátságos helyzetbe jutottunk a had
seregre nézve, t. ház. épen ezen közös hadügymi
niszter felállítása által. Míglen itt e házban a had
sereg szervezéséről szólhatunk, az nincs előttünk, 

a kihez fordulhatnánk, a kitől e tekintetben felvi
lágosítást nyerhetnénk, a kit utasíthatnánk és fe
leletre vonhatnánk. (Igaz! bal felöl) Ellenben a 
delegatióban szólhatunk a hadsereg költségeiről, 
de hogy ha nem akarjuk kiterjeszteni a delegatio 
hatalmát, a hadsereg szervezéséről nem nyilatkoz
hatunk. 

En,ki magamat a törvényesség emberének val
lom, s ha e változtatás egyszer törvény lesz, annak 
bizonyosan az engedelmességet megtagadni nem is 
fogom, kötelességemnek ismerem figyelmeztetni a t. 
házat, hogy most oly térre lép, a melynek elha
tározása igen fontos : mert vajon tanácsos-e, hogy 
a mi viszonyaink közt egy ember, a ki a képvise
lőháznak nem felelős, hanem egy küldöttségnek, 
hogy ily ember kezébe tétessék le ily nagy ha
talom, a hadsereg és fegyveres erőnek három 
negyede feletti rendelkezés ? 

Ezt én igen, igen meggondolandónak tartom. 
Megemlítvén e két fő hiányát e törvényja

vaslatnak, még egyre vagyok b á t o r a t. házat 
figyelmeztetni. Megemlítette ezt ugyan előttem 
tisztelt barátom Tisza Kálmán: és ez az, hogy 
abban a magyar hadsereg megemlítve nincs. Xem 
fogok hosszasan e tárgyról szólani, mert nem 
szólhatnék máskép csak keserűséggel; ugy is tu
dom . hogy fel fogják azt említeni utánam mások 
is , mert nem lehet e^t elhallgatni , mert e seb fáj. 
De egyet el kell mondanom mégis, t. ház. A ma
gyar hadsereg eszméjéről nem mondhatunk le 
semmi esetre; retrográd lépéseket nem tehetünk. 
nem tehet különösen azon képviselőház, ame ly az 
1867. évi Xll-ik törvényt alkotta; nem tehet retro
grád lépéseket azon többség , a mely ezen törvé
nyeket sarkalatos és uj aerát hirdető törvények
nek ismeri és vallja. (Zaj a jobb oldalon.) 

Miután így elmondtam volt ezen fő kifogá
saimat ezen törvények ellenében, megengedi a t. 
ház, hogy hasonló nyíltsággal és őszinteséggel 
megemlítsem azon előnyöket is , a melyeket abban 
Jetéve látok. 

Az első és legfőbb az, hogy az átalános véd-
kötelezettség elismertetik. E g y nagy elv, « 
jog és kötelesség egyenlőségének elve, tettleg 
inauguráltatik. Ezen elv alkalmazásából természe
tesen foly az , hogy a magyar hadseregnek legna
gyobb része béke idejében itthon a hazában lesz el
helyezve ; a tartalékok,mint a melyek a hadseregnek 
több mint felét képezik, a honvédség egészen, a 
sorezredek nagy része a hazában lesz elhelyezve. 
Ez által meg- fog szűnni azon idegenkedés, a 
mely eddig a hadsereg és a polgári osztály kö
zött létezett, és a mely nélkül szerintem nem le
het számítani a r ra , hogy a hadjáratok esetében 
sympathiára találjon a hadsereg; és ha a hadsereg 
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ilyetén elszállásolásától a hadseregnek fővezérsé
ge idegenkednék, akkor ne feledje el nzt, és ne 
csodálkozzék rajta, h t m a j d mikor harczra szó
lítja az ország fiait, azok, legcsekélyebb kifejezés
sel élve, vonakodni fognak belépni a sorokba. 

Előnynek tartom azt, hogy 24 éves korában 
a katona nősülhet, és magán háztartását beren
dezve a többi szolgálati idő alatt, háború kivéte
lével , nem kényszeríttethetik rendes foglalkozá
sait elhagyni. Abból, hogy a reservák csak kor
osztályok szerint és korosztályok sorában hivat
hatnak be a szolgálatba , abból is , hogy az illető 
katonák a mint sorezredbeli szolgálatukat, vagy 
tartalékszolgálatukat elvégezték , nem kénytele
nek külön elbocsátó leveleket várni be, hanem mint 
magában átlépettek tekintetnek a honvédségbe, 
illetőleg a tartalékba: ebből igen nagy előnyt lá
tok származni, és nagy biztosítékot a nemzetre 
nézve és arra , hogy fiai nem fognak minden al
kalommal és ok nélkül bevonatni az ezredekhez. 
Ebből nagy megtakarítást várok az országra néz
ve, mert azon sok ides tova vitele a katonaságnak, 
mely most lényeges költségbe került, meg fog 
szűnni; egyszersmind hon maradván és kevesebb 
időt töltvén fegyver alatt, foglalkozását folytat
hatja a katona, a mi nemzetgazdaságilag- minden 
esetre nagy előnyt nyújt , és másrészt a katonák
nak is megadja a lehetőséget, hogy még szolgála
tuk ideje alatt is , közel levén kazájokhoz , roko
naik és családjaik által sok javadalomban része
sülhetnek. 

Előnyösnek találom , és a jelen törvény leg
főbb előnyének tartom a honvédség felállítását. A 
honvédség felállításának további kifejlődésétől, és 
at tól , hogy a legközelebbi háború alkalmával Ma
gyarország képesitve lesz saját zászlója és saját 
neve alatt fellépni, és bebizonyítani azt, miként a 
trón és hazának melegebb és jobb védője nincs és 
nem is lehet, mint a honvéd; azt várom, hoffv 
ez által el fognak enyészni mind azon kételyek, 
el fog enyészni azon féltékenység,mely most léte
zik ; és ezen utón várom bekövetkezését az időnek, 
hogy maga a hadsereg is magyar alapra fog állít
tatni. 

Madarász József képviselő úr inditványának 
indokolásában meg vannak említve az egy évi ön
kéntesek. Egészen más szempontból fogta fel 
ez intézményt, mint én. 

Én a törvény egyik legszebb részének tartom 
a 21. szakaszt, és abból, hogy ott részint ajyagyo-
nosabb polgárok , ruszint pedig azok, kik tanul
mányaikat jó sikerrel végezték , a hadseregbe rö
vid időre léphetnek be r én ebből azt várom, 
hogy azon szellem , mely a magyar fiatalságban 
van, nem fog elenyészni egy esztendei szolgálat 
alatt , hanem terjeszkedni fog magában a hadse

regben. Én nem látok abban semmi veszélyt, neg-
látom, hogy az által a fiatalság tanulmányai mem 
szakasztatnának, mert benne van ezen törvényben 
egy czikk, mely azt határozza, hogy az egyéves 
önkéntes maga vá.'aszthatja azon osztályt, mely
be belépni kíván ; tehát választhatja azon osztályt, 
a mely ott állomásoz, a hol tanulmányait foly
tatja ; választhatja azon osztályt, hol eddig végzett 
tanulmánya és választolt életpályája szerint, 
ugyan azon tudományt, csak más irányban, kö
vetheti, s egy évi szolgálat után visszatérhet rendes 
hivatásához. 

Ez tehát semmi esetre kárára vagy hátrányá
ra nem lehet. 

T. képviselőház! nem akarom a t. ház türel
mét hosszas előadással untatni, mert a részletes 
tárgyalás alkalmával leszek oly bátor az egyes 
pontoknál felszólalni. 

De kénytelen vagyok még fölemlíteni, hogy 
a hadsereg fölépítése körül igen sajátságos hely
zetben vagyunk. Találkoznak a hadseregben ma
gában , de nem csak ott, hanem itt közöttünk is, 
sokan. kik azt ugy szeretnék föntartani, a mint 
eddig fönállutt, kik legfölebb a külszinre nézve 
kívánnak némi változtatást, és kik azt vélik, hogy 
ha a régi gerendát uj olajfestékkel festik be, már 
akkor megtettek mindent. Találkoznak, kik azt 
vélik, hogy ha ezen hadseregnek egy részét fog
ják nemzetivé tenni, már eleget tettek az egésznek. 
Vannak ismét, kik a régi épületnek fő kereteit 
megakarván tartani, azt egész belsejében kívánják 
átalakitar i. Es olyanok is találkoznak , a kik le
rombolnák az egészet és annak csak egyes marad
ványaiból kívánnának valami ujat teremteni, a nél
kül , hogy tudnák , hogy ha majdan bekövetkezik 
hirtelenében a vész idej'e. hová meneküljenek V 

En azok közé sorozom magamat, a kik ezen 
épületnek fő falait meg kivánják tartani, és 
a belső szervezetet kivánják gyökeresen átalakít
tatni , még pedig a nélkül , hogy ütközési ké
pessége a hadseregnek csak egy napig is szenved
jen. I ly módon kívánnám azt magyar hadsereggé 
átalakítani. 

Mindezek, után. figj-eiernbe véve azt, hogy 
mennyi ellenszenvet és ellenvetést kellett a kor
mánynak leküzdeni mindaddig, mig csak ezen 
mostani alakban terjeszthette a ház elé ezen tör
vényjavaslatokat ; (Helyeslés) figyelembe véve azt, 
hogy múlhatatlan, miként a trón oly ekmek-
nek előítéleteit vagy fölfogását is kímélje , 
a melyek századokon át ragaszkodtak hozzá ; (He
lyeslés) figyelembe véve , hogy találkoznak ő felsé
ge mindkét birodalmában oly elemek, melyek 
mind az ellen, a mi magyar, nyílt ellenségeskedés
sel lépnek fel; figyelembe véve, hogy a magyar
ság erősítése, az én fölfogásom szerint, azonos 
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a szabadság és alkotmányosság megerüsitésével, 
és ez ismét más irányban kelt ellenségeket: ha 
mindezeket, figyelembe veszem, nem tagadha
tom meg a kormánytól az elismerést, habár nem 
helyeslem is egészen a törvényjavaslatot. 

Én bár az ellenzék tagjai közé tartozom, min
den esetre különbséget kell tennem a mostani 
kormány közt és a között, mely idegen hatalomra 
támaszkodott és idegen parancsszóra hallgatva 
17 évig uralgott felettünk. Ama kormány ellen 
még akkor is minden tekintetben oppositiót kellett 
képeznem , a, midőn látszólag jót lett , mert azt 
sem akartam , hogy ez utón fészkelje be magát. A 
mostani kormánynyal ellentétben állok pedig 
azért, mert nézetem szerint oly elvek keresztül 
vitelére vállalkozott, a melyek felfogásom szerint 
Magyarország államiságával és teljes függetlensé
gével öszhangzásba nem hozhatók; ellentétben 
vagyok azért, mert felfogásom szerint nem elég 
erélyt fejt k i ; nem fejt ki annyi erélyt, a mennyit 
én a magyar felelős parlamentalis kormány kezé
ben öszpontositva kívánnék látni. (Helyeslés, a 
hal oldalon. Ellenmondások a jobb oldalon.) 

A mostani hadseregi törvényeket olyanoknak 
tekiutem, melyek a kormánynak legalább ezen 
erő egy részét kezébe fogják adni; és azért óva
kodni fogok e tekintetben gáncsot vetni útjába. 

Összefoglalva a mondottakat: bár az előttünk 
fekvő törvényjavaslatokat olyanoknak nem tartom, 
a melyek Magyarország követeléseit egészen ki
elégítenék , de haladásnak veszem a kitűzött ezél 
felé; azon bizalomban, hogy ezentúl a magyar 
hadseregnek legnagyobb része Magyarország
ban lesz elhelyezve; azon bizalomban, hogy 
a magyar ezredekben és magyar hadsereg 
ben ezentúl csak magyar állampolgárok fog
nak tisztekül kineveztetni ; azon bizalomban , 
hogy a magyar ujonezokból magyar tüzér és 
tudományos szakosztályok fognak alkottatni; 
azon feltevésben, hogy a kormány mielébb elő 
fogja terjeszteni azon intézkedéseit. melyeket az 
iránt tett , hogy a magyar hadsereg magyar kül-
jelleggel és magyar elnevezéssel, és nem anonym 
működjék a csatatéren; azon feltevésben, hogy 
a kormány elénk fogja terjeszteni nem sokára a 
védtörvény egyik fő részét, t. i. az erőditési tör
vényjavaslatot, és a módot, hogy mikép fogja e 
tekintetben fedezni a költségeket; mindezek elő-
bocsátásával , és mindezek hitében. különösen pe
dig azért, mert két fó elvet, t. i. az átalános véd-
kötelezettséget és a honvédséget látom megállapít
v a : a jelen törvényjavaslatokat a részletes tárgya-
lás alapjául elfogadom. [Éljenzés a bal oldalon.) 

Eötvös József b. vallásügyi miniszter: 
T. ház ! Előttem szóló képviselő tisztelt barátom 
kijelenté, hogy ő a jelen kormány eljárását azért 

nem helyesli, mert azon irányban, melyet magá
nak kijelölt, nem halad kellő erélylyel. Ezen tör
vényre alkalmazva ez átalános tételt, valószínűleg 
e törvényre nézve is az nézete tisztelt barátomnak, 
hogy a kormánynak iránya helyes, de hogy ezen 
irányát nem helyesen, azaz nem eléggé követke
zetesen követi. Épen azért szükségesnek tartom 
előadni azon indokokat, azon okokat, melvek a 
kormányt e törvényjavaslatnak épen ily formában 
való előterjesztésére birták. (Halljuk !) 

Az előttünk fekvő törvényjavaslat egyike a 
legfontosabbaknak. Miután fájdalom a világon 
csak azon nemzet biztos szabadsága felől, mely 
azt meg bírja védeni, a védtörvény az, mely az 
egész alkotmányosságnak alapját képezi; s ezen 
kívül kétségtelen még az is, hogy e törvényjavas
lat elfogadása a nernzet vállaira nagy terheket ró : 
ily esetben kötelessége a törvényhozásnak világo
san kifejteni és megmutatni, hogy ezen terhek el
kerülhetetlenek, s hogy azoknak elvállása a nem
éét érdekében fekszik: mert bármi korlátlan lé
gyen is a törvényhozás hatalma, a törvénybe 2ás-
nak morális hatáskörén kivül fekszik oly terheket 
róni a nemzetre, a melyek nem elkerülhetetlenül 
szükségesek. 

Az előttünk fekvő törvényjavaslatnak fo mo-
tivatioja, sőt meggyőződésem szerint egyedüli mo-
tivatiója tehát az, vajon elfogadása szükséges-e 
arra, hogy a nemzetnek oly érdekeit biztosítsuk, 
melyeket veszélyeztetni semmi áron nem szabad? 

Felfogásom szerint legjobb, ha ezen fontos 
kérdésről lehetőleg egyszerűen szólunk. {Halljuk!) 

Az egész törvényjavaslat elfogadása felfogá
som szerint négy kérdés megfejtésétől függ. Első 
kérdés: fekszik-e érdekünkben, hogy azon biro
dalom, melylyel elválhatlan kapcsolatban állunk, 
a magyai-osztrák birodalom, védelemképes le
gyen, és mint nagyhatalom állhasson meg"? mer;, 
bár mennyi mondatik is a nagyhatalmi állás kifeje
zés ellen, oly állam, mely a magyar-osztrák biroda
lom kiterjedésével és népességével bír, máskép 
mint nagyhatalom, nem állhat fen. (ügy van!) A 
második kérdés: vajon avon eszközök, melyek 
e törvényjavaslat által inditványoztatnak, szüksé
gesek-e ezen czél elérésére ? A harmadik : vajon e 
törvényjavaslat elfogadása által nem rovunk-e oly 
terheket a nemzetre, melyek más intézkedések 
mellett ki lennének kerülhetők ? A negyedik kér
dés végre az : mennyiben áll azon áliitás, melyet 
t. barátom Debreezen városa érdemes képviselője 
felhozott, hogy a jelen törvényjavaslat az 1867. 
KII. t. ez. elveinek nem felel meg s igy visszalé
pést foglal magában? mennyiben áll azon vád, 
melyet Sárkeresztur képviselője tegnap előadott, 
hogy a törvényjavaslat elfogadása veszélyezteti 
Magyarország függetlenségét? 
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Csak ha ezen kérdésekre , habár röviden, ön
magunknak felelünk, akkor lehetünk tisztában az 
iránt, el kell-e fogadnunk azon törvényjavaslatot 
vagy nem? (Halljuk!) 

A mi az első kérdést illeti, t. i. fekszik-e ér
dekünkben , hogy azon birodalom , melylyeí el-
válhatlan kapcsolatban állunk, e rősésvédképes 
legyen? teljes meggyőződésem szerint nézeteink 
nem igen térhetnek el egymástól: (Helyeslés) mert 
miután a pragmatica sanctiót államéletünk egyik 
alapjául elfogadjuk, miután a védelem küzösköteles
ségét elismerjük, miután nem tagadhatja senki, hogy 
ő felségének lajtántuli tartományai és Magyarország 
a külföld előtt ugyanazon egy diplomatia által 
képviseltetnek, miután ennélfogva háború esetében 
saját biztosságunk, béke ideiében az állás, melyet az 
egész állam elfoglal, és melylyeí minden anyagi ér
dekeink a legszorosb összeköttetésben állanak, kö
zös: teljes meggyőződésem szerint nem lehet senki. 
ki azt állítaná, hogy a birodalom hatalmi állása, 
azaz azon birodalom védképessége , mely Magyar
országból és ő felsége többi tartományaiból ala
kult , reá nézve közönyös, hogy a birodalom véd-
képességének fentartását, saját magyar hazánk 
érdekében, szükségesnek nem tartja. (Helyeslés.) 

S ezért a második kérdéshez térek át. ahhoz, va
jon azon eszközök, melyeket a tövvénj^javaslat indit-
ványba hoz, szükségesek-e arra , hogy a biroda
lom oly állapotba helyeztessék, hogy magát 
minden lehető megtámadás ellen védeni képes 
legyen ? 

A törvényjavaslat az öszbirodalom haderejét 
800,000 harczosban határozza meg: és ez kétség
kívül igen nagy szám, melynek fentartása nagy 
teherrel jár : mert a ki ezen terheknél csak azon 
költségeket veszi tekintetbe , melyek a hadsereg
nek fentartására közvetlenül igényeltetnek, még 
az összes tehernek csak kis részét vette fel. A te
her legsúlyosabb része az , hogy annjd munkaké
pes polgár élete legszebb éveiben a hasznos mun
kától visszatartatik. Teljes meggyőződésem szerint 
roppant felelősség terheli az emberiség előtt azo
kat , kik az állandó hadsereg rendszerét behozták, 
és még nagyobb azokat, kik ezen rendszert száza
dunkban annyira kifejtették, hogy a művelődés és 
tudomány jelen korszakában Európa különböző 
államaiban milliókra megy azok száma, kik éle-
tök legszebb éveit fegyverforgatással töltik. s 
hogy a népek szorgalmának gyümölcsei arra for
díttatnak, hogy a pusztítás eszközeit tökéletesítsék 
és tartsák fen (Ugy van!) 

De,kérdem, vajon ezen állapot megszüntetése tő
lünk függ-e? És miután nem; miután a békének apos
tola maga, ha itt köztünk megjelenne, kétségkívül 
nem fogná azt tanácsolni, hogy az állandó hadsereg
gel egészen hagyjunk fel: be kell látnunk , hogy 
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i állandó hadseregünk számát nem óhajtásunk, nem 
akaratunk határozza meg . hanem a várható meg
támad atásnak természete. Ezen kérdés felett nem 
mi, hanem azon államok határoznak, melvektől 
megtámadtatásunkat várhatjuk. (Hdyeüéi.) 

Egygyel , t. ház,, a haza tartozik hadseregé
nek, tartozik azoknak, kik a hazáért verőket ont
ják : és ez az , hogy midőn megkívánja, hogy töb
bi polgártársaik jólléteért és a nemzet becsületéért 
verőket ontsák: győzelmüket legalább lehető
vé tegye. (Helyedét) Mai időben pedig, midőn 
a hadtudomány tökélesbülése által — bár nem 
is tudom, lehet-e ezt tökélesbülésnek nevezni — de 
a hadtudomány mai állapotában azon előny, a 
melyet bizonyos seregnek, és hála Istennek a ma
gyar hadseregnek is vitézsége adott, a technikai 
tökély által ellensulyoztatik. azon sereg, mely 
számra nézve nagyon alárendelt helyzetben jele
nik meg a harcztéren, a győzelem lehetőségét 
nem bírja. (Igaz!) 

Ekképen tehát . miután körültekintve más , a 
mienkhez hasonló birodalmakban, oly hadserege
ket látunk, melyeknek száma meghaladja a mil
liót, vagy legalább megközelíti: seregünk számát 
kisebbre nem határozhatjuk meg,és igy kénytelenek 
vagyunk a terhet elvállalni; és én részemről igen 
elhibázott, igen szerencsétlen takarékosságnak tar
tanám . ha hadseregünket — mint a tegnapi 
discussio alatt mondatott — például 50 — 60 ezer
re határozván meg. ez által mogtámadtatásunkat 
mintegy kihívnék és egyszersmind önmagunkat 
a megtámadó visszautasítására képtelenné ten
nők. (Helyeslés) 

Szükségesnek tartom tehát és czélszeiünek 
azon 800,000 harezos meghatározását, melvet a 
törvényjavaslat magába foglal. 

A harmadik kérdés az , vajon a törvényjavas
lat elfogadása által nem rakunk-e oly terheket a 
nemzet vállaira , melyek más czélszerübb intézke
dések által el lennének kerülhetők? 

A törvényjavaslat mint alapot az átalános 
védkötelezettséget állította 'fel. Miután az előttem 
szólottak erre nézve nézeteiket előterjesztették és 
azok saját nézeteimmel megegyeznek, rövid lehe
tek; de még is szólok a tárgyhoz, mert meggyő
ződésem szerint épen az átalános védkötelezettség 
az, mi azoknál, a kik nem elég részletesen foglal
koztak e kérdésekkel, talán legtöbb ellenszenvvel 
találkozik, és kétségtelenül vannak sokan . a kik 
az átalános védkötelezettségben egy uj és felette 
súlyos terhet látnak , mely reájok nehezül. 

Nézetem szerint átalános jog elvként fogad
hatjuk el , hogy az ország védelmének kötelezett
sége mindig azt illeti, a ki az ország hatalmában 
részt vesz. A történelem pedig azt bizonyítja, hogy 
az államhatalomban részt állandóan valósággal 
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esak az vehet, a ki az állam védelmének kötele
zettségét viseli. Azon elv . hogy minden jog any-
nyival biztosabb, a mennyivel terhesebbek és 
nagyobbak azon kötelezettségek . a melyek e jog
gal járnak , sehol sem igazolja magát inkább, mint 
a védelmi kötelezettségnél. És ha az egész törté
nelmen végig tekintünk, azon szoros összekötte
tést fogjuk találni. melyben a védkötelezettség a 
politikai jogokkal áll. A mely mérvben az állandó 
hadseregek fölállítása által a nemességnek hadvi
selési kötelezettsége kevesbedett, ugyan azon mérv
ben kevesbedtek mindennemű jogai is. Az állandó 
hadseregekkel, melyek egykor csak a fejedelem 
sajátjának tekintettek , állapíttatott meg az absolu-
tismusis; mely ismét csak azon arányban enyhült, 
melyben a fejedelmek, a hadak tartásának terhét 
magok nem birván , állandó hadseregeik fentar-
tására a népek segedelmét igénybe vevék. 

Én tehát nagyon téves felfogásnak tartom 
azt, ha a védkötelezettséget esak mint terhet 
tekintik. A védkötelezettség meggyőződésem sze
rint nem csak kötelesség, de jogunk is . legszebb, 
legbecsesebb és legszentebb joga az egész nemzet
nek , mely, midőn az alkotmány által a jogegyen
lőség kimondatott, ezen joggal együtt a kötelezett
séget is magára vállalta ; és épen ezen kötelezett
ség teljesítése által biztosítja alkotmányát, s 
mindazon jogukat, melyeket alkotmánya által él-
vez. (Elénk tetszés.) 

Hogy az átalános védelmi kötelezettség egyes 
osztályokra, melyek magokat, eddig legalább, gya
korlatilag kivonhatták, nagy terheket ró, nem szen
ved semmi kétséget: de kétségtelen az is , hogy a 
teher , mely ezen osztályokra az átalános „.védelmi 
kötelezettség által háru l , sokkal kisebb. mint 
azon előny , mely azoknak biztosíttatik , a kikre 
nézve az átalános védelmi kötelezettség már eddig 
is létezett, {ügy van!) és kik, miután a mostani rend
szer mellett, ha rósz sorsot húztak, családjaikból a 
hadseregbe átlépve, 6 —- 8 évig minden rendes 
munkálkodástól távol tartat tak, és ezen idő 
alatt egy család megállapításától visszatartóztat
tak , hogy azok most 24 éves korukban, köteles
ségüknek eleget téve, családot alapithatnak és 
ismét rendes dolgaikat folytathatják. Ez oly előny, 
mely azon hátránynyal , mely egyes osztályokat 
é r , semmi arányban sem ál l ; és e tekintetben a 
törvényjavaslat csak azon átalános irányt követi, 
mely egész politikákat vezérlé, s mely abban 
ál l , hogy a kiváltságokat megszüntetvén , az erőt, 
melylyel a haza rendelkezik, nagyobbá tegyük, 
egyszersmind pedig a teher, mely minden egyes
re nehezül, kisebb legyen. {Helyeslés.) 

E tekintetben tehát ezen törvényjavaslat nem 
más , mint következetes alkalmazása azon elvek

nek , melyeket 1848 óta mindenben követünk. 
{Helyeslés jobbról.) 

Átmegyek a negyedik kérdésre. {Halljuk!) 
T. barátom Debreczen város képviselője 

monda, hogy a jelen törvényjavaslat az 1 fe. 6 7-iki 
XII . törvénytől eltér és részben visszalépés; Sár-
keresztur képviselője pedig a tegnapi napon épen 
azt monda, hogy e törvényjavaslat veszélyezteti a 
nemzetnek függetlenségét. Igen fontos ellenvetés 
az , melyet t. barátom Debreczen város képvi
selője e törvény ellen felhozott; igen súlyos vád 
az . melyet Sár keresztúr képviselője felvetett. 
Teljes meggyőződésem szerint sem azon ellen
vetés, sem ezen vád nem áll. {Halljuk!) 

A mi először Debreczen városa képviselője 
állítását illeti: ő a törvényjavaslattal nem elégedhe
tik meg először azért, mert abból valami kiha
gyatott, mi az 186 7-iki XII ik törvényczikkben 
benfoglaltatik,; másodszor azért, mert valami 
bele jö t t , mi az 1867-iki XH-ik törvényczikk-
ben nem volt-

Nézetem szerint igen tisztelt képviselőtársam 
mindkettőben csalódott. {Helyeslés jobbról. Ellen
mondás balról.) 

Az 1867-iki XII-ik törvényezikk 11-ik sza
kaszra szól a magyar hadseregről, mint az összes 
hadsereg kiegészítő részéről. És e szavakat nélkü
lözi fájdalmasan t. barátom ujabb törvényjavasla
tunkban. Felfogásom szerint erre nincs oka : mert én 
a hermeneutika szabályainak mindenféle nemeiről 
hallottam már ; de nem hallottam azon szabályról; 
hogy ha valamely törvényben egyes szavak nemfog
laltatnak, de az egész törvényre hivatkozás történik, 
s pedig minden kivétel, minden magyarázat nélkül, 
ez általa kihagyott szavak fogalma elmellőzöttnek 
tekintendő.Az én felfogásom szerint — a nézetek kü
lönbözők lehetnek — de az én felfogásom szerint, ha 
valaki nekem azt ajánlaná, hogy itt az uj tör
vényjavaslat 11. szakaszában e szavakat: „egy 
magyar hadsereg mint a közös hadsereg kiegé
szítő része" felveszi, ellenben az ott idézett törvé
nyeket ki akarja hagyni : akkor én abban nem 
haladást, hanem valóságos visszalépést találnék, 

] melybe soha bele nem fognék egyezni: [Elénk he
lyeslés) mert miután a törvényjavaslat nem vala
mi más tárgyról, hanem épen a védrendszerről 
szól. azon idézett szakaszoknak kihagyása oda ma
gyaráztathatnék, hogy a szakaszoknak azon kötele
ző ereje az ujabb törvény által megszüntetett; holott 
é n , miután az 1867-íki XII-ik törvényczikben 
a hadseregre nézve Magyarország részére reservált 
jogokhoz szigorúan ragaszkodni akarok, ezen 
értelmezést soha nem fogadhatom el. {Helyeslés.) 
Én tehát teljesen meg vagyok győződve arról, 
hogy Debreczen város igen t. képviselőjének azon 
nézete, hogy ujabb törvényjavaslatunkban va-
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lami nem foglaltatik , a mi ama törvényczikkben 
foglaltatik, nem helyes. Appellálok egész eorpus 
jürisunkra — ugy is ritkán citáljuk e tisztelet
re méltó köteteket — méltóztassanak a eorpus 
jurison végig lapozni, s méltóztassanak visszagon
dolni egész törvényhozási praxisunkra : vajon ha 
valamely törvény minden interpretatio nélkül 
egyszerűen idéztetett, nem tekintette-e azt min
denki a törvény ujabb megerősítésének, nem 
pedig abrogatiónak ? {Helyeslés.) Miután tehát a 
törvényjavaslatban az 1867-iki Xll-ik törvény-
ezikk 1 3 ; 1 4 , 15-ik szakaszai idéztetnek: az én 
teljes meggyőződésem szerint ezen uj törvényja
vaslatunk magában foglalja az utolsó betűig mind 
azt, a mi azon Xll-ik törvényezikk idézett szaka
szaiban foglaltatik. 

Második aggodalma t. barátomnak az, hogy az 
előttünk fekvő törvényjavaslatban oly valami fog-
laltatatik, a mi az 1867-iki Xll- ik törvényczikkben 
nem található: s ez a hadügyminiszternek, a közös 
hadügyminiszternek megemlítése. 

Itt sem akarok felállítani hermeneutikai sza
bályokat : appellálok egyszerűen azokra , melye
ket valamennyien követünk. 

Az 1867. XII. t. ez. 8-ik szakasza közös, 
együttes ügynek állítja a külügyeket; a 9-ik 
szakasz, mint a közös védelemnek másik eszközét, 
a hadsereget hozza fel; a 10-ik azon költségekről 
szól, melyek a diplomatiára és a hadseregre szük
ségesek , s a melyek e szerint szintén közösek. A 
XXVII. így szól: „Egy közös minisztériumot kell 
felállítani azon tárgyakra nézve, melyek mint 
valósággal közösek sem a magyar korona orszá
gainak, sem ő felsége többi országainak külön 
kormányzata alá nem tartoznak." 

Már, kérem, ha egy részről az mondatik, 
hogy a közös ügyekre nézve közös minisztérium 
fog felállittatani; más részről pedig ugyan ezen 
törvény más szakaszaiban kimondatik, hogy közö
sek csak a külügy, a hadügy, és a mennyiben 
azzal összeköttetésben áll, vagy ennek követke
zése . a pénzügy: akkor kérdem, vajon az 1867-
iki törvény értelmében, a közös minisztérium alatt 
nem épen ugy értetik-e a hadügyminiszter, mint 
a pénzügy- vagy a külügyminiszter, ámbár külön 
megnevezve nincs? 

(Nyá'vjhoz fordulva.) Az igen t. képviselő lír a 
közös hadügyminisztei", czélszerütlennek tarthatja. 
s a mennyire emlékszem, nem is pártolta; de most 
nem az akérdés, hanem az , vajon a hadügyminiszter 
létezése nem szükséges következése-e az 1867. XIT. 
I. ez. rendeleteinek ? és nekem az idézettek után e 
részben kételyem nem lehet. 

A mi pedig a hadügyminiszter felállításának 
czélszerüségét illeti, arra nézve sem osztozhatom t. 
barátomnak nézetében: mert azt hiszem, hogy 

ámbár törvényeink a hadseregnek vezérletét, ve
zényletét és belrendezését ő felsége jogai közé szá
mították, vannak a hadügynek igen nagy és fon
tos ágai. melyekre nézve a felelősség igen kívá
natos, sőt alkotmányos országban elkerülhetetlenül 
szükséges. Én tehát azon aggályokat, melyek a 
közös hadügyminiszternek felállításából támadhat
nának, csak akkor tarthatnám helyeseknek, ha az 
1867. XII . t. ez. általa felelősségről gondoskodva 
nem volna. A felelősségről pedig ezen törvény-
czikknek 50 — 51. szakaszában annyira gondoskod
va van, hogy ott nem csak a felelősségnek elve, 
hanem még a felelősség elvéből következő eljá
rásnak módja is meg van határozva. 

Végre nem hagyhatom szó nélkül azon vá
dakat sem — habár igen rövid leszek — melyeket 
Sárkeresztur tiszt, képviselője a jelen törvényja
vaslat ellen intézett, {Halljuk!) de a melyek tulaj
donképen nem e törvényjavaslat ellen, hanem tör
vényhozásunk egész eljárása ellen voltak intézve, 
azon eljárás ellen, mely meggyőződése szerint 
az országnak függetlenségét semmisiti meg. 

T. ház! Súlyos vád ez, súlyos annyira, 
hogy alig volna elviselhető, ha okokkal lenne tá
mogatva. {Tetszés.) í g y azonban legyen szabad 
csak azt megjegyeznem, hogy e házban nincs 
senki, ki a nemzet függetlenségének és önállásá-
nak fentartását nem tartaná első kötelességének, 
hogv e házban nincs és nem lehet senki, ki a 
nemzet függetlenségén csorbát akarna ejteni, bár
mily nagyok lennének az anyagi előnyök, melyek 
a nemzetnek feláldozott függetlenségéért ajául-
tatnának. {Helyeslés.) A függetlenség nemzetre 
nézve ugyan az. a mi az egyesre nézve szabadsága. 
A ki szabadságát bármiért áruba bocsátja, nem 
csak aljas tettet követ el. de roszul számi', mert 
mindazon anyagi előnyök, melyeket magának 
szabadsága feláldozása által biztosítani vélt, a sza
badság elvesztése után elvesztik beesőket. És 
ugyan ez áll a nemzet függetlenségére nézve, 
melynél nagyobb kincs nem lehet, mert hisz ez 
képezi minden egyébnek egyedüli biztositékát. 
De késdeni Sárkeresztur t. képviselőjétől, vajon 
az egyes, ha azon meggyőződéshez jut. hogy bi-

| zonyos czélok elérésére saját ereje elégtelen, hogy 
bizonyos czélokat csak ugy érhet el. ha azoknak 
elérésére másokkai kezet fog, vajon az egyes, mi
dőn ezt teszi, feláldozza-e szabadságát'? [Elénk 

í helyeslés) feláldozza-e az által, hogy oly tárgyak-
i ra nézve, melyekben elébb maga határozott, mi

dőn azokra nézve másokkal közösségre lépett, ké-
j sőbb velők együtt tanácskozik és intézkedik *? és 
i vajon a nemzet, mely hasonló állásban lehet, a 
I nemzet, mely veszélyeztetve látván épen függet-
í lenségét, enntk védelmére más nemzetekkel kezet 
: fog. a nemzet, mely pontosan meghatározván a 
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módot, mely szerint ily közösekké vált ügyek 
ezentúl elhatározandók, és biztosítván magát az 
iránt, hogy a közös elhatározásnál, a teljes pari
tás elve szerint, szava ép annyiba fog vétetni, mint 
a másik társnemzeté: vajon, kérdem, az ily nemzet 
függetlenségét áldozza-e fel? vagy nem-e inkább 
függetlenségét biztositja ? (ügy van! Elénk he
lyeslés.) Miután az isteni gondviselés ugy akarta, 
hogy számra nézve különböző nemzetek legye
nek, miután Európában több, nagy nemzetiségekre 
alapított roppant államokat látunk, melyek 30— 
40 millióból állanak : az, ki a nemzetek független
ségét abban keresi,shogy mindegyik isolálva álljon, 
ki az önállás fogalmát, a külön állás fogalmával össze
zavarja, [Elénk éljenzés) az én teljes meggyőző
désem szerint nem saját nemzetének függetlensé
gét biztosította, de saját népének függetlenségét 
lehetetlenné tette; [Zajos helyedé*) az mindazon 
népeket, melyek számra nézve a nagy nemzetek 
sorába nem tartoznak, oda vetette a számra nézve 
nagyobb nemzeteknek martaiékid,[Zajos tetszés) oda 
vetette, elkészítette arra, hogy egyes nagy állam 
nemzetiségük és államaik romja felett terjeszsze 
hatalmát — mint annak példáját látjuk. 

És midőn mi ő felsége többi országai és tar
tományaival, épen e veszélyeket tartva szemünk 
előtt, közös védelemre egyesültünk, és az 1867. 
XII. t. ez. által ott, hol a közvédelem eszközei 
meghatároztatnak, és az összes birodalom politi
kája felett Ítélet mondatik, a deiegati ókban, a tö
kéletes paritás elvét állapítottuk meg: akkor 
nem mondhatja senki, hogy az ország független
ségét áldoztuk fel! 

Mutasson nekem Sárkeresztur t. képviselője 
az 1867. XII . törvényezikkben, vagy ezen tör
vényjavaslatban, mely a ház asztalán most fek
szik, csak egy czikket, melyben Magyarország 
jogai nem a paritás elvei szerint állapíttattak meg ; 
mutasson és jelöljön ki egy pontot, melyben va
laki határozna Magyarország felett, s nem Ma
gyarország képviselői, egyedül állva ott, hol csak 
Magyarország érdeke forog szóban, együtt s a 
paritás elvei s: érint egyesülten tanácskozva ott, 
hol nem csak Magyarországnak, hanem az összes 
birodalomnak érdekei döntetnek el. [Helyeslés.) 

Miután pedig a t. képviselőnek tetszett a his
tóriára hivatkozni : a históriára mutatok én is, és 
állítom, hogy a mit az 1867. XII . t. ez. végre 
szentesített, nem más, mint Magyarország három 
százados törekvéseinek resultatuma. (Igaz!) 

Azon perez tői, melyben a magyar nemzet a 
dicsőséges ausztriai házat uralkodójának válasz
totta : nem az Ulászlóval kötött szerződés követ
keztében, nem a családi összeköttetés miatt, hanem 
azért, mert a roppant török veszedelem által fenye
getve, érdekét látta abban, hogy koronáját annak 

adja, kinek többi birtokaiban megtámadtatás ese
tében védelmet és támaszt reménylett: azonpercz-
től fogva mostanáig hosszú küzdelmen mentünk át. 

Én is ismerem a históriát, mint Sárkeresztur 
t. követe; (Meghiszsmk azt!) én is tanulmányoztam 
azoknak történetét, kik verőkkel védelmezték e 
hazának függetlenségét századokon át, és kiknek 
dicső működésének köszönhetjük, hogy fenállunk. 
De mit, akartak azok? elválni? elszakadni a dy-
nastiától? Nem. Biztosítani akarták az ország ön-
állását és függetlenségét bensejében; biztosítani 
befolyását azon dolgokban, melyek nem csak a 
birodalmat, de Magyarországot is illetik. 

Ezen küzdelem resultatuma az, mit mi most 
elértünk. 

Ez, és nem más , teljes meggyőződésem sze
rint, az, a mi az 1867. XII . t. ez. által biztosítva 
van ; és itt ismét a sárkereszturi képviselő úr állí
tására jövök vissza, ki czélszerünek látta az álta
lam 1865-ben választóim körében elmondott be
szédre hivatkozni. [Halljuk!) 

Az akkor elmondott beszédben — midőn 
még az egyezkedés csak a jövő reménye volt — 
kimondottam, hogy minden egyezkedés tartós és 
üdvös csak ugy lehet, ha abban három elvet tar
tunk szemünk előtt : először Magyarországnak 
függetlenségét, mint azt az 1791-diki X. törvén y-
czikk megállapította ; másodszor fejedelmünk egy
sége által feltételezett összeköttetésünket a biroda
lommal; és harmadszor azt, hogy minden, a mit 
teszünk, az alkotmányosság elveire legyen ala
pítva. Es azt hiszem, midőn e házban a többséggel 
az 1867-dik évi XII . törvényezikkre szavaztam, 
választóim irányában tett ígéretemet tökéletesen 
teljesítettem. [Ugy van !) Épen, mert teljes meggyő
ződésem szerint az 1867-dik évi XII. törvényczikk 
e három kelléknek tökéletesen megfelel, azért 
ülök én e helven. 

Es mert a ház asztalára tett törvényjavaslat 
nem más, mint az 1867-diki XII. törvéuyczikk el
veinek részletes alkalmazása : azért hiszem, hogy 
ragaszkodva a törvényhez, melyet hoztunk a vé
delmi ügyben, más törvényjavaslatot, mint az fc, mely 
előttünk fekszik, nem is fogadhatunk el a tárgya
lás alapjául. {Elénk hosszas helyeslés.) 

P a t a y I s t v á n : Azon érvek, melyeket én 
elmondandó voltam, előttem szólók által felhasz
náltatván, azokat ismételni nem óhajtom, s igy na
gyon rövid leszek. [Jobb felöl: Igen helyes!) A kik 
azért gondolják, hogy helyes, mert nem igen szere
tik hallani az igazságot, nagyon tévednek : mert 
röviden is el lehet azt mondani. [Nevetés.) 

Elnök : Kérem a szónokot félbe nem sza
kítani. 

P a t a y I s t v á n : Ezt nem is tűröm. 
Az a nemzet, mely napjainkban önálló had-
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sereggel nem rendelkezik , szerintem megszűnt 
élni; a mely nemzetnek katonája nincs, az többé 
nem nemzet, az csak nemzetiség, ha hogy az is el 
nem osztrákosittatik. 

Az asztalon levő törvényjavaslatban szervez-
tetik valami némelyek által, a honvéd név elho-
mályositására. (Nagy nevetés.) 

Nem kell nevetni, mert azokkal, a kik nevet
nek, kívül fogok beszélni. (Jobb felöl: Bizony nehéz 
megállani.') 

Mint tudjuk, az 1848-diki törvény a honvéde
ket az összes nemzet becsülete védpaizsa alá hely ezé, 
még anyagilag is. Itt volna ideje beváltani a szót. 
Ezt követeli a nemzet és különösen e ház becsülete. 

Az e törvényjavaslatban levő tervezett sere
get — engtdjék meg — részemről nem tudom 
másnak nevezni, mint az osztrák sereg Recruti-
rungs-, vagy ha ugy tetszik, Completirungs-Depot-
jának. (Helyeslés a szélső bal. nevetés a jobb oldalon.) 
Mert közösügyes hadügyminiszter által kinevezett 
főparancsnok alatt, törzstisztek és főtisztekből álló 
seregben ráismerek igenis a német-osztrák kato
nára, de a honvédre nem; és az ilyen honvédet 
nekem elismernem nem szabad. (Tetszés a szélső 
bal oldalon.) 

En hát honpolgári és képviselői kötelessége
met teszem akkor, mikor a most asztalunkon fekvő 
törvényjavaslat ellen ünnepélyesen tiltakozom. 
(Nagy nevetés.) Tiltakozom pedig oly törvényja
vaslat ellen, mely a nemzeti sereget egy idegen 
hatalom által kinevezett főparancsnoktól teszi füg
gővé. Mert már a szerkezet meggyőzött arról, hogy 
az ilyen sereg csak eszköz lesz idegen hatalom 
kezében nemzetem letiprására. Nekem ilyen sereg, 
uraim, nem kell; nekem magyar hadsereg kell, 
közvetlen a megesküdött, megkoronázott magyar 
király vezérlete alatt. Tehát magyar főparancsnok 
alatt, magyar főtisztek és magj^ar honvédekből 
álljon az, mely megvédje a világ ellen a hazát és 
a királyt, nem pedig mindig az osztrákot. 

Hátazért teremtette a mindenható úr Isten a ma
gyar vérét. . . (Nagy nevetés a jobb oldalon.) Bizony 
kár nevetni! Olyan ember nevet, a ki nem védte 
a hazát. No hát ezután tessék nevetni: még egy
szer elmondom. Hát azért teremtette az úr Isten 
a magyarok vérét, (Nevetés) hogy az az ide
gen hatalom által kinevezett parancsnokok által 
idegen czélokra elpazarolta ssék? Nem, uraim! Én 
a törvényekre támaszkodva, önálló, független ma- j 
gyár honvédsereget kívánok. (Tetszés a szélső bal j 
oldalon.) Erre én szívesen adok ujonczot, költséget, | 
mindent, a mi kell ; de az osztrák Recrutirungs-
Tepot ellen tiltakozom. Tiltakozom pedig azért, 
hogy igazolva legyek a nemzet, választóim és több 
mint 70,000 honvédbajtársam előtt, mert ezek 
csak egyetlen egy átoktól rettegnek, attól, hogy , 

KÉPV. H. NAPLÓ. l865/g. IX. 

az 1-48—49-ki szabadságharczban megdicsőült 
vértanuk híjába vérzettének légyen el. 

Én a törvényjavaslatot el nem fogadom. (He
lyeslés a szélső bal oldalon.) 

E l n ö k : Kérem, méltóztassanak helyeiket el
foglalni. 

Bánó M i k l ó s : Előttem szólott tisztelt kép
viselőtársam , ugy mint tegnap Madarász, na
gyon kényelmes térre szeretné átterelni az or
szággyűlés többségét. Ok, a midőn a statusadóssá-

] gokról volt szó, nem akarták a quótát elfogadni, 
mert az terhes, súlyos; most, midőn a honvédelem
ről van szó, újra nem akarják azt elfogadni, mert 
hiszen ez a nemzet erejének egy részét elvonja a 
polgári foglalatosságoktól, és ez ismét pénzbe ke
rü l : mintha bizony aquóta elvállalását nem nagy 
fontosságú politikai szükségesség követelte volna, 
s mintha a haza védelme nem volna a legnemesebb 
polgári foglalkozás. 

Ezen politika nagyon kényelmes, sőt vannak 
körök, a melyekben ez nagyon népszerű, és ezért 
nem kellett volna a Gracchusokhoz felmenni, a 
római földosztó Gracchusokhoz, mert hiszen ily 
Gracchusokat, hanem ily modorban, de más kiadás
ban, a modern időben is találunk, olyanokat, kik 
ezen tért, melyet mi hazának nevezünk, a terjesz
kedő szomszéd hatalmak prédájának fognák át-
szolgáltatni. Miért is nem fogadtuk el mi ezen poli
tikát ? Hiszen Madarász képviselő úr egész stoikus 
önmegadással bizonyította nekünk, hogy ime mi
nek azon sok katonaság, hiszen akár mennyi kato
naságot állítunk, e nagy birodalmak nemzetiségek 
szerint fognak kikerekittetni, ezek ellenében feles
leges nagy serget állítani; de mindjárt hazafi buz
góságában azt tévé utána: „ha a haza meg lesz 
támadva, akkor a legutolsó csepp vért is feláldoz
zuk a haza védelmére." Szeretném tudni, hogyan*!' 
s rendszere nyomán mivel, miként fogjuk maid 
védni a hazát ? midőn ő épen a védrendszert támadja 
meg s nem akar katonát állítani. 

A gondviselés sok látnoki tehetséggel áldotta 
meg képviselőtársunkat. Ama híres látnók Swe-
denborg, midőn a jövő titkaiba avatá be tanítvá
nyait , azok mysteríurnáitól elragadtatva, szent 
áhítattal azt kérdezték tanitójoktól: „Mester, mit 
látsz te még ?" A mester felszólalt és azt monda: 
„Látok fekete foltokat, vérfoltokat, nemzeteket lá
tok egymás irányában vérben és harczban." 

A mi látnokunk is megszólalt, ő is lát vér
foltokat és fekete pontokat minden felé; látja a 
nemzet nemzetiségeitegymás irányában harcsban és 
vérben: miért? Azért, mert a honvédelem meg
szavazása által mi nem fogjuk a nemzetiségeket 
kibékitni, hanem irtóháborura fogjuk azokat egymás 
ellen uszitni. Már, tisztelt, ház, mi, kik semmi látnoki 
tehetséggel nem bírunk, sem szellemeket idézni nem 

41 
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tudunk, mint a mi tisztelt képviselőtársunk, ki 
agitatori erejénél fogva ezen petitionalis aláírások
ban oly embereket is szerepeltet és feltámaszt, kik 
rég meghaltak vagy még meg sem születtek, 
mondom, mi ezen tulajdonnal nem bírván, csak is 
gyakorlati, csak is practice arra vagyunk kény
telenek szorítkozni és azt elintézni, a mit szemünk
kel látunk, t. i. az anyagi erő ellenében akarjuk j 
magunkat megóvatni. Mikor az egész világ szer
vezkedik körülöttünk s milliókra megy a hadser-
gek száma, lehetetlen tétlen maradnunk. Polgári 
és hazafiúi kötelességünk a nemzeti életünk ellen i 
minden pillanatban felhasználható erők ellen ugy , 
intézkednünk, hogy ha tán megtámadtatnánk, 
egész erővel vissza tudjuk a támadást torolni. Es 
igy, t. ház, egyátalában nem áll az ő aggodalma, 
nem áll akkor, midőn azt látja, hogy mi a millió j 
számú sereget talán a szomszéd kisebb statusok ! 
ellenében vagy épen talán a mi nemzetségeink ! 
ellen akarnók felhasználni. Legyen meggyőződ
ve t. képviselő úr. hogy azon nemzetiségeknek, 
melyeket oly íélelmesekül állit a ház elé, azon nem
zetiségeknekszintén van józanság uk, és azon felföldi j 
orosz vagy tót lakosai e hazának, kiknek én is j 
egyik képviselője vagyok, szintén soha sem fogják j 
engedni azt. hogy e nemzetiségek a józanság kor
látain tul menjenek. Es azért t. képviselőtársam j 
ne ijesztgessen minket rémekkel és kopogó szelle- j 
inckkel : ezek éjféli órája ütött már ; mi ezek j 
ellenében az alkotmányosság világánál mindig i 
meg fogunk küzdeni és sikeresen fogunk megküz- ' 
deni. I 

Most engedje meg a t. ház, hogy az_ előttünk 
fekvő törvényjavaslatra térjek át. i 

A haderő kérdése azon legfontosabb kérdések j 
egyike, mely hazánk és a birodalom jövőjére legelön- j 
több befolyást fog gyakorolhatni. Egy egészséges ] 
védrendszer ép oly hamar fogja a birodalomnak S 
nagyhatalmi állását éspolitikai súlyát visszaszerezni, j 
mint a mily könnyen, mily gyorsan elejtették azt j 
azért, mert oly rendszer alkalmaztatott eddig, a j 
melynek csak lombjai látszottak zöldnek, de mely- | 
nek gyökerei rég nem leltek már táplálékot a né- I 
pek érzületében. Mert e rendszer nem mondliatá I 
el többé magáról, nem mondhatta el, hogy kor- j 
szerű és népszerű. Mindenki belátja, az uralkodó j 
ugy mint a nemzetek, katona ugy mint polgár, j 
miként a haderőt, hogy magas czélját teljesítse. \ 
gyökeresen át kell idomítani. A mi geograpbiai j 
fekvésünk felette terhes, felette nehéz : őseink azon 
helyeket foglalták el állandó lakásokul, ezen tért j 
nevezték hazájoknak, mely a nagy népvándor- S 
lásoknak útját képezé. Ok voltak arra hivatva, 
hogy midőn a népvándorlások áramlatai Európa 
felé voltak irányozva, e nagy szakban az utolsó 
török hadjáratokig őrizték meg Európa kapuját 

azért, hogy hatok megett a keresztyénség és civi-
lisatió érlelhesse jótékony gyümölcsét. Ne Iri
gyük, t. ház, hogy a népvándorlások megszűnté
vel a mi szerepünk nagyon megkönnyült volna. Az 
olasz-német kérdésnél épen a birodalom volt leg
inkább érdekelve, és a keleti kérdés, melyet a mo
hamedán uralkodó fajnak Európában tarthatlan 
ázsiai jelleme, és a lengyel kérdés, melyeta boszuló 
Nemezis napról napra, perczről perezre inkább elő
térbe tol, oly fontos kérdések, melyeknél, ha nem 
akarjuk magunkat megsemmisíttetni, lehetetlen, 
hogy tevékeny szerepet ne játszunk. Es e tevékeny 
szerepet nem fogja maga a diplomatia fegyvere ki
vívni, ezen fegyvereket támomogatni kell egy győ
zelemre kilátást nyújtó, tekintélyes hadsereg ha
talmának. 

Másrészt állami életünk és politikai gépezetünk 
oly szövevényes,hogy külföldi mintára sem volna ta
nácsos hadseregünket szervezni. A centralisatióra 
fektetett intézmény már is mind a politikában, mind 
a hadseregnél is megboszulta magát. Centralisatio 
csak egyöntetű népeknél honosítható meg: de a hol 
a históriai fejlődés ily különnemű, a hol az. ele
mek ily ellentétesek, ott az erőszakolt centralisatio 
vagy lassú szétmállásra vagy gyors szétrobbanás-
r<i. vezet. Epén ennek nyomán mi a dualismus és 
paritás alapján békültünk. 

Ezen elvek vannak a 67-es munkálatban ki
fejezve, ezen elvek azok. a melyek minket köte
leznek. 

Az 1867-ki törvény világosan szól egy magyar 
hadseregről, hanem mondja azt is. hogy ezen ma
gyar hadsereg kiegészítő része az összes hadsereg
nek. Ezen törvényben egy nemzetközi jog-és nem
zetközi kötelezettség van kifejezve. Magyarország
nak igénye van egy kiegészített magyar hadse
regre, oly hadseregre, a mely a modern fogalmak 
szerint mindazon elemekből áll. melyek jelenleg egy 
hadsereg fogalmát képezik; hanem viszont Ma
gyarország kötelezve van. ezen hadsereget U2-y 
beilleszteni a közös hadseregbe, hogy ez a szük
séges egységet ne háborítsa, hogy szükség idején 
mindazon kellékeknek megfeleljen, a melyek egy 
tekintélyes hadseregtől követelhetök. Most csak az a 
kérdés : a törvényjavaslat megfelel e mindazon 
kellékeknek, melyek a törvényben ki vannak fe
jezve '? 

A mi a szövetségi kötelezettséget és áldozati 
készséget illeti; e tekintetben senki sem fogja a 
törvényjavaslatot illoyalitással vagy szükkeblü-
séggel vádolni, mert a törvényjavaslat minden, 
de minden pontjában megóvja a szükséges egysé
get, annyira megóvja azt, hogy sehol sem érinti 
a királynak reservált jogokat, annyira megóvja 
azt, hogy még a német nyelvet is fentartja, mint 
összetartó kapcsot a hadsereg számára. 
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A mi a másodikat, t. i. a loyalitást illeti, bizo
nyítja az, hogy oly tekintélyes létszámot hoz in
dítványba, minőt az absolut kormány legfénye
sebb korszakában sem volt képes kivívni; and az 
áldozati készséget illeti, itt oly tekintélyes létszám 
van tervezetbe hozva, minőre ezt az absolut rend
szer legnagyobb eró'megfeszitéssel sem emelheti: 
egyelőre több mint egy millió harczost ajánl fel. 

Más tekintetben, a mi a nemzet jogait illeti: 
lehet, hogy vannak, sőt vannak is aggodalmak 
vagy kívánalmak, melyek a honfi keblét még egé
szen ki nem elégítik; hanem ki van minden esetre 
víva annyi, a mennyi szemben a sok gyakorlati 
és technikus nehézségekkel, szemben pénztelen
ségünk viszonyaival, és szembeu a sok előítélettel, 
a mennyit, mondom, ezekkel szemben a józanság 
kivívhatott. Már is tudomásunkra esett, hogy még 
azon kívánalmak is, melyek eddig nehézségök-
nél fogva nem teljesülhettek, az uralkodó bölcs és 
mély belátása nyomán mielőbb teljesülni fognak. 
és e téren is meg fog tétetni mind az, mit a nem
zet jogilag igényel, mert a fejedelem maga is 
belátja, hogy ezen nemzetnek, mely annyi öntu
dattal bir, olyan jellemű hadsereget kell adni, 
mely ezen nemzet öntudatát kielégíti. 

Itt azonban még egyszer kénytelen vagyok 
kiemelni, hogy a magyar hadsereget nem lehet 
másként beilleszteni az összes hadseregbe, csak 
ugy, hogy ez a szükséges egységnek megfeleljen. 
és ezért megkívántatik, hogy az mindazon kellé
kekkel bírjon, melyeket a törvény a király jogai
nak reservált. t. i. szükséges a közös vezénylet és 
vezérlet, szükséges az egyforma belszervezet. 
szükséges az egy zászlónak, egy eskünek, katonai 
codexnek fentartása; mi azonban még nem zárja 
ki azt, sőt szükséges, hogy miután ezek jelenleg a 
közös hadsereg postulatumai, ezen pontok közös 
revisió alá kerüljenek. 

Es most engedje még meg a t. ház, hogy 
mielőtt szavaimat végezném, a törvényjavaslat vég 
pontjaira térjek át, és különösen bebizonyíthassam, 
hogy miért fogadhatók azok el Magyarország 
szempontjából, és mik azok, mik ezen törvényja
vaslatot népszerűvé teszik? [Halljuk!) E téren rö
videbb leszek, a mennyiben e kérdésekre már épen 
a t. túlsó padokon ülő képviselők megfeleltek, és 
röviden csak azt mondom, hogy e törvényjavas
latot első részben az teszi elfogadhatóvá és nép
szerűvé, hogy abban egy nagy elv, az átalános 
hadkötelezettség elve van kimondva. (Helyeslés 
jobb Jelöl) Nálunk az alkotmányos élet nem illuso-
rius többé. A hol azt minden részben, itt és ott, fen-
tartani óhajtjuk, az alkotmányt semmiféle rendszer 
által sem fogjuk annyira biztosítani, mint ha azon 
testületet, mely centralistikus szervezeténél fogva 
másként is uralomra hajlandó, ugy fogjuk beillesz

teni H status gépezetébe, hogy abban az egész 
nemzetneklegjobbereje egymást örökösen felváltsa. 
Hasonlit ezen szervezet némileg az angol aristo-
kratikus institutióhoz, mely azért tartja fen magát 
oly soká, mivel mindig a nép eleméből meg
újulván, egyformán képesítve van fentartási és ja
vítási tulajdonokra, azaz czélhoz és időhöz korsze
rűen alkalmazott reformatiónak is alávetheti magát. 

A hadsereg csak addig veszélyes, mig kasz
tot képez, mig más szellem lengi át a katonai s 
polgári köröket; mihelyt azonban a katona pol
gár is egyszersmind s megfordítva a polgár kato
na egyszersmind: már nem lehet az alkotmányos 
életet fé.teni. Ez csak akkor volna sírba vihető, ha 
az egész népből a szabadság érzetét kiirtani képesek 
volnánk; de midőn ezen eset áll be valahol, akkor 
nem kell többé politikai intézkedésekről gondos
kodnunk, mert ott magától is beáll már a nem
zetnek halála. 

Az átalános honvédkőtelezettség megóvja 
továbbá a birodalmat a statuscsinyektől; de meg
óvja egyszersmind a kabineti s a hiu dicsvágyból 
eredhető háborútól, mert fejedelem és nemzet na
gyon j'ól meg fogják gondolni a háborúnak szeren
csétlenségét s esélyeit, mielőtt az egész nemzetnek 
lángját, az egész ifjúságot, lehet mondani az or
szág gyöngyét egy annyira öldöklő háborúnak, 
minő a mostani, kitegyék. 

De van még, t. ház, egy nagy baj mostani 
monarchiái életünkben , s ez épen az . a mit 
már előttem szólott tisztelt Ivánka képviselő úr 
is felemiitett : azon ellenszenv . mely jelenleg 
katona és polgár között létezik. Ezen ellenszenv, 
igaz, már némileg enyhitve van az által, hogy az 
alkotmányos élet mindenütt be van véve, hanem 
nincs még azon ellenszenv kiirtva; pedig azon tisztes
séges katonai osztály, a mely legnemesebb tulajdo
nával, t. i. vérével áldoz a hazának, minden eset
re igényelheti azt, hogy ne csak ellenszenvvel ne 
viseltessék irányában a haza. hanem egész rokon
szenvével felkarolja ; pedig ez csak akkor történ
hető, midőn az átalános hadkötelezettségi elv ke
resztül fog vitetni. 

En ugy hiszem, ennek keresztül vitele talán 
nagyon hamar fogja azon időszakot meghozni, a 
midőn már egész őszinteséggel s tisztelettel lehe
tünk a katonai körök irányában. 

Másik kielégítő oldala, mit csak nagyon rö
viden érintek, a törvényjavaslatnak az, hogy olyan 
intézkedés van ott fentartva, melynek következté-
i >en a magyar illetékek minden körülmények kö
zött a magyar ezredekbe fognak besoroztatni. 
Ezen intézkedés egy régen fájó sebét fogja az 
országnak gyógyítani: mert nem sokára el fogjuk 
érni azt, hogy a magyar hadsereg magyar tisztek 
alatt fo^ harczolni, s ez által vissza lesz szerezve 

4 1 * 
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azon egyöntetűség, mely nagyon erős tényezője 
fizokott lenni a sikernek. 

ü e legfényesebb oldala e törvényjavaslatnak 
az, hogy a honvédrendszert beillesztette az áta-
lános haderőbe. Jól rendezett hadseregnek a mai 
időben két kelléket nem lehet figyelem nélkül 
hagyni : egyik kellék az, hogy a hadsereg béke 
idején a lehető legolcsóbb legyen ; a másik kellék 
az, hogy a harcztéren vagy a veszély idején le
hető legnagyobb harezképességet fejthessen ki. Ezen 
két tulajdonságnak egyik rendszer sem felelhet 
meg ép annyira, mint a honvédelmi rendszer ; és 
épen azért, t. ház, nagyon rósz szolgálatot tennének 
a dynastiának és birodalomnak azok. kik a honvéd
rendszert népszerűtlenné akarnák tenni, s különösen 
a magyar honvédet mint veszélyest tüntetnék fel. 

Minket ezentúl nem erőszak , de közös 
érdek tarthat csak össze. Nekünk a kölcsönös 
bizalomra kell ezentúl alapitanunk közös intézke
déseinket. A ki ezen nemzetnek őszinteségében és 
becsületességében bizott, az még soha, de soha nem 
csalatkozott. A dualismus szerintem nem elválasztó 
fal, hanem összeforrasztó anyag. A magyar ember
nek régi szentsége a haza és az alkotmányos király. 

A magyar honvéd eddig zászlójának csak 
felét lobogtatta és már is mily dicső eredmé
nyeket vivott ki ; bonthassa csak ki a magyar 
honvéd egészen zászlóját és Írhassa fel a ma
gyar honvéd mindkét jelszavát zászlójára : az bi
zonyára nem fog dicsőségben engedni az 1849-iki 
honvédseregnek. A honvédségre büszke lehet az 
ország; de büszke egyszersmind a birodalom is. 
E névnek varázsa van. A honvéd hős tettei for-
raszták össze az egymás ellen dühöngő nemzeti
ségeket. A szepesi germán és az árvái tót, a mára-
marosi orosz, valamint a bihari oláh ép oly büszke 
a honvéd névre, mint büszkék arra a Jászságnak 
és Székelységnek magyar fiai, mert egy zászló 
alatt nem egy hős csatát vivtak ki. A honvéd 
névre büszke a ragroiíó nevű főúr. és büszke arra 
a kunyhónak szegény lakója. E név varázsa alatt 
nyújtjuk mi lajtántuli testvéreinknek is jobbjainkat. 
Hiszen e birodalom túlsó felének hány vitéz baj
nokát takarja a honvédsir. A tirol, a lengyel, a 
bécsi légiók hősei, nemde honvéd fiaink, testvé
reink, apáink között aluszszák örök, de egyszers
mind örök emlékű álmaikat? E névnek, mondom, 
varázsa van és e sziklán kell felemelni az egfész , 

I 
védrendszert. Fájdalmaink és szenvedéseink el- j 
mosódnak, viszályaink és szenvedélyeink elham-
vadnak, a politikai és katonai nevezetességek las- \ 
sankint letűnnek a cselekvés szinpadáról; de a 
honvédségnek, az önfeláldozásnak eszménye élni 
fog örökké, mig e hazában ember él , a ki nemes 
és magasztosra képes lelkesedni. 

És épen, t. ház, minthogy a törvényjavaslat 

egy részről a nemzet igényeit már a lehető leg
nagyobb mértékben kielégíti; más részről a közös 
érdekeket megóvja és fen tartja: én azt egész ki
terjedésében pártolom. 

T ó t h K á l m á n : Tisztelt képviselőház! Ha 
van valamely kérdés, melyet nem fél eszközökkel, 
nem félénk habozással, hanem teljes erélytyel és 
lelkesedéssel kellene megoldani, ugy ez a honvé
delmi kérdés. 

Az előttünk fekvő törvényjavaslatot elolvas
tam ; de bővebb vizsgálódásom tárgyául csak ak
kor tehettem volna, ha a tervben levő segédcsapa
tok a magyar hadsereg kiegészítő részeiül tervez
tettek volna; mig igy, midőn azok a közös, más
kép osztrák hadsereg tartalékjául terveztetnek, 
részemr.Sl a törvényjavaslatot a részletes tárgyalás 
alapjául is alig fogadhatom el. 

Készakarva kerültem ki elébb a tervben levő 
tartalékcsapatok elnevezésére nézve a honvéd ne
vet ; a honvédek a magyar állam katonái voltak 
s a fegyvernemek összességét magokba ölelve, a 
magyar hadügyminiszter alatt képezték Magyar
ország hadseregét. Ezek a tervben levő tüzértelen, 
utásztalan, vezérkar nélküli s a közös miniszte-
rium számvevősége alá tartozó segéíycsapatok le
hetnek mindenek, csak azok nem, a kik nálunk 
— s mert hála Isten e név hazánk határain is túl
terjedt — az egész világon a magyar honvéd fo
galmát képezik: nevezzék tehát őket a pénzügyő
rök mintájára „belügyőrök"£-nek. nevezzék őket 
a közös osztrák-magyar hadsereg segélycsapatai-
nak. vagy bárminek: de a honvéd nevet hagyják 
fön illetetlenül azon időre, midőn a fél eszközöket 
rendesen kisérni szokott csapások után, majd ez a 
név. a honvéd név, a maga egész valódiságában 
érvényesülni fog. T. képviselőház ! Azok közé tar
tozom, kik minden háttéri gondolat nélkül hiszik 
és vallják, hogy hazánk ugy politikai helyzete, 
mint geográfiai fekvése által az Ausztriával való 
komoly szövetségre van utalva; de e szövetség 
mindkettőnkre nézve csak ugy lehet hasznos, ha 
Magyarország ugy erkölcsi, mint anyagi erejének 
kifejtésében semmi által nem akadályoztatik. 

íme azt mondják, hogy Ausztria és Magyar
ország csak a dualismus által boldogulhatnak ; azt 
mondják, hogy ezen elv. a dualismus elve érvényre 
is emelkedett; s épen a legfontosabb dologban, 
mely egy nemzet erejét íulajdonképen megpró
bálja, hangsúlyozzák az „Armee Einheit"-ját: lehet 
ennél a dualismus elvének nagyobb értékteleni-
tése és kigunyolása? 

Az „Armee" tehát megint egy lenne, szent 
és oszthatatlan s közös elnevezés alatt a régi, 
ugyanazon osztrák sereg, melynek zászlóitól ide
genkedik a magyar ifjúság, s melyhez szükség, 
kényszerűség, vagy bármi fogja csatolni, csak pá-
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lyaszeretet és lelkesedés nem; és nemzeti hadsereg 
hiányában az ifjú nemzedék megint el lesz zárva 
azon pályától, melyre a magyar leginkább volna 
hivatva, és lesznek a mi fiainkból megint próká
torok, poéták és miniszteri fogalmazók. 

Minden nemzet, midőn törvényeit alkotja, 
tekintettel van a nemzet jellemére; e jellemvoná
sok képezik alapját azon eltéréseknek is, melye
ket a különféle jogi eodexek lapjain találunk ; 
s ime egy nemzetnek, mely ösztönénél, hagyomá
nyainál, vérénél, leikénél fogva katonának szüle
tett , melynek Isten talán képességeinél is nagyobb 
dicsvágyat adott, azt mondják: Neked nem lehet 
nemzeti hadsereged, a te hivatásod az, hogy 

• fiaid mint a „gemeinsame Armee" tagjai szülessenek 
és ugy is haljanak meg. 

Csak azt ne hozza föl nekem senki, hogy hi
szen 1848 előtt sem volt nemzeti hadseregünk; de 
hát voltak-e minisztereink, parlamenti kormá
nyunk,szabad sajtónk ? . .S azok,kik ilyen kérdések
kel szoktak előtérbe lépni, mért nem kérdik ezt ak
kor is,midőn a dohánymonopolium,bélyegadók más 
effélékről van szó. . . hát ezek voltak-e 1848 előtt? 

Uraim! Belgium igazságügyminisztere nem 
rég igen röviden és igen szépen határozta meg, 
hogy mi tulajdonképen a törvény ? A törvény 
nem egyéb, mint egy nemzet anyagi és szellemi 
erejének és szükségeinek kifejezése. Hogy van-e 
nekünk anyagi erőnk, ezt megmutattuk akkor, 
midőn Ausztria és Oroszország hadserege ellené
ben néhány hónap alatt 200 zászlóalj honvédet 
voltunk képesek kiállítani; s hogy e téren szellemi 
képességeink sem hiányoztak, mutatják nemzeti 
hadvezéreink hadjáratai, melyeket a porosz kato
nai iskolákban máig is mestermüvek gyanánt 
tanulmányoznak. 

Lenne csak legalább 20 — 30 ezer főnyi ál
landó nemzeti hadseregünk, hogy fejlődhetnék 
hadi tudományunk, hogy katonai képességeink 
foglalkozást, tért nyernénk, hogy e sereg hátteré
ben gyorsan és lelkesedéssel fejlődhetnék ki a 
honvédelem, s hogy végre megmenekednék hazánk 
az idegen fegyveres erők azon megszállásától^mely 
a nemzeti érzelmet és loyalitásunkat egyaránt a leg
érzékenyebb oldalán'találja. 

Beszélnek nekünk magyar ezredekről, melyek 
majd egyszer haza jőnek s melyek az osztrák 
hadseregben külön csapatokat képeznek; de ezek 
csak magyar nemzetiségű osztrák ezredek, osztrák 
vezénylettel, osztrák parancsnokok alatt ; ezredek, 
melyek egykor nagy hirüek voltak, de ma már, 
midőn nemzeti jogosultságunk tudata kifejlődött, 
természetellenes szervezésűk folytán az osztrák 
hadsereg leggyengébb oldalát képezik; ezredek, 
melyekre a sadovai ütközet után keservesen pa
naszkodnak az osztrák katonai lapok, hogy nem 

követték a nyugati tartományok ezredeinek felál
dozó példáját, melyek előbb egyenkint semmi
sültek meg, mielőtt az átalános visszavonulási vo
nalhoz csatlakoztak volna. Nem is látják ezeknek 
lelkesülését soha többé, mindaddig, mig nemzeti 
becsületök egy magyar hadsereg fölállítása által 
közvetlenül eugagirozva nem lesz, mig dicsőségö-
ket mások vindicálhatják magoknak, megvereté-
söket pedig az osztrák hadsereg szerencsétlensé
gei közé fogják sorozni. 

Jól tudom, hogy honvédelmi kérdésünk nem
zeti szellemű megoldását nagyban gátolja egy 
bizonyos bécsi szoldatikus cotteria, mely nemze
tünk loyalifásáról, megbízhatóságáról még most 
sem győződött meg; a kik a franczia államférfi 
azon kormányzási elvét: „mindig vigyázni, de 
soha sem félni" megfordítva alkalmazzák és soha 
nem vigyáznak, hanem mindig félnek ; a kik min
den honvédben egy-egy eleven Isaszeget és Nagy-
Sarlót látnak; pedig ezen urak épen ezen félelmetes 
eseményekből, melyek most már a történetéi, 
tanulhatták volna meg, hogy a magyar a világnak 
íegkevésbbé foradalmi nemzete : könnyen lelke
sedik, de nehezen koczkáztat; s elhatározásának szi
lárdságát a legpessimistikusabb esélyek megfon
tolásából szokta meríteni. Hány égbekiáltó sérelem 
kellett önvédelmi harczunk megkezdéséhes is, 
hányszor nyújtottuk a haza szivéig közeledett el
lenségeknek a békülékeny kezet; csak midőn már 
minden nemzeti és emberi türelem kimerült, nyúl
tunk az önvédelem fegyveréhez ; s ekkor, uraim, 
megízleltük a dicsőséget, a legédesebbet, a mit 
egy nemzet élvezhet; s ha ezen dicsőség föltételei
től, hadseregétől meg lesz fosztva a nemzet: lehet 
nyugodt, munkás, tán még virágzó is ; de boldog 
soha! 

Ezen emiitett körökből származik az az ismert 
apodiktikus „nem lehet", mely más hangsúlyozás
sal a mi óvatosabb politikai szereplőinknél is kife
jezést talál. De hát nem lehetne-e azon „nem lehető
re egyszer nekünk is nem lehet-tel felelni ? . . 
örökké a kényszerűség politikáját kell-e űznünk 
s nem a szabad elhatározásét ? . . Jól tudom én 
azt, uraim, hogy az óvatosság politikája is gyak
ran a legmélyebb hazaszeretetben és aggódásban 
leli forrását , s elismerem azon nézet jogosultságát, 
mely egyes törvényjavaslatok problematikussága 
folytán az életre, a gyakorlatra u ta l ; de bocsássa
nak meg, ha a jelen kérdésben nagyon félek a 
gyakorlattól és tapasztalástól, mert egy szeren
csétlen tapasztalás könnyen Ausztriának és Ma
gyarországnak életébe kerülhet. 

Még csak néhány szóm van: kérem a t. ház
nak türelmét, melyet ugy is ritkán szoktam igény
be venni. 

Alkotmányunk felől különböző fogalmakat 
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táplálhatunk; tökéletesnek tán azok sem tartják, , 
kiknek annak létrehozásában legnagyobb részök j 
volt ; de lenne alkotmányunk bármily tökéletlen, j 
lennének bár súlyos terheink még egyszer akkorák, 
xaint a minők : a honvédelmi kérdés nemzeti szel
lemű megoldása által mindent jóvá lehetne tenni; 
g viszont megfordítva, lenne bár alkotmányunk 
bármily tökéletes: azt egy ilyen amphibiális tör
vényjavaslat elrontaná. 

Most készülünk, uraim, fiatal alkotmányunkat 
betetőzni: ám tegyenek rá, a kiknek tetszik — tán 
mert az épületet gyengének találják — tegyenek 
rá, mondom, zsupfödelet; de ne feledjék el, hogy a 
zsupfödeleknek az a tulajdonságok van, hogy a 
legelső nagyobb vihar által elsepertetnek. 

Ám szavazzák meg —akiknek tetszik— ezen 
törvényjavaslatot is ; csak azt ne feledjék el, hogy j 
^ok mindent, a mire állítólag szükség van, meg 
lehet szavazni; csak a mire majd egyezer valóban 
szükség lesz, azt nem lehet csak ugy egyszerűen 
megszavazni: a lelkesedést. 

En részemről a honvédelmi kérdés minden 
olynemü megoldását, mely nem egy fenálló ma-
g}-ar hadseregre van bazirozva, mely a nemzet 
becsületét közvetlenül nem engagirozza, politikát-
lannak és szerencsétlenségnek tartva, annak létre
hozásához szavazatommal nem járulhatok. (He-
lyeslés bal felöl J 

Klapka G y ö r g y : T . képviselőház ! (Halljuk! 
Melyre!) Az előttünk fekve törvényjavaslat oly 
fontos és oly döntó' hazánk álladalmi és társadalmi 
létére nézve, hogy mint honpolgár és képviselő kö
telességemet vélném elmulasztani, ha e tárgyban 
szerény nézeteimet egész nyíltsággal el nem'mon-
d anám. (Ha Ujuk !) 

Bennem is, minfc minden hazafias magyar keb- ] 
lében, azon meggyőződés él , hogy egy önálló 
magyar hadsereg lett volna legbiztosabb eszköz 
Magyarország védelmére, Magyarország tekinté
lyének fentartására és neve dicsőségére. Bizonyít
ja ezt Magyarország történelme, bizonyítják a 
1848—49-iki hadjárataink és győzelmeink. Egy, az 
átalános védkötelezettség alapján alakított magyar 
hadsereg, mint az osztrák seregnek hű szövetségese, 
bizonyosan sokkal több biztosítékot nyújtott volna 
a birodalom két felének közös védelmére, mint oly 
közös sereg, melyben a haza és a nemzetiségi szel
lem öntudata még nagyon sokáig aligha ^fog gyöke
ret verhetni. Egy önálló magyar hadsereg szerve
zetét azon kívül lehetett volna oly alapokra fek
tetni , hogy ez által a szervezet egyszerűsége és 
ezélszerüsége által enyhíthettünk volna nagyban 
elszegényedett hazánk súlyos terhein. 

Ezekre nézve tehát egyet értek a szélső bal t. 
szónokaival ép ugy, mint előttem szólott Tóth Kál
mán képviselőtársammal. De híjába ! lajtántuli szö

vetségeseink más szempontból indulnak ki. Ők jo
gos követeléseinket elszakadási vágyaknak tekin
tik, és miután ők mindeddig az összes biroda
lom teljes erejével birnak, nem nagyon hajlandók 
annak magyar részét nekünk átengedni. Épen ezen 
perczben ülik meg Bécsben a német nemzetiség 
ügyének ünnepét és ezer pohárköszöntés közt 
hangsúlyozzák ők a testvériségnek, szabadságnak 
szent eszméjét; de Magyarország irányában ők 
nem igazságosak, s elfelejtik, hogy ha két szom
széd egymás mellett barátságos lábon akar élni 
egymással, legelső kötelessége mindegyiknek az, 
hogy azt ne tartsa magának vissza, a mi nem az 
övé, hanem a másiké. (Elénk helyeslés.) 

Kívánalmunk, mióta a birodalomnak két ré
sze közt a béke helyreállott, mióta felséges kirá
lyunk Isten és világ előtt alkotmányunkra letette 
esküjét, nem lehetett többé oda törekedni, hogy az 
osztrák birodalom hadseregét felbomlaszszuk. Be
vallom, azon perczig mindig oda törekedtem, egész 
erőmet arra szántam volt, hogy mentül több kárt 
tehessek neki; de bevallom azt is, hogy azon percz-
től kezdve, mikor a béke megköttetett, egész loyali-
tással és minden hátgondolat nélkül üdvözlém a 
béke helyreállítását, és a helyzetet elismervén, tá
vol attól, mintha az osztrák sereg gyöngítésére 
közreműködtem volna, ellenkezőleg egész kíván
ságom abban központosult, hogy azon sereg, mely
nek kiegészítő része a magyar hadsereg, mentül 
erősebb, mentül hatalmasabb legyen és mentül 
biztosabban védhesse a birodalom két felének ter
ritoriális integritását és tekintélyét. (Helyeslés.) 

Kívánalmaink a békekötés perczétől nem oda 
czéloztak, hogy azonnal adják ide nekünk az eddigi 
osztrák sereg magyar részét; ellenkezőleg; nagyon 
tévednek azok, a kik hiszik, hogy hazánknak nagy 
szolgálatot tesznek, ha ezt követelnék: mert hi
szen senkisem tudhatja, meddig fog Európa békéje 
fenállani, mikor fog a conflagratio fejünk felett ki
törni ; és ha akkor Magyarországnak és az osztrák 
birodalomnak erős , tökéletesen organisált serege 
nincs: természetes dolog, hogy mind mi, mind a 
birodalom másik része veszve van. 

Azért én és azok, kik velem egy véleményen 
vannak, csak azt kívántuk volna, hogy legalább 
oly alapokra fektettetett volna a rendes hadsereg, 
a melyeken biztosabban nézhettünk volna oly jövő 
elé, melyben a hadsereg magyar része a magyar 
szellemet, öntudatot és a magyar jelleget vissza
nyerhette volna. 

Constatáljuk a helyzetet. Bécsben, mint mon
dám, a hadsereg egységét semmi áron a dualismus 
próbakövének kitenni nem akarják ; mi meg oly 
helyzetben vagyunk, hogy őket arra nem kénysze-
rithetjük. A kérdés tehát az: ne bocsátkozzunk-e 
az előttünk fekvő törvényjavaslat tárgyalásába és 
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azt elvessük egészen? vagy pedig azt elfogadva, 
vessük meg alapját, a két nagy eszme által, mely 
benne foglaltatik, egy jövőbeli magyar hadsereg 
alapításának ? 

Én részemről meg vagyok győződve, h o g y h a 
a mostani alapot elfogadjuk kiindulási pontul és 
a béke fentartható lesz, sőt háború esetén is, a hon
védség a rendes sereggel, vitézségben versenyez
het a csatatéren, ezen alapon is fejlődhetik, nem 
ugyan mind, mit mi kívánunk, de legalább a se
reg magyar része magyar jellegét és szellemét 
megnyeri. 

Ha a jelen törvényjavaslat határozatlan időre 
szólana, akkor, megvallom, részemről elleneztem 
volua; hanem a törvényjavaslat csak tíz évre szól, 
és épen abban látom legnagyobb biztositékát, 
hogy fen van hagyva, hogy ezen idő alatt a két 
törvényhozás mindazon változtatásokat megte
heti, melyeket a közös érdek kivan. 

Ezen tiz év alatt remélhető, hogy a két'fél 
közt most uralkodó bizalmatlanság helyébe lépni 
fog egy barátságosabb viszony, mely meg fogja 
engedni, hogy a másik fél is a rendes hadseregre 
nézve az eddigieknél igazságosabb concessiókra 
hajlandó legyen. 

Csupán csak egy megjegyzést teszek az előt
tünk fekvő törvényjavaslatra. Egy rész hiányzik 
belőle: azon rész t. L. mely a rendes állandó had
seregre vonatkozik, a négy törvényjavaslat sze
rintem egy ötödik törvényjavaslattal meg lenne 
toldandó ; és remélem, hogy tisztelt kormányunk 
hazafiúi működésének sikerülni fog, hogy e tör
vényjavaslatot előbb-utóbb a ház elé fogja hozhat
ni, a mely által mindazon félreértések és súrlódá
sok el fognak hántatni, melyek abból fölmerülhet
nek, hogy e kérdés egészen tisztába nem ho
zatott. 

T. ház! Vannak köztünk, kik semmi áron a 
jelen törvényjavaslatot elfogadni nem akarják: azt 
mondják, hogy inkább semmit, mint oly két élű, fél 
rendszabályt. Engedjenek meg, de én ezt nem csak 
téves politikának, de majdnem kislelküségnek is 
tekintem. Ha nemzetünk elég erős volt azon idő
szakot szerencsésen túlélni, a melyben mindenféle 
idegen hivatalnokok és rendőrök által kínoztatott, 
a melyben miaden szabadelvű szó felségsértő bűn
nek bélyegeztetett; ha, mondom, nemzetünk elég 
erős volt ezt az időszakot túlélni: akkor most csak
ugyan vétkeznénk az isteni gondviselés ellen, ha 
mindazok után. a miket elértünk, és a fejlődés 
mostani stádiumában, kétségbeesnénk sorsa felett. 
Én részemről nem esem sorsa felett kétségbe, én bi-
zom nemzetem erejében és politikai jövőjében, most 
inkább mint valaha. Szerenesés vagyok oly fejlődést 
látni, mely nem csak létét, de még nagyságát is biz
tosítja, főleg akkor, ha föl tudja használni mindazon 

eszközöket, melyek kezében vannak ; de én ezen 
erőket, ezen tényezőket e törvényjavaslat el nem fo
gadása által uj próbának kitenni sem nem merem, 
sem nem akarom. {Elénk helyeslés,.) 

Várady Gábor : T . képviselőház! ü g y te
kintem én, t. képviselőház, az előttünk fekvő tör
vényjavaslatot, mint betetőzését azon épületnek, 
a melynek alapja a múlt esztendőben letétetett, 
és pedig méltán. Mondhatom, t. képviselőház, 
hogy e tető nem eléggé biztos; mondhatnám, pe
dig ezt is alappal, hogy^ nem elég szilárd, hogy 
nem teljesen tűzmentes. És mégis, t. képviselőház, 
én e tetőzetet je len , ki nem elégítő állapotában 
is őszintén üdvözlöm, mert egy részről azt a kija
vításra alkalmasnak és érdemesnek is tartom ; más 
részről némi vigasztalást szerez lelkemnek, hogy a 
letett alapot és a reá fektetett falakat legalább 
némileg biztosítva látom ; habár ezen alap és a 
reá fektetett falak nem is azon, nézetem szerint 
sokkal jobb, sokkal helyesebb terv szerint készül
tek is, a melyet a múlt esztendőben a t. ház elé 
terjeszteni szerencsések voltunk. 

Elvégre, t. képviselőház, az épület áll, áll 
azon feladattal, hogy alkotmányunkat, szabadsá
gunkat falai közé vegye ; s ezért szükségesnek lá
tom, hogy a betetőzés megtörténjék addig is, inig 
az alap és falak egy része ujakkal és jobbakkal 
cseréltethetnék fel. Mert ma ugyan tiszta a látha
tár, legalább látszólag az, és Európában szélcsend 
ura lg ; de ki mondhatja meg, hogy nem jönnek-e 
már holnap pusztító viharok, dúló fergetegek. a 
melyek a meglevőt is veszélyeztethetik ? És azért 
látom szükségesnek, hogy a betetőzés, habár a 
jelenlegi ki nem elégítő minőségben is, megtör
ténjék. 

Ezen szempontból, t. képviselőház, az előt
tünk fekvő és a véderőre vonatkozó törvényja
vaslatot részletes vita alapjául átalánosságban el
fogadni kész vagyok, mert azon reményem van — 
lehet hogy hiu remény —miszerint a t. képviselő
ház mindazon hiányokat, melyek ugy alkotmá
nyos, mint katonai és nemzeti szempontból kiegé-
szitendők, kiegészitendi, valamint azon változta
tásokat, melyek ugyanezen szempontokból szük
ségesek, megteendi. 

Itt csak röviden és csakis a legfőbbeket eme
lem ki azon hiányokból, a melyek kiegészitendők ; 
és azon változtatásokból, a melyeket szükségesek
nek látok. A többit a részletes tárgyalás idejére 
tartom fen. 

Alkotmányos szempontból, t. képviselőház, 
követnünk kell és követni is fogják, hogy a közös 
hadügyéri institutio, mint a melynek ősi alkotmá
nyunkban semmi nyoma, mely a múlt évben ho
zott törvénynyel egyátalában nem indokolható és 
nem igazolható , de a mely ezen kivül még feles-
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leges is, mellőztessék, és hogy a magyar hadsereg, | 
mint az összes hadsereg kiegészítő része, nem csak 
megneveztessék, hanem annak szervezése is ezen 
elnevezésnek megfelelően mielőbb létesíttessék. 
Katonai szempontból, t. képviselőház, elégségesnek 
tartom, hogy a szárazföldi hadsereg és tengeri 
haderő megállapítandó létszáma ne tiz, hanem 
csak öt évig maradjon érvényben. U g y katonai, 
mint nemzeti .szempontból szükségesnek tartom, 
hogy a magyar hadsereg a Sz. István koronája 
alatt levő országok honpolgáraiból alakittassék és 
a magyar hadsereg tüzérséggel, utászokkal, árká-
ezokkal, szóval műszaki csapatokkal láttassák el. 

Ha Lotharingi Károly már 1827-ben szük
ségesnek látta, hogy a magyar hadsereg műszaki 
csapatokkal birjon, mennyivel égetőbb szükség az 
napjainkban, midőn a régi merev katonai gépezet 
helyébe fokonkint nemzeti haderő kell, hogy 
lépjen. 

Alig van tárgy, t. ház, napjainkban, mely 
több oldalról vitattatnék, mint azon kérdés, hogy 
melyik a legjobb hadsereg? Es az eszmék tarka
sága és öszhangzásba hozataluknak csaknem lehe
tetlensége, vagy legalább szerfelett nehéz volta 
onnan származik, mert midőn idegen nemzetek és 
hadseregek példájára akár mintaképen , akár 
kárhoztató]ag történik hivatkozás, a saját nemzeti 
viszonyok és helyi körülmények többnyire figyel
men kivül hagyatnak. {Helyeslés bal felöl.) 

Minden hadseregnek mértéke, t. ház! azon 
siker, melyet az a csatatéren kivívott; de, mert 
ezen siker szerfelett sok körülménytől függ, szer
felett nehéz elméletileg biztosan meghatározni, 
hogy melyik azon rendszer, mely mellett egy jó 
hadsereg szervezése legbiztosabban elérhető ? 
Annyi azonban kétségtelenül bizonyos, hogy a mi 
körülményeinknek, a mi viszonyainknak legmeg
felelőbb az úgynevezett „keretrendszer,' : mely 
egy részről az állandó hadsereg, más részről az 
átalános felfegyverzés közt mintegy középúton 
ál l ; és én csak sajnálatomat fejezhetem ki a fölött, 
hogy ezen rendszer az előttünk fekvő törvényja
vaslatban nincs keresztülvive ; jiedig csak a „ke
retrendszer" az, mely a soldateskának terjesztését 
meg fogja szüntetni, mely a katona és polgár 
közti válaszfalat lerombolja, mely katonából pol
gárt, a polgárból katonát csinál. {Elénk helyeslés 
bal felöl.) A „keretrendszer" fogja lehetetlenné 
tenni azt, hogy az állandó hadseregből államin
tézmény váljék, ezen „keretrendszer" fogja meg
akadályozni az állandó hadseregnek kikerülhetlen 
és oly demoralisatióját, minő volt a demoralisatio 
például a római hadseregben Tiberius alatt, midőn 
a fellázadt katonák kiabálták, hogy : „10 garas egy 
római katonáért testestül lelkestül, ki/reszen római 
katonát?" Ezen „keretrendszer" az, mely egy 

részről az átalános védkötelezettségre, más részről 
a honvédségre fektetve, lehetővé teszi azt, hogy a 
sorhadban szolgáló katona sorsa némileg enyhit-
tessék, hogy a hadi anyagok minőségök szerint 
czélszerüen felosztassanak, és a mi legfőbb, t. ház, 
az átalános területi csatarend, a hadsereg újjászer
vezésének ezen legbiztosabb kulcsa, elvégre léte
síttessék. 

Ismételten fejezem ki sajnálatomat a fölött, 
hogy bár ezen törvényjavaslatban egy ily rend
szernek előjeleit látom, de annak keresztülvitele 
nem biztosíttatik. 

Ez azonban, tisztelt képviselőház, ezen nagy
fontosságú ügynek csak elméleti oldala; a_sikert 
a gyakorlat, a kivitel fogja biztositani. En oly 
kivitelt, oly gyakorlatot értek, t. ház, mint a me
lyet e században pl. Poroszország tanúsított, a 
mely országot épen ugy nem csüggesztettek el 
az 1806-ik évben szenvedett veszteségek, mint 
nem tettek elbizottá az 1813-iki diadalok. Veszte
ségei erejének fejlesztésére, diadalai erejének kí
mélésére tanították ezen államot. Visszavonult, 
tűrte a mellőzést, tűrte diadalai daczára is; tanult, 
csak önmagával, csak saját nemzeti culturájának 
fejlesztésével foglalkozott, s az eredmény az volt, 
t. ház, hogy az 1806-ban szenvedett megalázta
tást hat évtized múlva a diadal legszebb habárai
val takarta be. 

í g y kell nekünk is,tisztelt ház! tűrnünk, vissza
vonulnunk, tanulnunk, fejlesztenünk népünk er
kölcsi s anyagi erejét: nevelni kell népünket; be 
kell vinni bizonyos mérvben a spártai nevelési 
rendszert iskoláinkba is ; me^ kell testesitnünk 
azon elvet, melynek köszönheti főleg erejét töb
bek között a svéd hadsereg is ; és ezen elv: minél 
több katonát nevelni az államnak, s más részről 
minél szűkebb körre szorítni a kaszárnyaszolgá
latot, a soldateskát. Oda kell törekednünk, tiszt, 
képviselőház, hegy ne mondhassa el e képviselő
házban senki, miszerint azért nem lehet pl. egy 
nemzeti tornaegjdet segélyezésére pénzt megszavaz
ni, mert — ugy mond' — Muzeumunk szekrényeinek 
megkészittetésére sincs pénze. E szavakban, tiszt, 
képviselőház, komoly figyelmeztetés is van : mert 
egy részről szomorúan juttatják csak eszünkbe, 
hogy annyira kimerítették erőnket az átvállalt ál
lamadósságok és a közös költségek, miszerint leg-
szükségesb kiadásaink fedezésére sincs elegendő 
pénzünk. 

Más részről arra figyelmeztetnek az ilyen 
szavak, hogy ne a háború eszközeiről, a harczi 
előjátékokról gondoskodjunk, hanem gondoskod
junk inkább a tudomány s béke műveiről. 

Vajha így lehetne, tiszt, képviselőház ! Vajha 
valódi béke váltaná fel a fegyveres békét, a mely 
Európát előbb-utóbb chaoszi zavarba dönti, s a 
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válságos rázkodások beláthatlan sorát fogja elő
idézni ! Vajha bekövetkeznék az átalános lefegy-i 
verkezés, a valódi népszabadságnak ezen egyedül 
kriteriona! Azonban, tisztelt képviselőház, mind ez 
most lehetlen, és ha lehetséges volna is, fájdalom
mal kell eonstat álnunk, hogy mi a kezdeményezők 
bizonynyal nem lehetünk. A fegyvérzés, a harczi 
terrorismus napj ainkban divatczikké, némely ál
lamban pedig mondhatni, kenyérkeresetté vált. 
Ezen túlterjeszkedést, a hadseregnek szerfölött 
nagy mérvben való szaporítását, az államok nagy 
része, nem saját erejéhez, nem is a szükséghez méri, 
hanem ahhoz, hogy mit csinál a szomszéd; folyvást 
licitálnak egymásra, folyvást feszitik a húrt, és 
midőn az az elpatíanáshoz közel áll, akkor casus 
bellit csinálnak, és kész a háború. A háború alatt 
pedig, mint evés közben az étvágy, csak növek
szik a harczi szomj : mert a győztes fél, mint a 
vért szagolt oroszlán, írj áldozat után eseng, a vesz
tes fél pedig elégtétel után sóvárog. 

És ezen közös állapot, t. ház, a continensről már 
Amerikába is elhatolt, a hol az éjszak és dél között 
folytatott háború előtt alig volt 12 ezernyi szá
raz földi rendes hadsereg, és most 120 ezernyire 
emelkedett az. 120 ezer főnyi hadsereg! T. ház, 
minő egészséges, boldog állapot ez szemben a con-
tinensen folyvást tartó paroxismussal! 

Itt nálunk már csak milliókról beszélünk, és 
azon államnak, a mely nem képes az első harczi 
riadóra legalább is millió katonát fegy vérbe álli 
tani, annak csak ugy dictálják a békefeltételeket, 
és pedig már a háború előtt, 

Ha, t. ház, mindez máskép állana, akkor az 
előttem fekvő törvényjavaslatot még csak részletes 
vita alapjául sem fogadnám el, hanem kérném, kö
vetelném, hogy a keretrendszernek teljesen meg
felelő, a magyar hadsereget minden tekintetben 
létesítő, s a valódi reform igényeivel teljes 
öszhangzásban álló törvényjavaslat terjesztessék 
a képviselőház elé. 

Mielőtt beszédemet berekeszteném, kényte
len vagyok egynehány itt hallott észrevételre 
megjegyzést tenni. 

Tóth Vilmos képviselő úr azt mondta, hogy 
azon hiányok, melyek részünkről felemiittettek, 
csak pillanatnyi szükség hiányai; ha jól fogtam 
fel, ez volt szavainak értelme. T. ház ! ha nem ál
landó, nem folyvást égető szükség egy magyar 
hadsereg létesítése és annak már ezen törvényja-
vaslat által is leendő megtestesitése.ugy, megvallom, 
nekem az állandó, sz égető szükségről valódi fo
galmam nincs. 

Egy eszményt is állított fel a t. képviselő úr, 
hogy mikép lesz a nép és hadsereg között az ed
dig hiányzott kapocs előállítva, miként fognak 
az eddig elválasztva volt rokon elemek egyesülni, 

KÉPV. H. NAPLÓ, 186 b / 6 - IX. 

elmondotta, mikép lesz e magyar hadsereg a sza
badság védelmére leginkább képes. Én ezen esz
ményt magamévá is teszem ; csak azt jegy
zem meg, hogy a mint az állandó hadsereg jelenleg 
tervezve van, főleg ha a részünkről előterjesztett 
módosításokat a t. ház el nem fogadná, a külön
böző elemek egyesítésére és a szükséges kapcsolat 
helyreállítására képes alig lesz. 

Az igen t. cultusminiszter úr azon állítás tá
mogatására, hogy a magyar hadsereg az előttünk 
fekvő törvényjavaslatban benne van, azt hozza 
fel, hogy az 1867. XII . t. ez. 11. 12. 13. szakaszai
ra ezen javaslatban hivatkozás történik. A herme
neutika szabályai szerint neki teljesen igaza van. 
De egy nagy baj és fontos körülmény van, me
lyet a t. cultusminiszter úr, Tisza Kálmán bará
tom előadását taglalva, gondosan mellőzött: azon 
körülmény, hogy az ő felsége többi országai ré
szére a múlt évben alkotott törvényben a magyar 
hadsereg, mint az összes hadsereg kiegészítő része, 
igen szépen mellőztetett. És már most elégséges-e 
csupán ezen idézett szakaszokra való hivatkozás? 
vajon kötelező lesz-e azokra nézve is oda tul, 
hogy a magyar hadsereg az összes hadsereg kie
gészítő része, hogy ha a gyermeket most sem mer
jük nevéről nevezni ? T. ház! én elfogadom azt, 
hogy ezen szakaszokra hivatkozás történjék az 
előttünk fekvő törvényjavaslatban, de emlitsük 
meg az 1867. XII. t. ez. 11. szakaszának kifeje-

! zését is : mert elvégre tisztába kell jönnünk az 
i iránt is, t. ház, hogy mikép gondolkoznak oda tul, 
| és mit akarnak a mi magyar hadseregünkkel. (He

lyeslés a bal oldalon.) 
A t. cultusminiszter úr az 1867. XII . t. cz.-

ből iparkodott kimutatni, hogy a közös hadügy
miniszteri intézmény azon törvényben benne van. 
Itt már nem hiszem, hogy a hermeneutika szabályai 
is kisegítsék a t. cultusminiszter urat. A 10. sza
kasz a hadügy közösségéről szólván, a 11-dik sza
kasz kijelöli, mik tartoznak a hadügyre vonatko
zólag ő felsége jogai közé. A 12. és 13. szaka
szok az ország jogairól szólnak: de egy szakasz 
sincs a törvényben, mely a közös hadügyminisz
térium jogairól, hatásköréről intézkednék. 

Andrásy Gyula gr. miniszterelnök: 
De van : a 17-ik! 

Várady Gábor: És igen természetesen: 
mert e három szakaszban a korona és ország közt 
megosztott jogok összessége foglaltatik, és ezen 
megosztott jogokból, alkotmányos fogalom és 

| ugy az én fogalmam szerint is, a hadügyminiszte-
| rium részére semmi osztalék sem jurhat. 

Mielőtt beszédemet befejezném, engedje meg 
i a t. ház, hogy egy történeti adomát mondhassak 
! el. {Halljuk!) III . Napóleon meg akarta vásárolni 

a Bois de Boulogneban fekvő azon szép fekvésű 
42 
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nyári lakot, melynek neve Bagatelle. E nyári 
lak tulajdonossá, legitimista, visszautasította az 
ajánlatot, és azt monda, hogy ő e lakot Henrik 
király részére trrtja, kinek szüksége lesz reá, mi
dőn a trónra lép. Napóleon igy válaszolt: „Ez eset
ben semmi akadálya nincs önnek a vásár megté
telénél : mert ha V. Henrik király visszajön és a 
trónra lép, ekkor megkapja nem csak Bagatellet, 
hanem ráadásul még Saint Cloudt is." T. ház! Ha 
nemzetünk hű lesz múltjához és önmagához, ha 
fejleszteni fogja erkölcsi, anyagiés szellemi erejét, ha 
lesz annyi erő benne— és én hiszem, hogy lesz — 
mikép a meglevő alapokat, és igy az ezekre fekte

tett épületet, és részben a mi felfogásunk szerint 
kijavítsa: akkor nézetem szerint az előttünk fekvő 
törvényjavaslatból, ha a t. ház az általunk előter
jesztendő módosításokat is elfogadni méltóztatik: 
ki fogja magát nőni azon magyar hadsereg, mely 
a monarchiának és a trónnak legtermészetesebb, 
legbiztosabb védője; [Helyes!) ha pedig mind ezen 
tényezők hiányozni fognak, akkor, t. ház, Saint 
Cloud is oda vész, Bagatelle sem lesz megvásá
rolva. (Helyeslés bal felöl.) 

E l n ö k : Holnap d. e. 10 órakor folytatjuk a 
tárgyalást. 

Az ülés végződik d. u. 2 lJ, órakor. 

• • __^L 

CCLXXV. OKSZAGOS ÜLÉS 
1868. augusztus 1-én 

S z e n t i v á n y i K á r o l y , u t ó b b G a j z á g ó S a l a m o n e l n ö k l e t e a l a t t . 

T á r g y a i : Kérvények bemutatása. A főrendek üzenik, hogy A képviselőház jobbitmányát a földadói törvényjavaslatra, 
•valamint határozatát az ítélőszékek biráiról 6 végzéseik érvényéről, végre a jövedelmi adóról szóló törvényjavaslatét elfogadták. A vé
delmi törvényjavaslatok átalános tárgyalása tovább fo!y. 

A kormány részéről jelen vannak: Andrásy 
Gyula gr., Eötvös József 6., Gorove István, Lónyay 
Menyhért, Wenckheim Béla b. 

Az ülés kezdődik d. 10 '/4 órakor. 

Elnök : Az ülést megnyitom. A mai ülés 
jegyzőkönyvét a tegnapi jegyző úr fogja vezetid; 
a szólani kivánok neveit szintén ti tegnapi jegyző 
urak jegyzik. 

A múlt ülés jegyzőkönyve fog hitelesíttetni. 
Horváth Lajos jegyző (olvass a a július 

31-én tartott ülés jegyzökönyvét.) 
Elnök:: Nincs semmi észrevétele a t. háznak 

a jegyzőkönyv ellen? (Nincs!) Tehát a jegyző
könyv hitelesítve van. 

Nyáry P á l : Van szerencsém bemutatni 
Ráczkeve mezőváros iparos testületének kérelmét, 
melyben a jelenleg életben levő iparszabályok 
megszüntetését és ipariskola mielőbbi felállítását 
kérik. E kérvény indokolását azon időre tartom , 
fen magamnak, midőn a kérvényi bizottság jelen
tését bemutatja és azt a t. ház tárgyalás alá veszi. 

E l n ö k : E kérvény a kérvényi bizottsághoz 
tétetik át. 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter 
T. ház! Van szerencsém bemutatni Bereg megye 
tiszaháti járása több községéből a volt úrbéres job
bágyságkérvényét az úrbéri jogalapon nyert ingat
lan vagyonoknak részKtenkint is elárusithatása 
tárgyában. 

E l n ö k : Szintén a kérvényi bizottsághoz fog 
áttétetni. 

Nyáry Gyula b. a mélt. főrendek jegyzője 
üzenetet kivan a t. házzal közölni. 

Nyáry Gyula b. jegyző (az elnöki szék elé 
áll): Mélt. elnök! t. képviselőház! A miniszteri 
ellenjegyzés nélkül kinevezett birákra vonatkozó 
határozati javaslat , továbbá a jövedelemadó 
iránti törvényjavaslat, végül pedig a földadóról 
szóló törvényjavaslatra tett módositások a főrendek 
házában érdemleges tárgyalás alá vétetvén, ez al
kalommal a főrendek a t. képviselőház határoza
taihoz egész készséggel hozzájárultak. Én pedig 
kiküldetésemhez képest vagyok.; bátor a jegyző
könyvi kivonatot egész tisztelettel átnyújtani. 




