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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. 
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CCLXXV. OKSZAGOS ÜLÉS 
1868. augusztus 1-én 

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

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

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

Az ülés kezdődik d. 10 '/4 órakor. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nyáry Gyula b. jegyző (az elnöki szék elé 
áll): Mélt. elnök! t. képviselőház! A miniszteri 
ellenjegyzés nélkül kinevezett birákra vonatkozó 
határozati javaslat , továbbá a jövedelemadó 
iránti törvényjavaslat, végül pedig a földadóról 
szóló törvényjavaslatra tett módositások a főrendek 
házában érdemleges tárgyalás alá vétetvén, ez al
kalommal a főrendek a t. képviselőház határoza
taihoz egész készséggel hozzájárultak. Én pedig 
kiküldetésemhez képest vagyok.; bátor a jegyző
könyvi kivonatot egész tisztelettel átnyújtani. 
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H o r v á t h LajOS j e g y z ő (olvassa a főrendek
től átküldött jegyzőkönyvi kivonatokat.) 

E l n ö k : Nem tudom, kivánja-e a t. ház, hogy 
a mit a mélt. főrendek kivannak, hogy a koroná
zás előtt kinevezett birák végleg neveztessenek ki, 
ez az igazságügyi miniszternek adassék k i? 
(Ben van a határozati javaslatban!) 

Következik a napirenden levő védelmi tör
vényjavaslatok átalános tárgyalásának folytatása. 

Zichy A n t a l : T. ház ! Méltóztassanak meg
engedni, hogy részemről is a szőnyegen fekvő 
törvényjavaslat azon előnyeit elősorolhassam, a 
melyek engem arra indítottak, hogy azt mind a 
bizottságban, melynek tagja lenni szerencsém volt, 
elfogadjam, mind mellette a képviselőházban is 
pártoló szót emeljek. (Halljuk!) 

Első előnye, és csekély felfogásom szerint a 
legfőbb, az, hogy befejezi a kiegyenlítés nagy mü
vét, s annak — miként előttem több szónok is 
mondotta — mintegy zárkövét képezi. 

Tudjuk, hogy az 1848-diki törvények köz
jogi viszonyainkat igen átalános körvonalokban s 
olyan definiálatlan állapotban tárgyalják, a mely 
definiálatlan állapot a bekövetkezett félreértések
nek, szomorú összeütközéseknek, ha nem is oka, 
de legalább igen erős ürügye volt. S igen erős 
ürügye volt alkotmánvos életünk azon majdnem 
két évtizedig tartott szomorú félbeszakításának is. 

Áz 1848-diki III . t. ez. 2. szakasza, midőn a 
végrehajtó hatalmat a nádorra bizta, kijelentette, 
hogy ez a korona egységének s a birodalom kap
csának épségben tartása mellett történjék. De mi
ként lehessen a koronának ezen nem egészen he
lyes kifejezéssel úgynevezett egységét és a biroda
lom kapcsának épségben tartását Magyarország 
Önálló állami létével összeegyeztetni? ezen nehéz 
kérdés megoldását mi reánk hagyta. Ugyanazon 
törvényezikk 13-dik szakasza mindazon viszo
nyokra nézve, melyek a hazát az örökös tartomá
nyokkal közösen érdeklik, Magyaroszág befolyását 
salválni akarván, azok képviselését egyelőre, néze
tem szerint nem kielégítő módon, egy ő felsége 
személye körül leendő felelős miniszterre bizta; 
de melyek legyenek azon bennünket és az örökös 
tartományokat közösen érdeklő viszonyok? mikép 
kelljen azok ellátásáról gondoskodni? ezen ne
héz kérdésnek megfejtését és meghatározását ismét 
mireánk bizta. Ugyanazon törvényezikk 14-dik 
szakasza elősorolja a magyar minisztérium osztá
lyait és ezen sorozatban 8-diknak g) belü 
alatt mondja a honvédelmi minisztériumot; de 
hogy voltakép miből álljon ezen honvédelmi mi
nisztérium ? különösen minő viszonyban álljon a 
közös hadügy s ennek intézői irányában ? ezen 
nehéz kérdés megfejtését ismét mireánk bizta 
mely megfejtésnek ma érkezett el az ideje. A fel-t 

adat egyik ré>zét megoldottuk az úgynevezett kö
zösügyi törvényben, a feladat másik, nem kevésbbé 
nehéz része épen e pillanatban várja önök bölcse-
ségétől megoldását. 

Az, hogy a szőnyegen fekvő törvényjavaslat 
ezen definiálatlan állapotnak véget vet, annak ma
gában véve oly előnyét képezi, mely engem an
nak legalább átalánosságban való elfogadására 
bírna még akkor is, ha egyes részletekre nézve 
netalán, mint előttem szólott több tisztelt szónokok 
is a magok részéről nyilvániták, eltérő vélemé
nyem volna, a mint nem is tagadom, hogy egyik
másik szakaszát máskép szerkesztve talán jobban 
szerettem volna. 

Az előttünk fekvő törvényjavaslat második 
nevezetes előnye az, hogy megadja mindenkinek 
a maga t, megadja, az írás szavaival élve, a csá
szárnak a mi a császáré, megadja az országnak a 
mi az országé. (Helyeslés.) 

„Ha szabadok akartok lenni, legyetek min
denek előtt igazságosak!'' azt monda a franczia 
forradalom alatt egy emlékezetessé vált pillanat
ban egy hires állambölcsész. 

Legyünk mi is igazságosak felséges urunk 
irányában, ki egyúttal ausztriai császár is, B a ki 
mélyen áthatva levén a királyi eskü és adott feje
delmi szó szentségének érzetétől, aggodalmakat 
táplált az iránt, mielőtt az 1848-diki törvényeknek, 
ugy a mint azok 20 év előtt formulázva voltak, 
tettleges életbe léptetésébe beleegyezett volna, ne
hogy a trón ujabb ingadozásnak és a birodalom 
ujabb convulsióknak tétessék ki. 

Ezen aggodalmakat eloszlatni nekünk első 
feladatunk, első kötelességünk volt: mert hisz nem 
valami magános, nem is dynastikus érdekről volt 
szó, hanem egy magasabb, hogy ugy mondjam, 
európai érdekről volt itt szó, melyért első sorban 
mi magyarok vagyunk az utóvilág és a világ
történelem előtt felelősek. (Elénk helyeslés.) Ab
ban, hogy ő felsége az 1867. XII . t. ez. 11-dik 
szakaszában maga számára fentartott fejedelmi jo-

1 gok egy részét önként, maga szántából , de néze-
] tem szerint egyúttal a helyzet némi logikai kény-
! szerűségénél fogva is, egy felelős hadügyminiszter 
í utján akarja és fogja ezentúl gyakorolni: én nem 
i csak háíralépést nem, de ki merem bátran mon-
j dani, határozott elölépést látok a szabadelvüség 
j ösvényén, látok egy határozott vivmányt. (He-
, lyeslés.) Igaz, hogy ha az 1867-diki törvénykönyv 
! szövegén végig tekintünk, sehol ezen szót, hogy 
| közös hadügyminiszter, nem találjuk; de ugyan-
; azon Xll-dik törvényezikk 27-dik t zakasza világo

san elrendeli, hogy azon ügyek, melyek ezen tör
vényben minden kétségen kivül s valósággal kö
röseknek vannak elismerve és megjelölve, egy 

! körös minisztérium által, nem miniszterek által 
42* 
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kezeltessenek. Kérdés tehát csak az, hogy melyek 
legyenek azon közös ügyek? Erre minden félreér
tést kizáró feleletet ad ugyanazon törvényczikknek 
először 8-dik szakasza, mely azt mondja, hogy a 
sanctio pragmatica által biztositott közös védelem 
egyik eszköze a külügy, határozott feleletet ad 
azután a következő 9-dik szakasz, mely meg azt 
mondja, hogy ugyanazon közös védelemnek má
sik eszköze a hadügy. Ezen két ügy tehát, a kül
ügy és hadügy absolute közöseknek vannak nyil
vánítva. A harmadik, melyre a 16-dik szakaszban 
jött a sor, a közös pénzügy. Ez már csak feltételesen, 
t. i. annyiban van közösnek Isijelölve, mennyiben 
a másik kettő a nervus rerum gerendarum, azaz 
pénz nélkül el nem intézhető. (Helyeslés a jobb ol
dalon.) Ugy, hogy, t. ház, ha a dolog elemzésébe 
bocsátkozunk, és a miniszterekkel fukarkodni aka
runk, azon következtetésre jöhetünk, mit én kü
lönben nem helyeslek, hogy akkor még leginkább 
a közös pénzügyminiszter volna az, kit megtaka
ríthatnánk, mert ennek a többiekhez képest némi
leg alárendeltebb feladata v£>n. De mellesleg meg 
kell jegyeznem mindjárt, hogy azon két miniszter 
magára hagyatva, a külügyminiszter és a had
ügyminiszter igen könnyen gazda nélküli számítást 
tehetnének,s ez esetben igen fontosnak tartom a har
madiknak, a közös pénzügyminiszternek hozzájáru
lását s esetleg közbe veendő vétóját; és ezen ve-
tónak annál nagyobb fontosságát tulajdonitok, 
mert minden alkotmányos polgár előtt világos és 
elfogadott parlamentális maxima az, hogy pénz
kérdésekben az alsóháznak, a nép képviselőinek 
legyen mindenütt kiválólag és első sorban döntő 
szavok. És ezen tekintetből azt kell mondanom, 
hogy a pénzügyminiszter valamennyi miniszter 
közt mindenkor legdemokratább. 

Hogy ha az 1867. XH-dik t. ez. 27-ik szaka
sza nem minisztériumot, hanem csak két minisztert 
akart volna, igen könnyű, igen egyszerű lett volna 
azt kimondani; de maga e szó, e fogalom: minisz
térium — méltóztassanak a dolgot praetice fel
venni — feltételez legalább három fzemélyt.Nem ok 
nélküli, nem alaptalan azon régi latin közmondás. 
s valóban igen praktikus, hogy : trés faciunt colle-
gium. Tessék felvenni praetice a dolgot: két személy 
közt nemde eszmecserének, tanácskozásnak van 
helye; de az eszmecserének, a tanácskozmánynak, 
a vélemények eltérése esetében semmi positiv 
eredménye nem lehet. Épen a tanácskozások ered
ményének, az érvényes határozatnak kimondása 
válik lehetetlenné; és igy azok, kik két egyénből is 
hisznek minisztériumot alakithatónak, kénytelenek 
volnának oly expedienshez nyúlni, mely ellen mint 
alkotmányos polgárnak igen határozottan tilta
koznom kellene, t. i. magát az uralkodó személyét 
vonni bele és a két miniszter közt véleményéltérés 

esetében annak adni igazat, kinek részére maga az 
uralkodó áll. (Élénk tetszés.) 

Hogy áll a dolog felelősség szempontjából t 
Magátaz államfőt tenni felelőssé,bármennyire tessék 
ez eszme a caesarismus híveinek, azt hiszem, fé
nyes illusiónál nem egyéb. 

Az 186 7-iki törvényeknek nem tárczák,hanem 
tárgyak szabályozása volt a feladata, és az én fel
fogásom szerint ebben igen lényegesen és előnyö
sen különböznek az 1848-iki törvényektől. 

Méltóztassanak megítélni, melyik eljárás he
lyesebb : az-e, melyet 1848-ban követtünk, mi
dőn sorban, betűrendben elősoroltuk a magyar mi
nisztérium osztályait; de megfeledkeztünk arról, 
mi jóval fontosabb lett volna, hogy ezen osztá
lyok hatáskörét körülirjuk ? vagy nem helyesebb-e 
az 186 7-ik eljárás, midőn magát a tárgyat lehető 
legszabatosabb, minden félreértést kizáró mó
don definiáltuk, és csak a kezelés módjára nézve 
engedtünk némi kis mozoghatási szabadságot, úgy
nevezett latitude-t? 

A képviselőházban számosan vannak t. kép
viselőtársaim, kik az angol constitutiónak nálam
nál szorgalmasabb tanulmányozói és sokkal szak
avatottabb ismerői. Rajok hivatkozom, méltóz
tassanak megcorrigálni engem, ha tévedek. 

Én ugy vagyok értesülve, hogy nem lehetne 
az angol constitutiónak azon törvényét és azon 
szakaszét kijelölni, mely az első, vagy akár há
nyadik felelős független angol minisztérium egyes 
osztályait betűrendben elősorolná; sőt ugy tudom, 
a legújabb időkig meg maga a miniszteri czim 
sem igen használtatott. 0 brit felsége azon taná
csosai, a kik az ügyeket kezelik, inkább az illető 
szakosztályok államtitkárainak nevezgetik ma
gokat. 

Az angol sajátságos subtilitásoknak speciális 
ismerete volna szükséges ahhoz, hogy különösen 
a hadügyre nézve valaki előttünk idegenek előtt 
megfoghatóvá tenné p. o. azon különbséget, 
mely a hadügyet kezelő két közeget illetőleg csak 
egy szócskában volt jelezve '• a commander in 
chief-en kivül t. i., a ki egészen külön szempont 
alá esik az angol két felelős kezelőjét, az egyiket 
ugy hivták: „Secretary at War," a másikat: „Se-
cretary for War . 0 Az „a t" és „forK szócska közti 
különbség, ha jól tudom, csak 1863-ban enyészett 
el, midőn ezen két terhes hivatal egy személyben 
öszpontosittatott. 

Ezt csak annak kitüntetésére hoztam elő, 
hogy az angol nemzet, melyre annyiszor és méltán 
hivatkozunk, sokkal nagyobb súlyt fektet közjogi 
dologban a praxisra, mint a §-okra. 

Bocsánatot kérek , hogy e kérdésnél tovább 
időztem: oly lényeges kiegészítő részét képezi ez 
a törvényjavaslatnak, hogy azon esetben, mit nem 
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reménylek, ha a t. ház is u g y , mint előttem szó
lott több szónok tartja, a közös hadügyminiszter 
létezését vagy a törvénybe ütközőnek, vagy az al
kotmányos fogalmakba ütközőnek találná, mit, mon
dom , nem reménylek: akkor kétségen kivül az egész 
törvényjavaslatot vissza kellene utasítani a bizott
sághoz, vagy más ujabb bizottsághoz, hogy azt ily 
szellemben , ez esetben valóban nem re-, hanem 
deformálja. 

Felmerült e kérdés, t. ház, a delegatióban is, 
melynek önök parancsából tagja voltam, és ott 
csakhamar elejtetettük azt. és miért? Először, 
mert a delegatio nem érezhette hivatva magát ott, 
hol a törvények magyarázásáról van szó, vala
mely közjogi elvet az országgyűlés nélkül eldön
teni, vagy átalában csak tárgyalni is, és nekünk 
különösen, ezen első delegatio tagjainak nagyon 
vigyázóknak kellett lennünk, nehogy a delegatio 
működése azon hatáskört valamikép túllépje, me
lyet számára a törvény kiszabott. De ezen tekin
teten kivül és a mellett, lehetetlen volt nem érez
nünk, hogy ha mi e kérdésben, a közös hadügy
miniszter kérdésében nehézkesek lennénk , vagy 
épen ellenzéki állást foglalnánk el , világos és 
nagrans ellentétbe jönnénk a kor szabadelvű 
irányával é-; magunkra vonnók nem csak Ausztria, 
de, merem mondani, az egész müveit világ szabad
elvű államférfiainak méltó neheztelését. 

A törvényjavaslat harmadik előnyét abban 
látom, ho.ry bármely felmerülhető európai krisis 
esetében egy erős és hü szövetségest biztosit ne
künk, mondom, Magyarországnak, 

Meghiszem, némelyek képviselőtársaim kö
zül talán bizonyos egykedvűséggel néznék ama 
veszélyeket, melyek a monarchiát egyik oldalról, 
például nyugatról fenyegethetik, s azt mondják: 
„Menjenek, kiknek kedvök van poroszoknak lenni, 
siessenek megalkotni azt a nagy Németországot s 
lássák miként bánnak el a területökön iuclavalva 
levő idegen nemzetiségekkel; lássák a bécsiek, ha'a 
büszke Szent István tornya majdan egy határszéli 
város mértföldmutatójává lesz és a „Graben" és 
„Ring" szép téréin fü és moh terem;" s tegyük fel, 
hogy Európa ezen alakulást minden irigység és 
aggály nélkül nyugodtan, sőt valóságos testvéries 
Örömmel szemlélné ; de azon t. hazánkfiai, kik igy 
gondolkoznak, lehetetlen, hogy hasonló közönynyel 
nézzék és szemléljék azon veszélyeket, melyek a 
monarchiát más, t. i. a keleti oldalon érhetik és fe
nyegetik, mert itt mi vagyunk, itten rólunk, hon-
alkotó Árpád nemzetéről, a Sz. István korona or
szágai területének épségéről van szó. Mikor fog 
ütni a válság órája ? azt nem tudjuk; de megbo-
csáíhatlan könnyelműségnek tartanám, ha készü
letlenül hagynók magunkat meglepetni, és ki-
mondhatlan lelkiismeretlenségnek, ha azután va

laki azon gondolatban keresné és tudná feltalálni 
vigasztalását, hogy hagyján, ha mi elvesztünk, de 
elbukott legalább velünk Ausztria is. E philoso-
phiát elsajátítani részemről nem tudom. 

Negyedik igen nagy előnye a szőnyegen le
vő törvénjavaslatnak, főleg állambölcsészeti szem
pontból kiváló figyelmet érdemel az, hogy végre 
valahára lerontja azon választó falat, mely a pol
gárt a katonától eddigelé elválasztotta. 

T. barátomat, kit most nem szemlélek he
lyén, Madarász József barátomat biztosithatom, 
hogy azon múltkor kimondott ötletével, miszerint 
az átalános hadkötelezettségen alapuló honvédel
mirendszer valami aristokratikus intézmény volna, 
oly elszigetelten áll az egész művelt világon, hogy 
a feltalálás dicsőségére bátran pátenst vehetne. 
(Derültség.) 

Ellenkezőleg, t. ház ! midőn felállítjuk az áta
lános honvédelmi kötelezettséget, midőn a hon vé
delmére felhívunk minden embert, kinek ép teste 
és ép lelke van, midőn ezen szabály alól kivételt 
csak ritkán és igen nagyon igazolt esetkben, úgy
mint vagy az átalános művelődés szempontjából, 
vagy államgazdasági fontos tekintetekből enge
dünk meg : akkor a világ minden szabadelvű poli
tikusa nézete szerint, az egyenlő jog-és egyenlő te
herviselés nagy elvének mintegy megtestesitését 
mondjuk ki. A jelen törvényjavaslat s az abban 
foglalt rendszer a mellett, hogy az állam védere-
jét az eddiginél magasabb fokra emeli s ezt a nél
kül teszi, hogy az állam pénzerejét nagyobb mérv
ben venné idénybe, még- a mellett egy igen ne-
vezetés culturai föladatot is van hivatva teljesíteni: 
és e nevezetes szerepe, e nevezetes hivatása a jelen 
rendszernek -— hogy eszméimet egy szóban fejez
zem ki — e népet nemzetté nevelni. (Helyedén.) 

•A törvényjavaslat ezen szerintem legelső fény
oldalát kiemelte beszédében az előttem tegnapelőtt 
szólott mélyen tiszt, nagyérdeműPerczel Mór tábor-
nok is, tőle vártam leginkább azt, hogy a törvény
javaslat ezen oldalának fontosságát kellőleg mél
tányolja. Tőle, ki nem csak a harczi téren növelte 
hazánk dicsőségét, de a ki a törvényhozás, a poli-
kai küzdelmek terén is „tóga sagoque da rus , " 
mindig- a szabadelvűsé?, a szabad eszmék előhar-
czosainak sorában foglalt helyet , [Éljenzés) kinek 
őszbe borult fürtéi előtt akkor is tisztelettel hajlok 
meg, ha netalán nézetem egyben-másban az övé
től eltérne. 

Ötödik előnye végre ezen törvényjavatlasnak 
az, hogy magában hordja a tökélyesbülés, a fej-
leszthetés minden elemeit. Mi eljöttük idáig ; utó
daink menjenek tovább, majd ha jónak látják. 
Távol legyen tőlünk, t. ház, és minden törvényho
zótól a világon, azon ambitio, hogy oly tökéletes 
törvényeket akarjunk hozni, melyek örök időkre 
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szóljanak, hogy azokon változtatni, javitani,a legkö
zelebbi vagy a későbbi utódoknak mintegy sacrile-
gium volna. Nem ! Solon, kinek, mint tudjuk, igen 
változandó, igen háládatlan néppel volt dolga, me
lyet minden módon intézményei iránt nagyobb 
ragaszkodásra akart rábírni, kérdeztetvén, vajon 
az általa alkotott törvényeket a világon a lehető 
legjobbaknak tartja-e'? Azt felelte: Nem, hanem a 
legjobabknak Athén számára. Én is azt mondom 
önöknek, a szőnyegen fekvő törvényjavaslat ab-
stracte véve nem a lehető legjobb, hogy annál 
jobbat,eszményibbet kigondolni ne lehetne; de igen
is a tényleg létező viszonyok és körülmények közt 
legjobb az a magyar-osztrák birodalom, hogy 
többet mondjak, a lehető legjobb Magyarország 
számára. 

Engedje meg most már a t. ház, hogy még 
néhány perczet szenteljek az ellenvélemény né
mi illustrálására. Tagadhatatlan, hogy a szónok
lat legfényesebb fegyvereivel lehet azt védeni s 
előtérbe állitani; de az elfogulatlan szemlélő meg fog 
győződni róla, hogy nem mind arany, a mi fénylik. 

Emlékeztetem öuöket mindenekelőtt arra , a 
mit nem rég a hírlapok szerint Russell a Palmer-
ston szobrának leleplezésekor Anglia ezen egyik 
büszkeségének dicséretére különösen kiemelendő-
nek tartott. Azt monda, a mint a hírlapokból ér
tesülünk ; hogy a mint szive nemesen és buzgón 
vert hazájának migysága és minden szép és nagy 
eszme iránt, ugy más részről józan értelme min
dig beláttatta vele azt, hogy mi a kivihető, és mi 
az üres vágyakozás. 

Önök tervei ellen ellenvetéseimet csak ujj-
hegygyel fogom érinteni inkább , mint kifej
teni : mert mindazon tárgyak , miket e rész
ben mondandó vagyok, oly kényes természe
tűek , hogy sokkal könnyebb azokról a kellőnél 
egy szóval többet, mintsem egy szóval kevesebbet 
mondani, és én inkább ezen utóbbi hibába aka
rok esni. semhogy az elsőben vétsek. 

Legelőször is azt kell mondanom , hogy 
a mit önök terveznek, és oly rögtön életbe 
léptetve, mint önök óhajtanák, egy netán rögtön 
bekövetkezhető európai krisis esetében védtelenül 
lökne ki minket s tenne ki a kellő előkészület 
nélkül elleneink támadásának. 

igen. ha a krisis beálltakor azt mondhatnók 
szomszédainknak : „Várjatok, jó szomszédok, hadd 
készüljünk el , hadd szervezkedjünk egy két évig, 
majd akkor megmérkőzünk;" de fájdalom! attól 
tar tok. hogy ők nem fognak várni, sőt épen ké
születlen voltunkat, átmeneti nehézségeinket, va
júdásunkat ellenünk s a magok javára fognák 
felhasználni. 

Második veszélye önök tervezetének az, hogy 
a még mindig fenálló , nem mondom, igazolt, de 

az előzményeket tekintve, lélektanilag kimagya
rázható bizalmatlanságnál fogva feltéve, hogy 
mint egykor Mariusmonda, de akkor is csalódott, 
hogy egy toppanásra a földből teremnének elő 
a légiók, ezen két rögtön talpra állott hadsereg, 
ezen két Minerva armata nem annyira és nem 
oly hévvel egymás mellett és egy közös zászló 
alatt, mint inkább nagyobb lelkesültséggel egy
más ellen volna hajlandó sorakozni. Ne játszunk a 
tűzzel azon reményben , hogy majd eloltjuk, ha 
égés lesz. Hagyján , ha elszigetelve élnénk, vala
mennyi néptől elkülönözve, és szépen magunk 
közt vivhatnók ki e veszélyes párbajt; de én 
félek, hogy szomszédaink a tüzet, melyet vigyá-
zatlanul gerjeszténk, oltani nem fognák. [Élénk he
lyeslése) 

Harmadik veszélye önök javaslatának a nem
zetiségi izgalom. Tudom, .hogy egyelőre csak két, 
egy magyar és egy német hadseregről volna szó; 
de idővel, tartok tőle, hogy tán szó lehetne több
ről is. 

Önök bölcsesége felment engem attól, hogy 
ezen tárgy részletesebb bonczolgatásába ereszked
jem ; de egyet nem hallgathatok el, azt, hogy ne-

1 mes ambitiókban nagyratörő terveinkben, melyek 
jogosultak lehetnek szintúgy mint lelkesitők, egyet 
mindig kifelejtünk a számításból : azt t. i., ho'gy 
valamint a monarchia nyugati fele egy heterogén 
elemekből összealakult államot képez, ugy viszont 
mi is itt a keletin egy oly mozaikszerű alakulása 
vagyunk a történelmi fejlődésnek, mely bármi 
szép legyen, és bármily szilárdul függjön is ösz-
sze, ha egyszer — Isten ne adja valaha — erőszak
kal szétromboltatnék, kétlem , hogy újra, és ha 
igen : a régi alakban állhatna ismét vissza. 

Negyedik ellenvetésem az , hogy önök terve 
kivihetetlen: kivihetlen nem azon szempontból, 
mit tegnap t. barátom nagyérdemű Klapka tábor-

j nok mondott, hogy t. i. lehetetlen a bécsieket rá-
j birni; de kivihetetlen egyszerűen a kellő matériáié 
j hiánya miatt , mely nagyon megnehezítené, ha 
| nem lehetetlenítené önöknek még csak a cad-
I reknek is illő módon s kellő gyorsasággal leendő 
J betöltését. 

Ne feledjék önök, hogy ezúttal nem rögtönö-
I zött forradalmi alakulásokról van szó; és ne fe-
! ledjék — a mit én jól tudok — hogy a jogtalanul 
megtámadott nemzet önvédelmi harczában a lelke
sülés , a kétségbeesés eszközeivel küzd, és ezzel 
sokat, sőt mindent is képes pót dni; de az exaltatio 
ily pillanatai a dolog természeténél fogva és az 
emberek természeténél fogva sokáig tartók nem 
lehetnek. Itten állandó és rendes viszonyok meg
szilárdításáról van szó. 

Végre ötödik és utolsó, mit ellenvetnem kell, 
' az, hogy t. i. az érem hátlapján, melyet fordítani 



CCLXXV. OESZÁGOS ÜLÉS. (Augusztus 1. 1868.) 335 

bátor voltam, mindig csak a kezdő betűket érint
sem , az nem egyéb, mint az önök tervével 
iáró deficit. Kétséget nem szevned, hogy az, mit 
önök indítványoznak, és oly rögtön, mint azt életbe 
léptetni óhajtják, minden átmeneti stádium nélkül, 
már ha kivihető volna is, államháztartásunk suly-
eo-yenének megzavarásával volna azonos. És ne 
feledjük, hogy bár mily magasztosak legyenek 
is eszméink és nemesek anhelátióink. be kell val
lanunk , hogy mi szegények vagyunk, nekünk 
arra kell törekednünk, hogy szabadok és gazda
gok legyünk. A szabadság fogja nekünk kezünkre 
szolgáltatni az anyagi jóllét eszközeit, és viszont az 
anyagi jóllét mindinkább képessé fog tenni ben
nünket a szabadság élvezésére és mindinkább biz
tosítani fogja nekünk birtoklását. D e , ha mi azon 
az utón haladunk, a melyei az újkor Gracchusai 
jelölnek ki számunkra, félek , hogy ama kettős 
czélt nem megközeliteni, hanem attól mindinkább 
eltérni fogunk. Ha mi megrenditjük az emberek
ben és önmagunkban az intézményeink állandó
sága iránti hitet, hogyhamegingatjuk és aláás
suk, a mi még sokkal szomorúbb, a törvények 
iránti tiszteletet is, hogyha mi azon vagyunk és 
arra törekszünk, hogy a nemzet a helyett, hogy 
a megvetett alapon tovább építene, az egyik kéz
zel szüntetlenül lerontsa azt, a mit a másikkal 
alig épített, ha mi megindítjuk az izgatást az 
alig hozott törvények megszüntetésére, mielőtt 
azok helyett valami jobbat, czélszerubbet tudnánk 
állítani: ugy attól félek, hogy nem a gazdagság, 
nem a szabadság boldog révpartja felé evezünk, 
hanem igenis az elszegényedés és a szolg-aság örvé
nyébe sodorjuk nemzeti létünk reánk bízott 
hajóját. És ezt látva, lehetetlen, hogy a honpolgár 
hazafias aggodalmában fel ne kiáltson a római 
költővel : 

0 Navis ! referent in maré te növi 
Fluctus ! 0 quid agis ! 

Azon szemrehányások ellenében , melyekkel 
a kiegyenlítés nagy munkája , melynek most 
zárkövét illesztjük be , annyiszor találkozik, én 
ezen kiegyenlítés nagy munkájának eszközlői, 
kezdményezői közé nem sorozhatom magamat, 
sőt soha sem fogom tagadni, hogy a modus pro-
cendendire nézve, némely alárendelt árnyalatban, 
különösen a mi a sistirozást illeti, nézeteim eltérők 
is voltak; de hazafiúi kötelességemnek tnrtottam s 
fogom tartani mindig, magamat, valamint bármi 
egyéni nézetet is, a nagy többségnek mindig alá
rendelni. Részemről mindig örömmel és büszke
séggel fogok emlékezni arra , hogy mint közvi
téz állhattam be a sorba e zászló a lá , és vehettem 
részt ezen táborozásban, mely oly nagy ügyért 

harczolt és ezen harczot annyi becsülettel és any-
nyi ere-dménynyel vívta végig. 

Visszapillantva a pályára , melynek immár 
vége felé közeledünk, azoknak, a kik utánunk kö
vetkeznek , bár kik legyenek , csak azt juttatom 
eszökbe és azt szeretném emiékezetökbe vésni, 
hogy szemök előtt tartsák a római költő azon 
mondását: 

Non minor est virtus quam quaerere párta tueri! 

(Elénk helyeslés jobb felöl.) 
Nyáry P á l : Tisztelt ház! Tárgy, lényegé

ben oly fontos, következményeiben oly messze 
kiható, mint a melyet a miniszteri törvényjavas
lat tart almáz, e házban napirendre még kitűzve 
nem volt. A tárgy fontosságához mérten, de csak 
átalánosságban akarok kifejezést adni azon néze
teknek, melyekből én ez ügyet magam is tekintem, 
és a melyekből maga a nemzet által is tekintetni 
kivánom. (Lak az elvet fogom kijelölni, mely
nek következetes átvitelével remélhető egyedül, 
hogy a tervezett védrendszer a nemzetnél népsze
rűséget is nyerend — és erre igen nagy szüksége lesz? 
— de egysíersmind eredményeiben üdvös és ha
tályos is csak igy lehet, 

T. ház ! Vannak és nem kevesen a sziv és 
ész emberei közt, a kik gondolkoznak és éreznek 
is, a kik belátva a számokkal kimutatható nagy 
anyagi károkat, és a számokkal márki sem fejez
hető — mert oly nagyok — de a társadalom 
minden rétegében érezhető még nagyobb erköl
csi és szellemi veszteségeket, melyeket az emberi
ségnek a legutóboi időben megfélemlítő mérvek
ben feiszaporitott katonaság nagy száma okoz ; már 
előre érzik azon veszélyt, mely az európai társa
dalmat fenyegeti, fenyegeti pedig különösen az 
emberiség legnagyobb kincsét, a szabadságot ; és 
ezért már elérkezettnek hiszik az időt — ellenkező 
irányban a fejedelmek- és kormányokkal, a kik a 
hadseregek számát még min iig növelni akarják — 
felhivni a nemzetek törvényhozásait arra, hogy 
ag átaltínos lefegyverzést indítványozzák. 

Bészemröi is át vagyok hatva ezen eszme 
nagyszerűsége által és elismerem annak jogosult
ságát, és — bizva az emberiség félreismerhetlen 
haladásában magasztos rendeltetése végczéljaihoz 
— hiszem és mondom, hogv el fog- következni 
azon idő, a midőn a Chassepot-fegyverek és Arm-
strong-ágyuk felett a diadalt az eszmék fogják ki
vívni. (Helyeslés.) 

De, t. ház, másrészről nem hunyhatok szemet 
azon jelenségek előtt sem, melyek kameleoni 
alakba öltözve különféle formák közt mint kis és 
nagy kérdések tünedeznek fel Európa láthatárán. 
A dolgok e helyzetében nem tarthatok azokkal, 
kik a tétlenségi politikát tartiák időszerűnek. Én 
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ellenkezőleg nemzetemet tevékenységre hivoru fel, 
tevékenységre minden irányban, tevékenységre 
az anyagi és tevékenységre az intellectualis téren. 
És felhívom különösen két irányban, először arra, 
hogy igyekezzék érvényesíteni souverain jogát és 
befolyását képviselői, illetőleg kormánya utján, 
hogy ama függő nagy kérdések, melyek Euró
pát jelenleg- nyugtalanítják és méltán aggodalomba 
ejtik, lehetőleg békés utón oldassanak meg; má
sodszor arra, hogy azon esetre, ha az esemé
nyek csakugyan bekövetkeznének, készítse magát 
elő, képesitse magát arra, hegy önmagát a trónt és 
az emberiség legszentebb érdekeit meg tudja 
védeni. 

Ez eszme más szóvfj annyit tesz, hogy a ma
gyar nemzet ügyekezzék alkotmányosság tekinte
tében a többi nagy nemzetek által már elért és el
foglalt színvonalra felemelkedni, s tartsa legszen
tebb kötelességének elvállalni az átalános honvé
delmi kötelezettséget. Es ha ezen eszme volt az 
— és nem csupán a hadsereg számának szaporí
tása — mely a t. miniszterelnök urat arra vezé
relte , hogy tervezetében az átalános védkötele
zettség eszméjét tegye le alapul: üdvözlöm őt e té
ren, és helyeslem azt is, hogy a kivételeket ki
zárta, valamint azt, hogy e tervezetében a honvéd 
eszmének helyt adott. 

Az, hogy egy védrendszerben a megváltás 
vagy helyettesítés megengedtessék-e vagy ne? 
lényeges dolog; de lényeges kivált nálunk, kiknél 
mindamellett, hogy a 1848. törvények már húsz 
év óta megalkotvák, a társadalom mindeddig a 
kellő' irányban nem alakulhatott át. Az egyenlő
ség a kötelesség teljesítésében az első és legelha-
tározóbb lépés a polgári egyenlőség felé. Ez de
mokrata elv, nem ugy mint t. képviselőtársam 
Madarász József ellenkezőleg véleményezi. Ma
gyarországban is szükséges, hogy a társadalom 
demokrata szellemben alakuljon á t : mert ez az 
elem az, melynek jövője van. 

A honvéd eszme kegyeletes eszme nálunk, a 
honvéd neve a tisztelet neve. De a honvéd eszme 
egészséges eszme is. s lehet mondani, a legegész
ségesebb azon eszmék között, a melyek vezetése 
mellett életképes védrendszer alkotható ; és bár azon 
terjedelemmel, a melyet a t. miniszterelnök úr ter
vezetében ezen eszmének adott, vagy igazán mondva, 
a melyet ennek kivivolt. énsem vagyokegészen meg
elégedve ; de azt hiszem, hogy a mag el van vetve 
— s mint Széchenyi monda egykor — az egész
séges makk bármily kicsiny, ha kikel, erős tölgy-
gyé 8 később ernyővé fog válni. 

Eddig tehát a miniszterelnök urnák terve
zetével nagy részben egyetértek. Igen sajnálom, 
hogy a tervezetnek közjogi pontjaira nézve el kell 
térnem véleményemben ; de a részletekre nézve itt 

sem tartom szükségesnek ^kiterjeszkedni, A rész
letes tárgyalásnál fogom ott, hol szükségesnek lá
tom, nézeteimet bővebben előadni. 

Most elégségesnek taitom részemről kijelen
teni (Halljuk!) először azt, hogy én minden 
szükségesekkel ellátott és tökéletesen szervezett és 
felszerelt magyar hadsereget kivánok. Kívánnám 
ezt még akkor is, ha erre nemzetemet ezredéves 
történelme, ezredéves élete, világos törvényei nem 
jogositanák. Kívánnám, mondom, még ekkor is, 
ugy mint minden nemzetnek joga van követelni 
azt; és ha engedelmeskedem is a törvénynek a 
részben, miszerint el kell ismernem, hogy az ily 
módon szervezett magyar hadsereg ő felsége 
összes hadseregeinek kiegészítő része, abba soha 
beleegyezni nem fogok, hogy a magyar hadsereg 
az összes hadsereggel összeolvasztassék. (Tetszés.) 

Másodszor kijelentem, hogy én ő felségének 
a törvényben a hadseregre vonatkozólag adott 
jogait tisztelem, elismerem azokat mint alkotmá
nyos jogokat: ennélfogva azt kivánom, hogy ő 
felsége azon jogokat alkotmányosan gyakorolja ; 
minden rendeletei ő felségének magyar miniszteri 
aláirás;sal legyenek ellátva, s ő felségének rende
letétől függjön ugyan a tartaléknak egy részét moz
gósítani , de miniszteri ellenjegyzés mellett kiadott 
rendelete által. 

A hadsereg többi része behívásának, átalá-
ban az egész hadsereg mozgósításának, a hadsereg 
hadi lábra állításának csak azon esetben legyen 
helye, ha abba előlegesen a kéjjviselő test bele
egyezik. 

Ezek azon átalános elvek, melyeket kötelessé
gemnek tartottam azért előszámlálni, hogy mi
dőn a részletek elő fognak kerülni, ez értelemben 
és szellemben nyilatkozhassam. (Helyeslés a hal 
oldalon.) 

Zsarnay Imre: T. ház! En azon vélemény
ben vagyok, hogy a kívánságot, melyet t. képvi
selőtársam előttem jelenleg nyilvánított, hugy t. 
i. a magyar nemzetnek legyen egy nagyszerű, 
önálló, független és nemzeti serege, nincs köztünk 
senki, a ki épen ugy ne táplálná keblében vagy 
még jobban,mint a képviselő úr ; hanem az a kér
dés volt , vajon azért , mert látva a viszo
nyokat és körülményeket, hogy az jelenleg ugy 
nem létesülhet, ne tegyük-e azt, a mit gróf Széche
nyi mondott : „Vessük el a makkot, hogy abból 
cser és erdő legyen ?" (ügy van! jobbról.) 

A mi már a tárgyat magát különösebben il
leti : a ki nem csak képviselői állásánál fogva, ha
nem ugy is mint egy önálló csendes honpolgár 
gondolkozott e tárgy felől és osztozott azon aggo
dalomban, mely a haza sorsán érző honpolgárok 
keblét már több mint egy század óta nyugtalaní
totta a miatt, hogy azon eredeti védelmi rendszer, 
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melylyel a haza megszereztetett, annak függetlensé
ge föntartatott, a későbbi viszonyok s különösen az 
1725-iki törvény által megváltoztatván, helyébe 
az állandó katonaság rendeltetett el, azon kivált
ságos osztály, mely annakelőtte, mivel az egész 
haza földjét ő bírta, az alkotmányos jogokat egye
dül élvezte, a hazát maga védte, a fegyvert kezé
ből letette, a hon védelmének kötelezettsége alól 
magát kivonta, e miatt a hon védelmével járó min
den teher a honban sem joggal, sem földdel nem 
bíró néposztály vállaira tétetett; (Ugy van! jobbról) 
a ki gondolkodott azon hadseregről, mely által 
hazánk függetlensége feltételeztetik, és látta, hogy 
azon hadsereg már szervezeténél fogva nem a né
pek szabadságának megvédésére, hanem inkább 
az alkotmányosság megtörésére alakittatván meg, 
az európai államok mostani viszonyai közt. tekint
ve más nemzetek lelkesült haderejét, feladatá
nak meg nem felelhet, háború esetében külellen-
ség ellenében a hazát és trónt megvédeni nem 
elégséges, nem a nagy számnak, hanem a lelkesü
lés hiánya miatt, béke idejében pedig a roppant 
költség és teher miatt, melyet ily sereg fentart-
hatása végett a nép viselni tartozik, maga a had
sereg vég veszélylyel fenyegeti a hazát és a t rónt; 
a ki ezen felül gondolkodott a különbségtől, mely 
van egy pusztán kényszeritésből zsoldért szolgáló 
katona, és egy a hazáért, a szabadságért küzdő 
honvédsereg között, melynek lelkesülése nem a 
zsold emelésétől vagy leszállításától feltételeztetik, 
melyet megvesztegetni semmi áron sem lehet: a 
ki ezekről gondolkozott, lehetetlen, hogy örömet 
ne érzett legyen keblében, midőn látja, hogy a 
törvényhozás elé honvédelmi törvényjavaslat van 
terjesztve, és abban oly intézkedések tétetnek, 
melyek által, ha a hazafi keblének aggodalma meg 
nem is szüntettetik tökéletesen, de mindenkinek, 
tehát nekem is, bár késő már, hanyatló koromban, 
remény nyujtatik arra, hogy a haza oda fog jutni, 
hogy nem csupán idegen katonák által, hanem 
honfiainak, azok gyermekeinek, mint honvédeknek 
vitézsége és hűsége s hazafisága által bíztosittassék 
a haza függetlensége, alkotmányos szabadsága, a 
honpolgárok békéje. (Helyeslés.) 

Megvallom, t. képviselőház, én épen ugy, mint 
a bal és szélső bal oldalon levő képviselőtársaim kö
zöl többen kifejtették, hogy igen sok kellék hiányzik 
még ezen intézkedések közül arra nézve , hogy a 
hazának egy alkotmányos s minden tekintetben 
bármely ellenséggel hárezolható honvédereje le
gyen ; de azért mégis kénytelen vagyok azt ki
mondani, a mi, meglehet, sokak e.őtt talán tévedt 
történelmi állitásnak,paradoxonnak fog tartatni: vizs
gálja meg akár ki hazánk történetét, az első vezé
rektől kezdve mostanig, ily nagyszerű, a késő kor
ra ily üdvös hatást eszközlo intézkedések, hazánk 
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függetlensége tekintetében, törvényesen, alkotmá
nyos utón, országgyűlés által soha még nem tétet
tek, mint a milyenek ezen törvényjavaslatban fog
laltatnak, ha t. i. ezen törvényjavaslatban foglalt 
intézkedések a honpolgároknak értelmiséggel pá
rosult hazafisága által felkaroltatnak, életbe léptet
nek és koronkint tökéletesittetnek. 

E törvényjavaslatban megvan eleme mind an
nak a mit kivánni lehet arra, hogy a honvédelmi erő 
idővel a hazát és a trónt biztosítsa, a magyar had
sereg olyan, s oly nagyszerű legyen, a milyen 
Nyáry Pál képviselőtársam eszméjében foglaltatik. 
(Igaz! Helyeslés.) 

T. ház ! Mikor ezt állítom, ne méltóztassék azt 
gondolni, mintha én talán azt vélném, hogy a régi 
korban elődeink előtt szintén nem volt oly fontos a 
honvédelmi ügy^ mint a jelen országgyűlés előtt. 
Igen, oly footos volt; ők arról sokat gondolkoztak; az 
egész országgyűlések nyolczszáz év óta talán egy 
tárgygyal sem bajlódtak annyit, mint a honvé
delmi ügygyei, s az erre vonatkozó intézkedések
kel s törvényekkel; hisz,fájdalom, régi országgyű
léseinken más, az ország felvirágzására szükséges 
tárgy alig volt: a haza, az alkotmány védelme vette 
igénybe országgyűléseinknek minden idejét. A 
mi azért is történt, mert miután az első honvédel
mi rendszer, melyet őseink követtek, s magok 
közt az ő természetes eszöknélfogva megállapítottak, 
a vezérek alatt s csak a 11 — 12-ik században élt ki
rályok alatt volt divatban ; később a hűbéri viszony 
által egészen megváltozott; politikai okok nem en
gedték meg az országgyűlésnek azt, hogy ők egy 
tökéletes reformot tegyenek a honvédelemre. Va
lóban, t. ház, az isteni gondviselésnek egy csodá
latos műve az, hogy mostan, már annyi század 
lánczolata, annyi viszontagság után, ép azon eredeti 
honvédelmi rendszerre van szerencsénk visszamen
ni, mely rendszert a mi őseink, kik mély, tudo
mányos képzettséggel nem birtak, csak a szabad
ság érzeténél fogva, magok között megteremtettek, 
megalakítottak s folytonosan követtek. Hanem 
hogy ez történjek, nagy előzményeknek kellett 
először megtörténni. Addig, míg az 1848-ki törvé
nyek az úrbéri viszonyt és privilégiumokat meg 
nem semmisítették, mig a népnek alkotmányos 
szabadság nem adatott, még csak álmodni sem le
hetetett egy tökéletes honvédelmi rendszerről; 
csak ezen törvények létrejötte után juthatott 
oda e törvényhozás, hogy oly alapokon készithette 
el a honvédelmi törvényjavaslatot, a mely alapo
kon már most ezt kidolgozva látjuk. 

Mivel az ellen oldalon már sokan ellenvéle
ményt mondottak, én is kénytelen vagyok kimon
dani, hogy én az 1867. XII. törvényczikket ugy 
tekintem, mint szükséges következését az 1848-ik 
törvényben kimondott testvériségnek; még pedig 
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én ezen testvériséget oly értelemben veszem, mint 
azt az 1848-ki törvény értette: nincsen az hegy
ormok vagy folyók medrei által meghatározva ; e 
testvériség átalános ; az összeköt bennünket a szent 
korona birtokaiban élő minden népekkel nemzeti
ség s valláskülönbség nélkül; de összeköt még 
más népekkel is. 

Az örökös tartományokban élő népekkel az 
1867.törvényczikkben létrejött egyességazl848-iki 
törvényben megalapított testvériségnél fogva köt
tetett meg, és igy nem egyedül az uralkodó felség
gel, hanem az 6' más országaiban élő népek közt 
és közöttünk. 

Hozza el Isten az időt. melyben a testvériség 
alapján a magyar nemzet más nemzetekkel is ily 
egyességet köthessen, a testvériség a népek közt mi
nél tovább kiterj'esztessék. A mint ezen egyességet, 
ugy a honvédelmi törvényt is, én az 1848-ik tör
vényben kimondott jogegyenlőség és jogkötele
zettség eszméjéből látom leszármazva; éz által di
csőíttetnek meg az eszmék, melyek ott kimondat
nak : azért lelkemből pártolom ezen törvényt s 
azt a részletes tanácskozás alapjául elfogadom. 
{Elénk helyeslés.) 

Makray L á s z l ó : T. ház ! Azon szándéko
mat, miszerint a honvédelem szervezésének ta
nácskozás alá jövetele alkalmával ennek nemzeti 
irányban leendő felállítása érdekében felszólalni 
kivánok, a t. képviselőháznak már akkor bejelen
tettem, midőn Perczel tábornok és képviselőtár
sunk maga és azon honvédíársai nevében, kik 
egyszersmind képviselők, a honvédelmi miniszter 
urat aziránt interpellálta, ha szándékában van-e a 
honvédelemre nézve törvényjavaslatot mielőbb a 
ház elé terjeszteni? Ez idő elérkezvén, bátor vagyok 
a ház türelmét e tárgyra nézve, mely nemzeti lé
tünk tényezőjeként tekinthető, eszméim kifejezé
sére igénybe venni. 

Nemzetünket a történelem az ős kortól fogva 
oly szabad népnek tünteti fel, melynek legrégibb, 
legtermészetesebb , legjobb védelme a fegyver 
gyakorlatában állott. Mert jól tudta a nemzet, 
hogy nehéz küzdelme közepett állama független
ségét s alkotmányos szabadságát csak a fegyver 
hatalma képes biztosítani; azt is tudta, miszerint a 
a szövevényeket, mikkel az ellenség fondorkodásai 
az államot körülkeríteni törekednek, csak fegyve
res kézzel lehet elmetszeni és hogy esak igy lehet 
ura magának a nemzet szabad és mennyire a föl
dön lehet, alkotmánya által boldog. Valamint azt 
is tudta, hogy a szellemi erőknek felsőbbsége nél
kül csupán a fegyver kezelése által az ország lé
telét tartósan biztosítani alig lehet. És mennyiben 
nyilatkozott a közép korban a magyarnak szellemi 
felsőbbsége ? Annak felismerésében, hogy az al
kotmányos szabadság oly kincs, mely nem fogy, 

nem gyengül az által, ha mások is polgári szabad
ságot nyernek. És ezen elvnek alkalmazására 
nézve alkotmányos kormányrendszerében nyilat
kozott szellemi felsőbbsége, melyet a fegyver zöreje 
közt is fentartani tudott s mely által a legyő
zött népeket ellenségből barátjaivá, testvéreivé vál
toztatta. Öntudatának ezen két nemű forrásából 
merítette államéletének biztositékait, melyek 
alapján ezer év után is áll a magyar nemzetnek 
országa. 

Történetünk ezen vázlatára hivatkoztam, 
hogy kimutassam , hogy a magyar nemzet törté
neti múltjánál fogva követelheti fegyverét és jo
gánál fogva alkotmányát. 

Sokszor hallottam a jogeljátszás elméletét 
s ezzel kapcsolatban azt is , miszerint a magyar
nak nincs joga magának független hadsereget kí
vánni, mert olyannal soha sem birt. Sajnos, hallot
tam ez állítást nem csak elleneink táborában ; de 
sőt magokat magyaroknak valló honfitársak köré
ben is. Az ily magyarok ereiben idegen vér kering, 
idegen rendszer ád értelmöknek táplálékot, oly 
rendszer, mely a szellemnek nemzeties fejlődését 
gátolja. Az ily magyarok nem gondolják meg, 
hogy midőn egyfelől a világtörténetből aranyos 
lapokat szaggatnak ki profán kezekkel, más 
felől az ellenségnek tesznek bűnös szolgálatokat. 
Nem gondolják meg, miszerint ezen tagadásban 
rejlik ama második tagadás is , hogy a magyar 
nemzetnek állami életéhez elévülhetlen joga van : 

..mert ha szerintük nincs joga az eszközhöz , mely 
az állami létet biztosítja — a független hadsereg
hez — hogyan lehet akkor joga az országhoz, 
melyet ősei karddal kezökben szereztek s karddal 
kezökben védtek hosszú századokon át? 

T. ház , ezeket előre bocsátva , elmondom , 
miből állanak az előttünk fekvő honvédelmi tör
vényjavaslatnak hibái. 

Első lényeges hibája az, miszerint azt kíván
ja a magyartól, hogy magából kivetkőzve szüles
sék osztrák katonává , s mint ilyen éljen és hal
jon meg. 

Másik hibája, hogy elfogadja azon tételt, 
miszerint a dolgot erőtetni nem lehet, mert az 
Ausztriára nézve életkérdés ; tehát mert Ausztirára 
nézve életkérdés, szűnjék meg a nemzetnek joga 
Magyarországot külön magáénak tekinteni. A 
törvényjavaslat azt kívánja, hogy a nemzet önke
zűleg is tartsa meg állami létének keretét, ez által 
akaratlanul is helyesli, hogy Magyarország földje 
nemzetiségek szerint confoederált részekre osz
tassák. 

Igaz, hogy a közösügyi törvények a közös 
hadsereg fogalma által ezt elhárítani igyekeznek ; 
de kimaradt a számításból az , hogy ha az idő 
folytonos fejlődése a szuronyok hatalmát megtöri, 



CCLXXV. ORSZÁGOS ÜLÉS. (AngnsztuB 1. 1868.) 33$ 

akkor nagyobb rohammal törnek elő a szétdarabo-
lási vágyak, és mi lesz akkor Magyarországból, 
melynek a rósz szerkezet folytán összeomló véd-
rendszere a nemzetet eompromittálta ? 

Hibás végül a szerkezet. mert a honvéd ne
vet első' sorbeli helyzetéből alárendelt helyzetbe 
teszi, holott a honfoglalás után a honvédelem ké
pezi nemzeti történelmünk alapját, melyen ős 
alkotmányunk nyugszik, tehát szerintem a hon
védsereg a nemzet független haderejét képviseli, 
melyet kiegészít a nemzetőrség és népfelkelés. 

A törvényjavaslat mellőzni látszik azt, hogy 
Magyarországnak alkotmányos rendszere kezdet
től fogva a védkötelezettség egyetemességének 
nagy elvén nyugszik : mert mi czélja volt hpj-
dan az eskünek , melyet a fejedelem és nemzet 
egymásnak kölcsönösen elmondott? mi czélja volt 
az eskü nemes vért tartalmazó billikom áldomásá
val megpecsétlésének , hanem az, hogy az eskü
nek szelleme kötelességeket szabályozzon, melyek 
ránk utódokra is kötelezőleg hassanak, hogy 
azokat sem a kirá ly , sem a nemzet meg ne törhes
se, mig csak egy magyar lesz a földön ? 

Az őseink által elmondott eskünek szelleme 
van átírva a pragmatica sanctio kötésében, mely
nek alapján a habsburgi dynastia a magyar kirá
lyi trónra emeltetett. Átszállott a nemzet őskori 
esküje az élő nemzedék vérébe. Ez azon szellem, 
melyet minden magyar örökölt a vérrel. mely 
ereiben foly, kiapadhatatlan honszeretetét táplálja s. 
törhetlen vitézséggel óvja a hamvadástól. Ez azon 
szellem , mely mindig varázserővel bírt a nemze
tiségekből magához erőket vonni, melyek egye
sületében fejlődtek ki az 1848-iki törvénykönyv
ben letett elvek. 

Tudom , hogy a jövőt Isten titka takarja; de 
az észnek megengedtetik bizonyos határig a jövő 
leple alá tekinteni. íme, kimondom , hogy az oszt
rák birodalomról való zavart fogalom Magyarország 
fiait a harezban lelkesíteni nem fogja oly mérv
ben, mint lelkesülhetne független. Csak mint füg
getlen magyar sereg küzdhet hagyományos múlt
jának megfelelőleg a honvéd országa és királya 
lételéért. 

Olvastam hirlapokban , hallottam kimondatni 
e házban is , hogy a magyar önmagára hagyatva 
gyenge, azért a lajtántuli népek szövetségéből 
kell erőt meríteni. Erre önkéntelenül azon kérdés 
merül fel lelkemben, hogy hát hová lett az a ma
gyar nemzet , melyet midőn a római imperátorok 
dölyfükben az ég akaratát félreismerve tiporták az i 
emberjogokat, Isten egy más világré zbó'l Euró- ; 
pába hozott feldönteni a bálványok oszlopait s 
széttörni a népek bilincseit ? 

Hová lett az a magyar nemzet, mely midőn 

kardjával a hon határait kimérte, ugyanakkor a 
népvándorlásnak gátat vetett? 

Hová lett az a magyar nemzet, melyet ha Isten 
Európába nem hoz, az ozmán e földrész elpuhult 
népeit végkép eltörölte s a keresztyénséget is kiir
totta volna ? 

Hová lett a magyar nemzet, mely a habs
burgi házat az osztrák tartományok urává tette 
Ottokár ellenében? 

Hová lett a magyar nemzet, mely daczára 
annak, hogy az önző Európa népei által az ozmán 
vad indulatának karjaiba taszíttatott, diadalt dia
dalra halmozott az által magának, melyre fénylő 
nevet nyert, az ozmánok előtt félelmet vivott ki, s 
a népek uralkodói szerencsét kívántak fegyverei
nek 1443-ban? 

Hová lett a magyar nemzet, mely Mária 
Teréziát három nagy hatalmasság fegyverével 
szemben trónján megtartotta s az osztrák örökös 
tartományokat számára biztosította? 

Es hová lett a magyar nemzet, mely 1848-
49-ben az osztrák hadsereget szétmállasztotta, 
hogy az éjszaki kolosznak kellé megindulni an
nak leigázására? s mely sokszor vér/ett bár és 
vonaglott, egy világosi katastrophát és 18 évi 
kinzást kiállva mégis talpon van ? 

Erről a nemzetről mondják, hogy gyenge 
s meg nem állhat s az osztrák közös sereg ótal-
mába ajánltatik. Tétessék a honvéd első sorba : 
mert ezek a nemzet fiai; ne tegyék drabantoknak, 
mások támogatására, második sorba: mert a 
magyar mindig fegyvert hordozott, csak rabszol
gáitól tiltotta el a fegyverhordozást. De Magyar
országon nincs többé rabszolga: mert 1848-ban a 
nagy nemzeti testnek tagjává lett s ez által a had
kötelezettség minden honfit egyformán illet. Eb
ben fekszik ereje a nemzetnek: legdrágább adó, a 
véradó kötelezettségében , melyben az Isten igaz
sága nyilatkozik. 

T. ház! Történelmünk híven feljegyezte 
vezéreink , királyaink s minden korban élt hon
fiaink nagyszerű harczait, melyek tanúsítják, 
hogy csak a nemzet Jés állam fejeinek öszhang-
zó egyetértéséből virulhat fel a nemzet bol
dogsága. Ugyanis vezéreink, királyaink és más 
honfiak hős tettei egyszersmind a nemzet hős tet
tei valának. 

Emlékeztetésül felhozom a világrenditő hun 
királynak erre vonatkozó szavait: „Ha az inak 
elmetszve, a tagok lehullanak, a test nem tart
hatja magát, ha csontjai össze vannak zúzva.a 

T. ház! A magyar nemzetnek történelmi 
múltjára utaltam , mely arra tanit, hogy idegen 
népek karjaiban nem keresheti ön életének remé
nyét. Mennyire alkalmazhatók e szavak az előt
tünk fekvő törvényjavaslatra,minden igaz honfi érzi. 

43* 
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T. ház! Dióhéjba szorítva, a mit mondottam 
és még mondani akarok, abból áll, hogy én habár 
dicsőíteni hallottam a törvényjavaslatot, hogy el
veire nézve párosi márvány oszlopokon nyugszik, 
én még sem találom azt márvány palotának; de 
arra nézve tűrhető épületnek, hogy zivatar elől 
alája vonuljunk : ily értelemben és azon remény
ben, hogy a törvényhozás alapos igazításokat 
rendel el, a részletes tárgyalás alapjául elfogadom a 
javaslatot. {Helyeslés a bal oldalon.) 

Várady JánOS : Tisztelt képviselőház! 
Nem tartozom azok közé, kik a ház asztalán levő 
törvényjavaslatot a legjobbnak és olyannak talál
ják , melynél talán jobbat nem is lehetne csinálni. 
Eu ezen törvényjavaslatokat az 1867. évi XII . 
törvényczikk 13-ik szakaszával megegyezőknek, 
sem pedig annak megfelelőknek nem tartom : mert 
az 1867. XII . törvényczikk 13-ik szakasza azt 
mondja, hogy védrezdszer alkottassék a két állam 
minisztériuma által, és ekkép terjesztessék a ház 
elé; itt pedig látjuk, t. ház, hogy nem a védrend-
szerről, hanem a véderőről szól a törvényjavas- j 
lat. De a ki a körülményeket figyelembe ve- I 
szi, ki a helyzetet mérlegeli, be fogja látni, h o g y ! 
a mostani viszonyok közt a védrendszert a szó 
teljes értelmében előállítani lehetetlenség. 

Mert a védrendszernek alapja s egyedüli 
alapja az erődítési rendszer. Rendes erődítési 
rendszerrel nem csak nem birunk, de még tehetsé- j 
günk sincsen olyan rendszernek életbe léptetésére, j 

Már pedig csak ugy lehet rendes védrendsze- I 
ri törvényt hozni, ha ez az erődítési törvényre j 
van alapitva. j 

Ezen szempontokból hiányosnak találom a j 
törvényjavaslatot, mert nem felel meg annak, a mi j 
a törvényben van. De mert tagadhatatlan, hogy a j 
monarchia hadereje , valamint katonai intézetei j 
egyátalában nem csak az országban nem gerjesz- j 
tenek bizalmat, és nem képesek, ugy a mint fen-
állanak, akár Magyarországot, akár az egész 
monarchiát megvédelmezni: okvetlen szükség j 
volt, hogy legalább a véderőről rendelkezzünk, j 

És ez volt oka annak, hogy a ház áital ki
küldött bizottság nem is a védrendszerről, hanem 
a véderőről terjesztett elő törvényjavaslatot. 

A hadseregnek , szóval a monarchiái védero
nek romlására volt az absolutismus hosszan t i r tó 
uralma, melyen a reaetio tengődvén , a hatalom 
a katonát nem másnak, mint az absolutismus fen-
tartása vak eszközének tekinté. Annyi az országo
kat tönkre tevő experimentumok után végre tehet
ségből és pénzből kifogyva megbukott ezen 
absolutismus , kénytelen volt az alkotmányosság
nak tért engedni, és az alkotmányosságnak át
adni magáról a haderőről való intézkedést is. 

t 
E n , t. ház ! ezen törvényjavaslatnak tagla

lásánál különösen azon pontokra fogok átmenni, a 
melyekből tekintve ezen törvényjavaslatot, azt 
szükségesnek, és a mennyiben a viszonyoknak 
megfelel, helyesnek is tartom. 

Tagadhatatlan, hogy midőn elődeink azelőtt 
3 V2 századdal a sok csapás alatt megtörve egy ko
ronát ajánlottak föl a Habsburg háznak, hogy se
gítséget nyerjenek : szükségök volt a segélyre; s 
midőn később, ezelőtt másfél századdal a pragma-
tica sanctiót törvénybe igtatták: ismét elismerték, 
miszerint egyesülniük kell Ausztriával, mint oly 
hatalommal, melynek érdekei Magyaroszág érde
kével összeegyeztethetők és a külellenségek 
ellen támaszul szolgálnak. 

Ily szempontból indulván k i , okvetlen követ
kezése ezen egyesülésnek az 1867-iki törvény. 
Ennek kellett annyi század mulasztását, annyi 
összeütközés következéseit valahára megfejteni, 
és tisztába hozni azt, a mi köztünk és a pragma-
tica sanctio által velünk összekötött egyéb orszá
goknak alkotmányos népe között most már kike
rülhetetlen, í gy alakot nyert az egyesülés, s ha az 
együttességben erő van , és mi azt keressük, t. 
ház: akkor ennek következése, hogy együttes vé
delmünkre , együttes biztosításunkra együttes el
vekből kell kiindulnunk ; s ennek ismét követke
zése az ilyen együttes közös eivü alapokon felál
lított védrendszer, mely pedig kiváltképen szük
séges Magyarország érdekében. Nekütik kiválóan 
kell közreműködnünk jelen initiátivánk által ezen 
védrendszer rendezéséhez : mert kétségtelen, hogy 
fergeíegek közelednek ugy hazánk, minta monar
chia felé, melyek ellenében lehetetlen védelem 
nélkül maradnunk. 

De én ezen törvényjavaslatban három pontot 
tartok szükségesnek kijelölni: különösen megfelel-e 
ezen törvényjavaslat egy oly véderonek, mely 
szomszédaink véderejének tekintetbe vételével nem 
ugyan támadó fellépésre — mert ez nem lehet po
litikánk - - de hazánk és a monarchia megvédé
sére elégséges? és nincs-e benne a vér-adó tulgaz-
dagon felvetve mi ránk , melylyel gazdálkodni, 
mire felügyelni kötelességünk ? 

En azt hiszem, hogy a szomszéd hatalmassá
gok véderejével összehasonlítva — mit nem soro
lok fel, nehogy Tóth Vilmos képviselőtársam által 
annak elősorolása után ismétlésbe ereszkedjem —-
ezen javaslatba hozott véderő összege nem ugyan 
támadásra , de hazánk megvédésére elegendő , fő
képen pedig, ha az alkotmányosság fölülről telje
sen megtartatik, és ha nem befelé kell az orszá
got védeni, hanem csak kifelé az ellenség ellen. 

Másodszor tekintem , t. ház , ezen véderőt a 
valódi demokrata alapra fektetett alkotmányosság 
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alapjául, és azt tartom Eötvös József miniszter úr 
nézetével, hogy a kinek kezében van a védelem, 
annak kezében van az országlás és a hatalom; 
és a miniszter úr ezen elvéből szükségesnek látom, 
és a törvényjavaslatban feltalálom a védelem és a 
védkötelezettség állandóságát: mert az alkot
mányt fentartani csak akkor lehet, ha a védhata-
lom az alkotmányos nemzet kezében van. 

A mi a harmadikat illeti, vajon a közgazda
ság elvei tekintetbe vétettek-e akkor, mikor a véd-
erőre vonatkozó törvényjavaslat szerkesztetett, és 
vajon szem előtt tartatott-e mindazon országos ér
dek , hogy az egész erő a legkevesebb idő alatt 
kiáilitható-e, és legolcsóbb legyen? én megvallom, 
t. ház , hogy azon rendszer által, mely itten java
soltatik , azt elérve látom. Ezen rendszer a keret
rendszer , mely szerint 3 évi szolgálat mellett az 
ország legkevésbbé sem terheltetik ; a tartalékon
sokat kellően begyakorolhatja , és midőn a szük
ség kivánja, a nagy haderő védelemre készen áll
ha t ; és mert ezen rendszer, meiylyel a haderő gya
korlatra nem a hadi szolgálatból, hanem hazulról a 
munkától hivatik be védelem idejében egyszerre 
és leghamarabb, szerintem a legolcsóbb rendszer. 

Ezek azon tekintetek, melyek engem arra 
bír tak. hogy ezen törvényjavaslatot néhány gyen
ge oldala mellett is pártoljam és a részletes tár
gyalás alapjául elfogadjam. 

Mindenki óhajtaná, hogy a magyar sereg ugy 
alakíttassák, hogy az, habár az egész monarchia 
seregének része . de külön álló része legyen, 
és magyar honpolgárok vezérlete alatt álljon ; de 
ennek kivitele a mostani időben, midőn átalában 
sem erre alkalmas elemünk nincs , mert nincs al
kalmas tisztünk, sem pénzünk nincs, mert külön
álló hadsereg véghetetlen erőfesztitésbe és kia
dásba is kerül, nincs hatalmunkban; de végre a 
mostani körülmények között lehetőség sem mutat
kozik annak kivihetó'ségére. 

Ezen törvényjavaslatot, melyet egyedül 10 
évre szóló katonai egyességnek tartok, Magyaror
szág törvényes jogaiból mit sem von el, sőt reánk 
sok tekintetben hasznos, mert amellett, hogy az or
szág milliót menti meg kiadástól, honvédséget is ád 
nekünk, én elfogadhatónak vélem. De azt mondják, 
e törvényjavaslat szerint azon seregek, melyek 
Magyarország részéről adatnak a közös seregbe, 
nem mag-var seregek. Én ezt nem ugy tekintem. 
mert azon seregnek , melyet Magyarország a 
közösbe ád, a törvényjavaslatban azon feltételek 
vannak kikötve, hogy csupán a magyar csapatok
ba osztassák. 

Az is hozatott fel, hogy a magyar csapatok 
idegen tisztek által fognak vezéreltetni. Erre meg
jegyzem, hogy vannak törvényeink, melyek rende
lik — ilyen az 1840. Il-ik törvényczikk, az 1830, 

1807,1792. törvényczikkek —amelyek feltételezik 
és követelik, hogy a magyar hadseregben magyar 
tisztek neveztessenek ki. Hogy ennek lehetőségére 
az alap a törvényben le van téve, mindenki átfog
ja látni; s valósulni fog azon felállított elv, hogy a 
magyar ujonezok csak magyar hadcsapatokba osz
tathatnak egyedül, és hogy a törvényt a kormány, 
melynek hazafiságáról nem kételkedünk, érvénye
síteni is fogja annak idején és maga utján, s a szer
vezés nemzeti igényeink szerint, habár később, de 
okvetlenül be fog következni; és ha el lesz érve 
azon helyzet, a melybe a magyar hadsereg igy 
fog megalakulni, bizonyára ez által Magyarország 
és a birodalom egyaránt meg fog erősödni, és ily 
intézkedés oda fog vezetni bennünket, hogy lesz 
magyar sereg és bizalom a fejedelem iránt és vi
szont. De ehhez idő kell: ez nem egy év, nem egy 
perez szüleménye. 

Az mondatott, hogy Ausztriának consolidálni 
kell magát, ha a német kérdés megoldását tisz
tába óhajtja hozni; vagy azon esetben, ha a né
met kérdés Ausztria nélkül fog tisztába ho
zatni, szükséges, hogy Magyarország consolidálva 
legyen. Ezt én is óhajtom, és ebből következtetem 
a szükséget, hogy mi a jelen alkalommal erőnket 
rendezni ne mulaszszuk el: mert az ugy fog ren
deztetni ellenkező esetben, mint elleneink akar
ják s igy rólunk és nélkülünk fog rendeztetni. Azt 
hiszem, t. ház, hogy ezen monarchia, ha fejedelme 
ezen itt javaslott haderővel rendelkezik, bizonyo
san hathatósabb befolyást fog gyakorolni minden 
európai kérdésre, ugy a német kérdésre is, mint 
hadereje mostani szervezetében. 

De, t. ház,ezen törvényjavaslat magában foglal--
ja a honvédség szervezetét is,pedig a honvédség ügye 
minden magyar keblét részvétre és érdekre gyulaszt-
ja,és azt hiszem,ez az egy kérdés az,a melyet az egész 
haza részvéttel fogad, és a melyért minden áldo
zatra kész. A kormány a honvédtörvény előterjesz
tésével a nemzet közérzelmének megfelelt, fel
támasztván azon intézményt, mely által Magyar
ország 3 72 százados elfelejtettségéből az európai 
népek részvétére és becsülésére emeltetett fel, 
feltámasztván azon erőt, melyben az ország remé
nye csírázik, és alkalmat nyújtván a nemzetnek, 
hogy most a gyászos napok lemultával azokat, kik 
magokat önzéstelenül áldozatul felajánlják, jogos 
és megérdemlett honvédpályájokra visszahelyez
tesse. Ezen tette a kormánynak jó politikáját is tanu-

tja: és meg vagyok győződve, hogy a t. baloldal, sí 
ha azt hinné, hogy e törvényjavaslat a honvédség
ről bármi conjecturák közt eleshetnék, ő volna, a 
ki arra szavazna; de ezen kérdésnél is, azt hiszem, 
végtelenül politikailag és türelemmel kell eljárni, 
mert az első vívmány bölcs felhasználása biztosítja 
az egész jogos óhajtást. 
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Bocsánatot kérek, hogy itt kissé a múlt évre 
térek vissza. (Halljuk!) 

E házban fel volt hozva múlt év június ha
vában, hogy a honvédség kivételesen törvényesít
tessék és visszaállíttassák. Megbukott e kérdés. 
Vajon ki tudná annak horderejét megmondani, 
hogy ha ezen kérdés e házban akkor többséggel 
keresztül megy, mily confiagratíókra adott volna 
az alkalmat? Annak következése rövid idő múlva 
volt oly fejedelmi adomány és oly. elismerés elv
ben, melyet lehetetlen, hogy a haza ne méltányolt 
volna. Méltányoltuk mindnyájan. Annak követke
zése, és, igazán megvallom, a kormány politikája 
volt, hogy azon honvédtisztek, a kik azelőtt az 
ausztriai hadseregben szolgáltak, kiesvén ezen ál
lásukból, sok szenvedés után kereset nélkül voltak, 
azoknak a nyugdíjazást megadhatónak vélte. Ki 
volt ezen házban, a ki ezt a nemzet adományának 
ne tekintette volna? és kimondhatta volna ezt, mi
kor azon indítvány megbukott, hogy egy év múl
va a honvédség felállítására maga a kormány fog 
javaslatot előterjeszteni? Ily vívmányok, uraim, 
minket nem hagynak csüggedni; hanem igen okos 
és bölcs politika jellege az, hogy midó'n a győze
lem egy részét, bár kisebb részét is megnyertük, 
ezt mérsékelten felhasználva biztosak lehetünk, 
hogy a többi győzelem is magától fog jönni. 

Tehát ezen törvényjavaslatokat az itt érintett 
szempontból, fentartván magamnak annak idejé
ben egyes részleteikre észrevételeimet megtehetni, 
átalánosságban elfogadom. (Helyeslés.) 

J íagy IgnáCZ : T. képviselőház ! Mindenek
előtt Perczel Mór t. képviselőtársamnak tegnppi 
napon ezen teremben elmondott nézeteire, különö
sen pedig több rendbeli vádjaira annál kevésbbé 
mulaszthatom el megtenni észrevételeimet, mert 
ama t. képviselő úr a bal oldalnak egyik első pad
ját foglalja el. Nem vagyok ugyan feljogositva 
a bal oldal nézeteit tolmácsolni, íizt mégis ki kell 
mondanom, hogy nem hihetem, miszerint valóban 
t. tagjai közt találkoznának olyanok, a kik az 
általa kifejezett^ nézeteket, különösen pedig václa
kat helyeslik. Én tehát csakis magam részéről 
vagyok feljogositva nyilvánítani, és ennek követ
keztében" nem késem kinyilatkoztatni azt, hogy t. 
képviselő urnák ezen teremben Kossuth Lajost 
(Éljenzés a szélső bal oldalon) illető nézeteiben, kü
lönösen pedig vádjaiban egyátalában nem oszto
zom ; sőt még aat is mondom, hogy daczára Kossuth 
Lajos hibáinak — melyek nélkül egy ember sem 
születik e világon — még sok oly tiszta lelkű, 
oly tiszta kezű és sok oly szilárd jellemű honfira 
volna szüksége e hazának,(Felkiáltások a baloldalról: 
Uyy mn! Ellenmondáiok,jobbról) mint az itt meg sem 
jelent, tehát magát védeni nem is képes Kossuth 
Lajos. T. barátom, a haza történelmi örök könyvé

nek egyik lapjához önnek is joga van; de ne töre
kedjék, hogy a tegnapelőttihez hasonló kifejezé
sek által oda jusson, hogy amaz örök történelmi 
lapra neve kisebb betűkkel legyen felírva, mint a 
hogy különben azt megérdemelné. 

A mi már most a törvényjavaslatot, különö
sen pedig annak az állandó hadseregre vonatkozó 
részét illeti, nem csak az osztrák kormány, hanem 
Európa minden kormánya hirdeti a békét, mind
egyik tiltakozik azon feltevés vagy vád ellen, 
mint ha azt megháborítani akarná, s mindazon béke
szerető kormányok, köztök Ausztria is, egyre sza
porítják, sőt megkettőztetik hadseregöket. A népek 
utolsó filléreiket is gyutűs fegyverekre pazarolják, 
gyermekeiket pedig elszoktatva a munkától és a 
kenyérkeresettől, ma már 100 ezerenkint vetik 
áldozatul a halálnak. S mindezen iszonyatosságok 
által mit nyer az emberi nem? ennyi vér- és pénz
áldozattal vásárolt-e magának bármelyik nép is 
tartós békét és főleg jobblétet? és ha valamely 
uralkodó nagyravágyásának sikerült is birodalma 
határait küljebb terjeszteni a mellett, hogy népe 
ezreinek vérét, vagyonának millióin vásárolta meg 
az elfoglalt területet: kérdem, kevesbedett-e bárme
lyik gj'őztes nép adója? A nép maga ugyan te
temesen kevesbedett; de az adó még inkább sza
porodni szokott. A háborúk rendesen nem is a 
népek érdekében, hanem igen gyakran egyesek 
nagyravágyása, sőt sokszor szeszélye miatt folytat
tatnak. A franczia nemzetnek még élénk emléke
zetében vannak azon vereségek, melyeket uralko
dója szenvedett Mexikóban; de ő mégis nem 
hallva vagy hallani nem akarva elégedetlen népé
nek vészes moraját, újra száz milliókat költött 
hadseregére, míg afrikai birodalma népei közül 
tavaly és az idén több t százezernél, némelyek 
szerint két milliót seprett el az éh-halál. Ausztria is 
Németország sorsára minden áron döntő befo
lyástakarván gyakorolni, még a meglevőt is elvesz
tette, és terjeszkedési vágyát népeivel, mondhatom, 
iszonyatos drágán fizettette meg. S az egész német 
ügyhöz mi köze volt Magyarországnak ? és mi lett 
volna mégis az eredmény, ha Ausztria győz? 
Magyarország leigázása és beolvasztása. Ily küz
delmekre csikart ki Magyarországtól 18 év alatt 
40—50 ezer ujonezot és száz millióra menő adót! 
mig az egyetlen alkalmat, mely Ausztriának, ha 
talán nem is anyagi hasznot, de minden esetre élet
be vágó erkölcsi súlyt, dicsőséget, népszerűséget, 
a magyar nemzetnek pedig 1849-ért véres elégtételt 
szerezhetett volna — értem a krimi háborút — 
a kormány akkori embereinek nyomorult gyáva
sága és kétsziníi politikája kezei közül kisiklani 
engedte. Azon 40 egész 50 ezer ujoncz, ki Ma
gyarországtól 18 év alatt minden évben kierősza-
koltatott, mit használt Ausztriának ? mit nyert vele 
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Magyarország? Azt nyerte, hogy a munkás ke
zektől minden évben újra meg újra megfosztatott 
s a nősülhetés akadályozása folytán egyre fogyott 
és fogy a nép, és már annyira elgyengült, hogy 
maholnap nem lesz ivadék, mely a 30 millión 
vásárolt gyutűs puskák és a hadjárat fáradalmai 
alatt össze ne roskadna. Ma már, uraim, ujon-
czaink majdnem minden másodika alig üti meg a 
tetemesen leszállított katonamértéket. A hol pedig 
a testi erő hiányzik, mely 1848 és 4tf-ben vitéz 
honvédeinket hallatlan fáradalmak elbírására és 
vitéz tettekre képesítette, ott, uraim! haszontalan 
minden erőködés. Nálunk pedig ugy az erő, mint 
a lelkesedés is egyre fogy, csak a frakkok, czilin-
derek és hangicsáló dalárdák szaporodnak. 

De miért panaszkodunk, uraim, a fölött , 
bogy lfc>48 óta minden évben annyi ujoncz 
csikartatik ki Magyarországtól, mint a mennyit a 
nemzet 1848 előtt csak minden 10-dik évben adott ? 
miért panaszkodunk a felett, ha ugy tavaly, mint 
az idén, ugyan annyit adunk? Tavaly azért ad
tunk 48 ezerét, mert háború előtt voltunk; az idén 
azért követeltetik tőlünk ismét 38 ezer, mert állító
lag-, azonban a legkisebb valószínűséggel, háború 
előtt vagyunk. Miután tehát egyik vagy másik 
eset mindig fenforog, e szerint már csak akkor ta-
gadhatnók meg az ujonezokat, midőn a harmadik 
eset áll elő, t. i. midőn a háború javában foly. 

Nincs már józanul gondolkodó ember, ki az 
önkényuralom fentartására, gyámolitására, a né
pek elnyomására szervezett, nevelt állandó had
seregnek czéltalanságát tagadni akarná. Ma már 
oly hadsereggel, melynek gondolkodni nem, csak 
meghalni szabad, oly hadsereggel, mely egyéni 
meggyőződése, politikai rokonszenve ellenére har-
czolni kénytelen, csatákat nyerni lehetetlen. Példa 
erre Solferino és Sadova. A kielégített népeknek 
rokonszenve megfelelő honvédrendszerrel párosítva 
többet ér 800 ezer rendes hadseregnél; kielégített né
pek uralkodója ellen sem Napóleon, sem a porosz 
fegyvert nem fogott volna. Mais, ha a nemzetnek őt 
jogosan megillető önállósága, saját hadserege meg
adatik, mely uralkodónk fővezérsége alatt magyar 
tisztek által magyar nyelven vezényeltetik, alkot
mányra felesküdtetik, aNeipergek pedig az ország
ból eltávolíttatnak, nem leend szükség sem évenkint 
50 ezer ujonezra, sem állandó hadilábon tartott 800 
ezer hadseregre; és még sem fog, uraim, a jogai
ban Magyarország által és teljes erejéből védett 
osztrák birodalom megtámadtatni. De ha ez rög
tön nem történik, adjunk bár 100 ezer ujonezot, 
akkor azokkal is csak az áldozatok számát fogjuk 
szaporítani. 

Midőn tehát a honvédelemnek minél előbbi 
létesítését nem csak óhajtanunk, de sőt követel
nünk kell, akkor, uraim, lehetetlen, hogy a 800,000 

j főnyi állandó roppant hadseregnek egyúttal tetemes 
leszállítását ne követeljük. Erre csak az nem lehet 
hajlandó, a ki nem tudja, hogy ama roppant had
sereg az osztrák birodalmat két-három év alatt 
tönkre fogja tenni, a ki nem tudja, hogy épen 
ezen ropant hadsereg volt egyik fő oka a biroda
lom pénzügyi bukásának. (Helyeslés bal felöl.) 
Ha tehát ama roppant hadsereg legalább is any-
nyival leebb nem fog szállíttatni, mennyivel a bi
rodalom védereje a honvéderő felállítása ál
tal kétségtelenül szaporodni fog, akkor nem leend 
Ausztriának szüksége arra, hogy valamely külha-
talom által legyőzessék, mert sokkal biztosabban, 
sokai tökéletesebben meg fog bennünket semmisí
teni saját hadseregünk. Mert azt csakugyan sze
retném tuc-ni, uraim, hogy midőn ama 800,000 
főnyi hadsereg fentartása csak a legnagyobb erő-
megfeszitéssel, sőt kölcsönök felvételével lehet
séges, honnan fogjuk majd a felállítandó honvéde
lemre szükséges költséget előteremteni? A hon
védsereg pedig előbb való, mint az állandó had
sereg, mert ez el nem lehet honvédsereg nélkül, a 
honvédsereg pedig ellehet állandó hadsereg nélkül. 
(Ugy van! bal felöl.) 

Sokak által az évek óta vajúdó keleti kérdés 
megoldásával indokoltatik az állandó hadsereg 
szükségessége. De, uraim, egy az, hogy a vajúdó 
hegyek még egeret szülhetnek; (Nevetés jobbról) 
más meg az, hogy ama keleti kérdés megoldása 
még évekig is elhuzódhatik. De ha megjön is, 
mit használ nekünk a népek életeréu félszázad 
óta rágódó oly hadsereg, melyből hiányzik nem 
csak az eg-ység-, hanem még- a lelkesedés is? Hisz 
épen ez az oka, a miért fél század óta minden je
lentékenyebb hadjáratban legyőzetett. Ha Auszt
riának egyetlen katonája nem lett volna is, any-
nyit nyert volna véle, mint 600,000 főnyi hadse
regével; mig ellenben a népek néhány száz millió
val gazdagabbak volnának. Európa, sőt az egész 
világnak leghatalmasabb két államának, Angliá
nak és Éjszak-Amerikának, melyeknek roppant bi-

I rodalma földgömbünk felét foglalja el, mindket-
( tőnek együtt véve sincs annyi hadserege, mint 

lesz egymagának Ausztriának: és mégis honnan 
teremtette Éjszak-Amerika egy év alatt egy millió
nyi vitéz hadseregét? nem mutatta-e meg, hogy 

: nem volt szüksége évtizedekig begyakorolt 
. folytonos hadi lábon tartott. 100 millióba kerülő, 
1 önmagokkal is tehetetlen aggastyánok által 
i vezérelt 800,000-nyi rendes hadseregre? Hanem 

ott is nem idegen birtokra vágyó, hanem saját 
szabadságát, függetlenségét védő nép győzedel
meskedett a rabszolgaság urai fölött. Honnét te
remtette elő Magyarország 1848-ban fél év alatt 
ama 200,000 főnyi honvédsereget, melyre a nem
zet mindig büszke lehet?! Azért, hogy majd 
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talán egykor egyik vagy másik fontosabb euró
pai kérdés csakis fegyverrel lesz, megoldható, 
folytonosan Isten tudja hány éven át az orszá
got 800,000-nyi rendes hadsereg laktanyájává 
változtatni: oly eszélytelenség, mely Ausztriának 
életébe is kerülhet; sőt ha Ausztria kormánya 
Magyarországot saját politikai meggyőződése, ro
konszenve ellenére ismét oly háborúba akarná 
bonyolítani, mint a milyen volt a múlt porosz 
háború, bizonyos lehet benne, hogy az eredmény, 
daczára a 1,000,000-nyi hadseregnek, ismét csak 
a régi leend. Csak oly eszme szerezhet sikert, 
mely a népek rokonszenvével találkozik. (E7V :y van! 
jobbról.) De ehhez még az is kívántatik, hogy Ma
gyarországnak a közös fejedelem mint fő hadúr pa
rancsai alatt saját önálló hadserege legyen : mert e 
nélkül még az eszme sem fogja gyümölcsét meg
teremni. A magyar katonát idegen tisztek német 
commandója lelkesíteni sohasem fogja {Zaj. El
áll! Nem áll!) Amaz egy pár szócska, uraim, mely 
1848 — 49-ben a honvédre bűvös hatással birt, 
ama két szócska : „Előre fiuk!" (Zaj. Éljenzés 

jobbról) a német szótárban nem található. 

Azon gyanút, mely a birodalom másik felében 
Magyarország irányában élesztetik, hogy t. i. ha 
Magyarország külön hadsereggel birand, azonnal 
el fog szakadni Ausztriától, részemről nem csak 
helytelennek, de sőt úgyszólván nevetségesnek 
tartom : mert kénytelen vagyok ugyan, habár si-
ne ira et studio, mit magammal e terembe nem 
hoztam, kimondani, hogy azon nyomások elfele-
désére, melyekkel Magyarország Ausztria által 
háromszáz év óta illettetik, még sok idő fog kí
vántatni ; de van ennek ellenében egy sokkal ha
talmasabb tényező : s ez a józan ész szenvedély 
nélküli politikája, mely a magyar nemzetnek ter
mészetes szövetségesét a birodalom másik felében 
keresni parancsolja , de egyszersmind életföltételül 
tűzi ki, hogy egymással két szabad nemzet szö
vetkezzék, melyeknek érdekében áll, hogy min
denik erős és hatalmas, de egyszersmind egyen
jogú is legyen, hogy egyik se ülhessen a másik 
nyakán. 

Az ily önkéntes szövetkezés, uraim, Auszt
riára sokkal nagyobb haszon leend . mint a 
háromszáz éves folytonos nyomás. S ezt jól je
gyezzék meg magoknak lajtántuli szövetsége
seink. 

A nyolezszázezernyi hadseregnek további 
fentartására még az is felhozatik, hogy Európá
nak majdnem minden nagyhatalma hasonló 
irányban és hasonló sietséggel fegyverkezik. Erre 
azt mondom, hogy ha az, a kinek 50,000 frtja 
van kiadásaira, azzal akar lépést tartani, a ki 
500,000 frt vagyonnal bir, addig fog eroködni, 

míg, mintAesopnak mesebeli békája, egyszer szét
reped. 

E szerint, uraim, azon nagyhatalom, mely 
| Ausztriát egy kardcsapás nélkül akarja megsem-
| misiteni, ha bizonyos abban, hogy Ausztria fegy-
I verkezésével fel nem hagy, nem fog egyebet 

tenni, mint hogy két-három évig folytonosan fog 
fegyverkezni, s czélját bizonyosan eléri. 

A franczia ellenzék egyik leghatalmasabb 
szónoka és vezére csak nem rég mondotta a fran
czia parlamentben, hogy a leghatalmasabb nemzet 
szerinte az, a mely legközelebb áll a lefegyverke-
zéshez, a mely nemzet letenné a fegyvert, azélen-

I ne a népek rokonszenve. (Zaj. Eláll!) 
Azonban, uraim, a folytonos fegyverkezés 

folytán az fog bekövetkezni, hogy a népek azért 
fognak fegyverkezni, hogy egymást meg ne tá
madják : lesznek kitűnően szervezett hadseregek ; 
de lesznek a melleit a roppant költségek által el
nyomorított népek,a melyeknek szenvedéseiaz erup-
tio által fognak végződni. (Zaj. Eláll! Nem áll!) 

Hogy hazámat védtelen állapotba helyezni 
nem akarom, azt mondanom sem kell; de nem aka-

| rok egységes keverék osztrák hadsereg számára 
ujonezokat állítani, mert csakis önnálló hadse
regünk számára adhatjuk oda pénzünket és vérün
ket — az 1867-ikévi törvények szerintis ehhez jo
gunk van; nem akarom azt, hogy a nemzet ifjai
nak színe, java, virága az egységes keverék osztrák 
hadsereg számára előre kiválasztassák, és csak a 
mustra maradjon a honvédelemnek nevezett házőr-
zőkül és adóbehajtókul; (Nevetés jobbról) nem aka
rok oly hadsereget, uraim ! melynek egész valóját 
átjárván a katonát a polgári elemmel ellenséges 
helyzetbe hozó katonai szellem, elfelejtesse vele, 
hogy első sorban honpolgár és csak azután kato
na ; nem akarom őket családjuktól elszakasztani 
és a hadi gépek egy nemévé változtatni; hanem 
igenis akarok oly polgár katonákat, milyenek 
Éjszak-Amerika dicső fiai. kik csak akor tudják, 
hogy katonák, midőn az ellenséggel állanak szem
ben . míg ellenben a béke hajnalának első sugara 
ugy a fő- és alvezérekét, mint földmivest, iparost, 
művészt és kereskedőt, már ismét előbbeni foglalko
zásánál találja, a melyet csak nem rég hagyott el; 
akarom, hogy a katonai szellem mérsékeltessék a 
polgári szellem, a család és tűzhely emlékei ál tal ; 
ennek folytán ujonezokat nem a különben is rop
pant számú osztrák egységes, hanem csak az ál
talunk fölállítandó magyar hadsereg számára aka
rok állítani és megszavazni. (Helyeslés a szélső bal 
oldalon?) 

Hogy pedig az önálló magyar hadseregnek 
megfelelő számú saját tüzérséggel és műszaki osz-
tálylyal és nem idegen parancsnokkal, hanem ő fel-

j sége rendelkezése alatt álló magyar hadvezérrel 
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kell birnia, alkotmányára felesketnie: ez oly állítás, 
melyet csak azok akarnak megezáfolni, kiknek ön
álló nemzetről képzelmök sincs. 

Ezen jogos követeléseink 1867 diki törvé
nyeinken alapulnak, melyeknek érvényt szerez
ni, melyeket életbe léptetni minden honpolgárnak, 
annyival inkább a hongyülésnek mulhatlan köte
lessége : mert hiszen csak nem régen mondta a 
cultusminiszter úr, és tegnap más szavakkal ismé
telte, hogy ha a nemzet maga nem képes jogait 
védelmezni, ugy el is veszett. 

Lássuk tehát, uraim, hogy az előttünk fekvő 
törvényjavaslatok által mennyire lettek Magyar
ország jogai megóva. (Zaj. Eláll!) 

Van ezen törvényjavaslatokban két elv, me
lyeket szivemből üdvözlök és elfogadok: ezen elvek 
egyike az átalános katonáskodás elve, másika pe
dig a honvédelem elve: e két elvet, uraim, azon 
változásokkal, a melyeket Várady Gábor tisztelt 
barátom javasolt, szivesen és teljes lelkemből elfo
gadom. Van azonban egy harmadik törvényjavas
lat, mely a véderőről szól: ez nem csak a nemzet 
jogait meg nem őrzi, hanem világosan föladja: 
mert 1867-iki törvényeink a magyar hadseregről 
kétségtelenül szólnak, ezen törvényjavaslatban pe
dig egyetlen egy árva szó sem foglaltatik a ma
gyar hadseregről. 

Ezek folytán, uraim, még csak egyet akarok 
megjelölni: azt t. i.. hogy sajátságos dolog az, ura
im, hogy mig a bal oldal az 1867-iki törvények 
hozatalához csak szenvedőlegesen járult, s annak 
minden pontját lépésről lépésre ostromolta, most 
ezen 1867-iki törvény mellett a bal oldalnak kell 
szikra szálni. 

Befejezem,uraim, beszédemet, azzal fejezem be, 
(Helyeslés) hogy bukjék bár az osztrák birodalom, 
szivem lelkem mélyébe fektetett meggyőződésem
ből mondhatom, hogy akaratom ellen, de ha még 
is buknia kellene, Magyarország a és magyar nem
zet vele együtt csak is akkor fog elbukni, ha vé
rünk és pénzünk feletti szabad rendelkezésünkről 
lemondunk. A mely perczben a nemzet ezt tenni 
fogná, már kihalt volna belőle ősei szilárd hajtha
tatlan jelleme, és megérdemelné, hogy kitöröltes
sék az élő nemzetek sorából. 

Horváth Lajos: Azok után, mik a jobb 
oldal t. szónokai által a bal oldal t. szónokai elle
nében elmondattak, nem érzek magamban se ked
vet, se hivatást meddő elmefuttatással, vagy a 
már elmondott érvek ismétlésével fárasztani a t, 
ház kimerült figyelmét, Azért elállók a szótól, s 
csak annyit jegyzek meg, és azt is csupán, állás
ponton indokolásául, hogy énkoránsem tekintem a 
tárgyalás alatt levő törvényjavaslatot oly tökéletes 
mü'nek, melyhez egy vagy más szempontból szó 
egyátaiában ne férne; de viszont meg vagyok 

KÉPV. n. NAPLÓ. 1865/8ix 

győződve arról is, hogy a monarchia jelen hely
zetében s hazánk jelen viszonyai között ezen tör
vényjavaslat igen kielégítő, (ügy van!) 

Kielégítő azért, mert két nagy eszmére van 
fektetve: az átalános védkötelezettség és a hon
védség eszméjére; kielégítő azért, mert a nemzet
nek a rendes hadseregre vonatkozó egyetlen jogát 
sem adja fel; kielégítő végre azért, mert nem csak 
ki nem zárja, de sőt magában foglalja a fejlődés 
föltételeit és lehetőségét. (Helyeslés.) 

Ilyen szempontból bírálván meg a törvény
javaslatokat, őszintén megvallom, hogy nem me
rem, nem akarom a létező hiányok miatt a mutat
kozó előnyöket feladni; nem merem, nem akarom 
a törvényjavaslatok elutasitása által a mostani 
védrendszer további fenmaradását decretálni. Oly 
rendszer az, mely a bekövetkező komoly esemé-
mények között hazánknak és a monarchia másik 
felének védelmére a szerzett tapasztalatok szerint 
kielégítő biztositékot nem nyújt. 

Elfogadom tehát a törvényjavaslatokat átalá-
nosságban, s miután az érvek ki vannak meritve, 
kérem a t, házat, fejezze be az átalános vitát s tér
jen át a részletes tárgyalásra. (Elénk helyeslés.) 

Ghyczy K á l m á n : Azok után, t. ház, mik e 
törvényjavaslatokra nézve már előadattak, nem hi-
zelgek magamnak azon reménynyel, hogy uj esz
mékkellegyek képes a tanácskozást gazdagítani. 
Azok után mégis, mik a kérdésben levő törvényja
vaslatokra nézve részben már a kormány részéről s e 
háznak ugy egyik, mint másik oldaláról is előadat
tak, óhajtom én is indokolni szavazatomat, melyet e 
fontos tárgyra nézve adandó leszek, s óhajtok vá
laszolni egy némely ellenvetésekre, melyek elvba
rátaim állitásaira tétettek. 

A mi saját nézeteimet illeti: (Halljuk!) Ma
gyarországnak sok ellensége volt mindig és van 
ma is, belül i s , kívül is a hazán. (Igaz !) Követke
zik ez egy részben geographiai helyzetéből, me
lyet az európai civilisatio küszöbén, mintegy az 
isteni gondviselés által ráruházott hivatásképen 
elfoglal. 

Ezen helyzeténél fogva hazánk hajdan paizsa 
volt Nyugat-Európának a kelet vad népei ellen; 
és most is választó fal két nagy nemzet, a szláv és 
a német nép között. (Helyeslés,) Ezen helyzeténél 
fogva az európai hatalmak egyensúlyának fentar-
tására Magyarország létele szükséges : mert épen 
hazánk azon pont, geographiai helyzeténé] fogva 

| is, melynek birtokosa, ha egyszersmind ugy mint 
az általam emiitett népeknek mindegyike, nagy 
hatalommal is bir. ólom sulylyal nehezedhetik 

| Dél-Európa keleti és nyugati részeinek sorsára. 
Nagy világtörténelmi hivatása ez nemze-

I tünknek, de rendkívül veszélyes, mert megtáma-
' dásoknak teszi ki hazánkat minden oldalról: meg-

44 
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támadásoknak a fegyver hatalma által; megtáma
dásoknak egy részről a nyugati eultura, más rész
ről a nemzetiségi érzelem olvasztó ereje által. 

Ennyi veszély közt hazánk nézetem szerint 
csak ugy tartathatik fen, a mint megállapittatott 
és több századon keresztül önállóan, függetlenül, 
dicsőséggel fenállott. Megállapittatott pedig és fen-
tartatott részint bölcs törvények, részint a fegyver 
éle által, melyet azon időben hajdan e hon minden 
szabad fia a haza védelmére viselni tartozott és vi
selt is. 

Igaza volt a t. vallás- és közoktatásügyi mi
niszter urnák, midőn azt állitá, hogy a történelem 
bizonyítja, hogy a nemzetek addig voltak hatal
masak kifelé és szabadok saját hónukban, mig 
fiaik a fegyvert mindnyájan viselték; a mint azok 
azt letették, a mint azok azt zsoldosoknak adták 
á t : az ország tekintélye és befolyása a külviszo-
nyok terén megcsökkent és a belszabadságot rend
szerint imperátorok, a caesarismus nyomták el. 

Igy volt ez hazánkban is. A hajdani nép, a 
nemesség mindaddig, mig átalánosan fegyvert vi
selt, mindaddig, mig kivétel nélkül kötelezettség
gel tartozott és azt teljesítette is, úr volt saját ha
zában, úr hazájának azon romjai közt is, melyeket 
a török foglalás igája alól megmenteni sikerült, és 
ezen elgyengült állapotában is, ha alkotmányának 
és szabadságának a hatalom általi elnyomatását 
mindig nem gátolhatta meg, de mindig megto
rolta azt. 

1715-ben a nemesség a fegyvert letette, zsol
dos sereget állapított és a haza védelmének terhét 
és költségeit azokra hárította át, kik azon időben 
a hazának valósággal polgárai sem voltak; s ezen 
ildomtalanság és igazságtalanság keserűen meg-
boszulta magát : a nemzet gyenge és védetlen lett, 
az ország nem birván többé magára vonni a világ 
népeinek figyelmét, tényleg eltűnt az európai ál
lamok sorából, és nem egy tekintetben és nem egy
szer az absolutismusnak és nyílt ellenségeinek já
tékává lett. 

E hibát tovább folytatni nem lehet. Nem le
het, hogy zsoldos sereg vagy épen a hon ifjú pol
gárainak az ujonczozási sorshúzás szeszélye által 
önkényileg kijelölt egy része viselje a fegyvert, 
hozza a véráldozatot a haza összes polgárai, az 
összes hazáért. 

Minden ember szabad most e hazában, minden 
embernek kötelessége tehát a hazát fegyverrel 
szolgálni, és csak is ez, csak az átalános védköte
lezettség elve az, mi biztosithatja a szabadságot a 
hazában és az országnak fenállását az európai 
államok sorában. {Helyeslés.) 

A hadsereg azonban, tisztelt ház, mely az áta
lános védkötelezettség alapján állíttatik fel, nem 
zsoldos, hanem polgár had ; nem bérért, hanem ha

zájáért harczol; az átalános honvédelmi kötele
zettség elve gyakorlati alkalmazásában tehát czél-
jának, az ezen elvre állapított hadsereg hivatásá
nak teljes mérvben csak ugy felelhet meg, ha an
nak minden tagja azon öntudattal bir, hogy nem 
idegen érdekekért, hanem a hazáért küzd, ha a 
csatatéren polgártársai, barátai környezik, ha a 
csata veszélyei között hazája jelvényeinek szemlé
letéből merit lelkesedést, és tudja, hogy a dicsőség, 
melyet a harcztéren aratott, egyszersmind hazájá
nak dicsősége. 

Önálló nemzeti hadsereg ennélfogva egyik fő 
kelléke az átalános honvédelmi kötelezettségre ál
lapított védrendszer sikeres életbe léptetésének. 

Lehetne-e nekünk ily teljesen önálló had
seregünk, midőn más országokkal közös fejedel
münk és igy közös fó'hadpirancsnokunk van? 
lehetne-e teljesen önálló hadseregünk, a mellett, 
hogy más országokkal örökös védelmi szövetség
ben állunk'? ezen kérdést e helyen és ez időben fe
lesleges vitatnom, mert e kérdést már eldöntötte a 
múlt esztendőben elfogadott törvényünk, mely azt 
rendeli, hogy a magyar hadsereg ő felsége összes 
hadseregének kiegészítő része legyen. 

Mit tegyünk ily körülmények között? midőn 
egy részről tudjuk, hogy az átalános honvédelmi 
kötelezettség csak önálló nemzeti hadseregben ki
fejtve, felel meg tökéletesen czéljának, más részről 
pedig tudjuk és érezzük, hogy akkor is . ha telje
sen önálló hadseregünk nincs, a hazát mégis meg 
kell védenünk, és nem lehet megengednünk, hogy 
az szomszédaink és ellenségeink nyílt küzdterévé 
váljék. 

Mit tegyünk ily körülmények közt? Tegyük 
azt, a mit a törvény rendel: mig e törvény fenáll, 
teljesítsük a kiegyezés feltételeit, mely az ország 
és ő felsége között, köztünk és ő felsége többi or
szágai közt a törvény az 1867. évi XII. t. ez. által 
létesült. 

De csak ez az, a mivel tartozunk; ennél több 
nem követeltethetik tőlünk; és ha mi teljesítjük a 
kiegyezés feltételeit, joggal követelhetjük, hogy 
azok irányunkban is teljesíttessenek a másik egye
ző fél által, és mindazon tér, melyről a kiegyezési 
feltételek teljesítése után Magyarország törvény
hozása a honvédelemre nézve még rendelkezhetik, 
kizárólagos tulajdonunk sa magyar törvényhozás
nak szabad rendelkezése alatt áll. 

A törvény azt rendeli, hogy a magyar had
sereg kiegészítő része ő felsége összes hadseregé
nek. Szerveztessék tehát és alkottassék igy, de igy 
szerveztessék és alkottassék is meg , s a mi ennél 
több kívántatik a haza védelmére , mint azon véd
erő , mely a hadsereg keretébe nem fér, az átalá
nos védkötelezettség elvének elfogadása mellett 
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abba nem férhet b e , az legyen tisztán magyar 
hadsereg, legyen honvédség. 

A törvényjavaslatnak azon két alapelvét 
tehát, melyeknek egyike az átalános védkötele
zettség elvének elfogadására, a másik a honvéd
ség felállítására vonatkozik, részemről is elfo
gadom. 

De , t. ház ! a véderő ily módon megállapí
tása, a \éderőnek felosztása hadsereg és honvéd
ség közt még nem foglalja mindazt magában, a 
miről a törvényhozásnak intézkedni kell , ha azt 
akarja, hogy az általa megállapítandó védrend-
szer czélszerü legyen. 

Nagyfontosságú e tekintetben azon czélok 
meghatározásának joga, melyekre a hadsereg for-
dittatik. Nagyfontosságú, mind közjogi, mind po
litikai igény, hogy a nemzet hadserege csak az 
ország érdekeivel megegyező' hadjáratokra fordít
tathassák , és ne használtassák fel olyanokra, me
lyek az ország érdekeit nem érintik , vagy azok
kal épen ellenkeznek, hogy a hadsereg mindig 
csak a külvédelemre, s nem egyszersmind a bel 
szabadság elnyomására használtathassák. 

Ezen nagyfontosságú közjogi és politikai 
igényeket alkotmányos nemzetek két módon szok
ták monarchiákban érvényesíteni: t. i. egy részről 
a hadviselés költségeinek , más részről a hadsereg 
létszámának meghatározása által. Az utóbbi, a 
mennyiben rendes hadseregekre vonatkozik, az 
ujonczajánlási jognak fentartása által gyakorol
tatik , a mennyiben pedig az átalános hadkötele
zettség alapján felállított véderó're alkalmazandó , 
az illető hadcsapatok mozgósítása iránti intézkedés 
jogának fentartása által fejeztetik ki. 

Ezen alkotmányos módoknak egyikét, a had
viselés költségei meghatározásának jogát a ma
gyar országgyűlésen nem gyakorolhatja , mert e 
jog gyakorlása a delegatiónak adatott á*. (Egy szó 
a jobb oldalról: Hát a delegatio micsoda f.') Annyi
val inkább szükséges tehát ragaszkodnia azon má
sik módnak, úgymint az ujonczajánlási jognak s 
a hadcsapatok mozgósítása iránti intézkedés jogá
nak f entartásához : mert ha e jogot kiadja kezéből. 
minden befolyása az államügyek legfontosabb 
ágára, a külügyekre, külvédelemre megszűnik; a 
korona az országgyűlés akarata ellen is kezdhet, 
folytathat háborút Magya \ 1 szag érdekeinek te
kintetbe vételével, vagy a nélkül, és szabadon 
használhatja a hadsereget az országon kívül és be
lül minden alkotmányos ellenőrzés nélkül. 

Ezen szempontból kiindulva, azon hiányok 
közöl. melyeket a t. ház asztalán levő törvényja
vaslatra nézve több elvbarátom már felemlített, és 
amelyekre nézve nézeteikhez én is csatlakozom, 
részemről kettőt vélek ez alkalommal leginkább 
kiemelendőnek. 

! Először ezen törvényjavaslat, törvényes jog-
j körén túllépve, összes birodalmi hadseregről ren-
| delkezik; de nem rendelkezik arról , miről ki-
I váltképen és tüzetesen kellene rendelkeznie, a ma-
j gyár hadseregről, melyről rendelkezni Magyar-
s ország gyűlése egyedül van hivatva és jogosítva. 

Második hiánya e törvényjavaslatnak nézetem 
szerint, melyet, habár eltér is némely előttem szó
lott igen t. barátom nézetétől, mégis nyíltan ki-

j mondani képviselői állásomnál fogva kötelességem-
| nek tartom, ezen második hiánya a törvényjavas-
! latnak az , hogy látszólag ugyan csak korlátozza, 
j de valóságban megszűnteti a nemzetnek ujoncz

ajánlási jogát (Ellenmondás jobbról) s ez által 
I megszünteti a nemzet befolyását a külügyekre ás 
! külvédelemre, megszünteti a hadsereg mikénti 
1 alkalmazása alkotmányos ellenőrzésének lehető-
! ségét is. (Jobbról: Nem áll!) 

Hogy ezek így vannak, a törvényjavaslat iga-
j zolja. 

Magyar hadseregről a törvényjavaslat any-
I nyira nem rendelkezik, hogy abban az csak egy 

szóval is megemlitve nincs. 
Az igen t. cultusminiszter úr a hermeneu

tika szabályai szerint ugyan azt állította, hogy a 
magyar hadseregnek megemlítése az 1867-iki 

í XH-ik törvényezikk illető szakaszának idézésében 
foglaltatik. Kérdezhetném erre nézve, hogy miért 
nem mondjuk ki tehát nyíltan és férfiasan azt, a 

j mi állitásunk szerint a törvényjavaslatban úgyis 
j benne foglaltatik ? De én részemről nem abban 

látom a fő hibát, hogy e szó „magyar hadsereg" 
a törvényjavaslatban nem foglaltatik ; hanem ab-
han látom , hogy a törvényjavaslatban a magyar 
hadsereg eszméje nem foglaltatik, hogy a tör
vényjavaslat összes birodalmi hadseregről rendel-

í kezvén, annak egész szelleme és szerkezete a ma-
j gyár hadsereg fogalmát is kizárja. 

Nagy a véderő, a mely az állandó hadsereg
ben ő felsége rendelkezése alá bocsáttatik : 800 
ezer főben állapittatik meg az összes hadsereg 
létszáma, s ebből a magyar korona országaira eső 
— nem sereg, hanem hadjutalék 329,000 főben ha-
tároztatik meg; ehhez hozzájárul az 50—60 ezer 
főnyi határőrség, hozzájárul az ujonczozáson ed
dig már keresztül ment, de a hadseregbe még be 

j nem sorzott 23 éves korán tul levő, de a 30 évet 
! még meg nem haladott öszszes ifjú nanzedék, a 

magyar ifjúság szine és virága; hoz' ájárul az 
évenkint kiállítandó póttartalékosok jelentékeny 
száma; és mindezen nagy véderő minden al
kotmányos ellenőrzés nélkül adatik át a ko-

| róna rendelkezése alá: mert a 800,000 főnyi hadi 
i létszám 10 évnek lefolyása alatt évenkint minden 
l esetre kiegészítendő és ő felsége rendelkezésére 
: áll. O felsége rendelkezésére áll az egész határőr-

44* 
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ség, ezen sereghez továbbá ő felsége háború idején 
a 23 éves koron tul lépett, de a 30 éves kort 
meg nem haladó ifjú nemzedéket miniszteri ellen
jegyzés nélkül behívhatja, be a póttartalékosokat is, 
s még a honvédség mozgósításánál is, ha az illető 
szakaszok értelme közelebbről vizsgáltatik, csak 
miniszter ellenjegyzés szükséges. 

Nincs itt, t. ház, semmi nyoma annak, hogy 
a nemzet az országgyűlés részére fentartatott vol
na egész kiterjedésében azon ujonczállitási jog, 
mely az 1867-iki esztendei XH-ik törvényczik-
kelyben akiegyezés leglényegesebb föltételül kötte
tett ki. Es habár igazsága volt igen t. barátomnak, 
Tóth Vilmos urnák, midőn azt állítja , hogy ha 
valami törvényjavaslatnak alapelve jó , a részle
tekben mutatkozó hiányok utóbb is kiigazíthatók ; 
azon hiány azonban, melyet én i t temli ték, a 
nemzet ujonczállitási jogának kellő meg nem óvá
sa, oly alapelvi h iány, mely utóbb a részletekben 
mutatkozó hiányok kijavítását mindenesetre nehe-
ziteni és esetleg lehetetlenné fogja tenni. 

Az mondatik ugyan, hogy az előttünk fekvő 
törvényjavaslat 11. szakaszában az 1867. eszten
dei XII. törvényczikkelynek az ujonczajánlás 
jogáról szóló 11. és többi szakaszai minden időre 
épségben vannak fentartva. Es felemlítette t. bará
tom Tóth Vilmos úr , miszerint meg van írva e 
törvényjavaslat 11. szakaszában, hogy a Magyar
országra eső ujonczilleték csak akkor fog kiállít
tathatni , ha azt azon évben az országgyűlés már 
meg is szavazta. 

Nem veszem kétségbe, hogy t. barátom a kér
déses törvényjavaslatot elolvasta, mert hiszen fel 
is olvasta előttünk annak illető szakaszát; de azon 
véleményben vagyok mégis, hogy ő ezen tör
vényjavaslat illető szakaszának értelmét nem he
lyesen fogta fel, mert meg van irva ezen törvény
javaslatnak ugyanazon 13-ik szakaszában az is, 
hogy a 800,000 főnyi létszám kiegészítésére szük
séges, a magyar korona országai és ő felsége többi 
országai közt a népszám arányához képest felosz
tandó ujonczilleték a magyar országgyűlésén 
csak akkor vétethetik kérdésbe, ha ő felsége maga 
azon illetéknek felébb emelését vagy leebb szál
lítását kivánja. Törvény folytán fognak tehát 
évenkint az ujonczok kiállíttatni Magyarországon, 
de e törvénynek megalkotására az országgyűlés 
az elfogadott elvek szerint már előre kötelezve van, 
ha csak netán szószegőnek van törvénytelen térre 
lépettnek mondatni nem akar ; és ha ez nem igy 
áll, akkor a közös költségek összegét Magyaror
szágra nézve még most is a magyar országgyűlés 
határozza meg. (Helyeslés a bal oldalon.') Mert az 
1867. esztendei XII . t. ez. 41-ikszakaszában is az 
mondatik, hogy a delegatiók által megállapítandó 
összege a közös költségeknek Magyarországban 

csak akkor vettethetik ki és szedethetik be, ha 
előbb a magyar országgyűlés álta 1 Magyarország 
költségvetésébe felvétetett; és itt is esak azon kis 
nehézség forog fen. hogy a magyar országgyűlés 
a delegatio által meghatározott közösügyi költsé
gek összegét, a nélkül, hogy azt kérdés alá vehet
né, a költségvetésbe bevenni köteles. Hogy ily 
körülmények közt azután mily különös gyakor
lati értelme lehessen az 1867-ik esztendei XII. t. 
ez. 11-ik és következő szakaszaiban foglalt alkot
mányos jogok fentartásának azon pillanatban, a 
midőn az országgyűlés azok gyakorlatáról tény
leg lemond : részemről fel nem foghatom. 

Az mondatott továbbá egy igen tisztelt szó
nok által, hogy legroszabb esetben is csak tiz 
évig lehetne a nemzet jogainak korlátozásáról szó. 
Tiz év múlva az országnak az ujonczajánlást ille
tő jogai ismét teljes épségükben fel fognak éledni. 
Nem akarom azt e helyen taglalni, vajon üdvös-e. 
czélszerü-e, hogy az ország alkotmányos jogai 
egyik legfontosabbikának gyakorlatáról ily hosz-
szu időre lemondjon? 

Andrásy Gyula gr. miniszterelnök: Nem 
mond le! 

G h y c z y K á l m á n : De azt, hogy ezen tör
vényjavaslat elfogadása után, 10 év elteltével, az 
országgyűlésnek ujonczajánlási joga azon egész 
kiterjedésében ismét feléledjen, a mint azt az 1867. 
évi XII . t. ez. fen tartotta : részemről nem merném 
állítani: mert a törvényjavaslat 11. szakaszának 
vég bekezdése azt rendeli, hogy 10 év elteltével, 
minden esetre még a í)-ik évben, a 800 ezerben 
megállapított hadi létszámnak jövendőre való 
megtartása vagy megváltoztatása iránt a két or
szágos képviseletet elé alkotmányos utón leendő 
ujabb megegyezés végett előterjesztés tétessék. 
Ez nézetem szerint, t. ház! annyit tesz, hogy a 10 
év elteltével sem fogja a magyar országgyűlés az 
ujonczajánlási jogot maga, a mint ez az 1867-ik évi 
XII . törvényezikkben kiköttetett, gyakorolhatni, 
hanem e végre ő felsége többi országainak képvi
seletével való ujabb megegyezésre utasittatik; 
ujonczajánlási joga tehát ezen ujabb megegye
zéstől tétetik függővé. 

Ezek levén a törvényjavaslat iránti nézeteim, 
szükségkép fontolóra kellett vennem nekem is 
azon kérdést, hogy mint e háznak egyik csekély 
tagja ezen törvényjavaslat tárgyalásánál mily el
járást kövessek? Én tenni fogom e részben azt, a 
mit elvbarátaimmal együtt ezen országgyűlés 
alatt nem egyszer már és nem mindig minden si
ker nélkül tevénk. 

Elfogadom mind azt, a mi a törvényjavaslat
ban, nézetem szerint, törvényes, jó és üdvös a 
hazára nézve; felszólalok, szavazok mind az ellen, 
a mi abban nézetem szerint alkotmányellenes, 



' • 

GCLXXV. ORSZÁGOS ÜLÉS. (Augusztus 1. 1868.) 349 

vagy káros a hazára nézve. Ha igyekezetemben 
czélt érnék és elvbarátaimmal egj'üttes törekvé
seinek sikerülne a törvényjavaslat hiányait oly 
értelemben, a mint azt óhajtják, kijavítani: öröm
mel fognék üdvözölni oly törvényt, mely a hazá
nak hatalmas véderó't, önállásának, függetlensé
gének és alkotmányának erős biztosítékot szerez
ne. Ha pedig ez igyekezetünk nem sikerül, akkor 
nem fogok szavazatommal járulhatni egy oly tör
vény alkotásához, melyet kiválólag lényeges pont
jaiban hazámra nézve károsnak tartok. 

Ha ennek ellenében az mondatnék, mi már 
ezen átalános vitatkozás alatt mondatott is, hogy 
ha t. i. ezen törvényjavaslat el nem fogadtatik, 
más kivihetetlen lesz, a véderőről törvény nem 
fog alkottatni, és a haza védtelen marad ellensé
gei ellen: erre nézve szabad legyen megjegyez
nem, hogy mind az, mit ezen törvényjavaslat hiá
nyainak kijavítására nézve elvtársaimmal együtt 
a fentebbiek szerint és különben is kivánunk, 
nem egyéb . mint követelése azon feltétetelek 
teljesítésének, melyek alatt a kiegyezés a múlt év
ben az ország és 6' felsége, köztünk és ő felsége 
többi országai között létesült. 

Nem lehet, hogy akár ő felsége, akár ő fel
sége többi országai ne akarják teljesiteni ezen fel
tételeket. Kern fogják teljesíteni, ha mi önként el-
állunk tőlök ; de a nemzet elhatározott akaratának 
engedni fognak : mert a törvény az igazság szent 
szavának, ha teljesítése komolyan követeltetik, 
nem engedni nem lehet; (Helyeslés) és én azért nem 
teszek le azon reményről, hogy az országgyűlés 
szilárd elhatározásának sikerülni fog kivívni azt. 
mit az e részben talán tett másnemű kísérletek 
eddig ki nem vívhattak. 

Végre, t. ház! az is mondatott, ne legyünk 
kislelküek, ne essünk kétségbe a nemzetnek vitéz
sége, hazafiusága felett, mely szerint feltehető, 
hogy ezen törvényjavaslatnak elfogadása folytán 
a magyar ifjúság tömegesen lépendvén a hadsereg-
és honvédségbe be, vitézsége által kipótlandja ezen 
törvényjavaslatnak hiányait, hazafiusága által pe
dig át fogja alakitani a hadseregnek idegenszerű 
szellemét is. 

E törvényjavaslat elfogadásának esetére, t. 
ház, magam is tiszta szivemből óhajtom, hogy ez 
történjék; óhajtom, hogy a nemzet vitézsége, ha
zafiusága pótolják e törvényjavaslat hiányait: 
mert ezen törvényjavaslat elfogadása esetére csak 
ez egy ut, mely nyitva álland előttünk e törvény
javaslat hiányainak megorvoslására. Reménylem 
is, hogy a nemzet megteszi azt. De a remény 
még nem valóság, főképen, midőn annak teljesitése 
sok oly körülményektől függ, a melyekre a ma
gyar törvényhozás ezen törvényjavaslatnak elfo

gadása után többé befolyást nem fog kellőképen 
gyakorolhatni. 

Tegye meg, t. ház ! kiki saját kötelességét : 
én nem kétlem, hogy a nemzet meg fogja tenni 
azt. a mi az 6' teendője; s ha megteszi ez az ő ér
deme, nem a törvényhozás érdeme lesz ; de a tör
vényhozásnak nem szabad bizonytalan factorok-
kal számolni, nem szabad eshetőségekre állandó 
törvényt alapitani, a törvényhozásnak nem szabad 
korlátozni a nemzet jogait vagy épen lemondani 
azokról azon reményben, hogy a nemzet vitézsége 
és hazafiusága azokat ismét visszaszerzendi. (Áta
lános helyeslés.) 

Elnök (leszállván, helyét Gajzágó Salamonnak 
adja út.) 

Andrásy Gyula gr. miniszterelnök: T. 
ház! Azok után, a miket t. barátom a cultusmi-
niszter úr a kormánvnak e kérdés körüli elveiről 

ti 

mondott, én magának a törvényjavaslatnak elvei
ről csak igen keveset kívánok szólani. (Halljuk!) 

Mielőtt azonban ezt tenném, fölhíva és kész
tetve érzem magamat néhány észrevételt tenni 
azokra, a mik itt előttem a törvényjavaslat egyes 
czikkei és átalános szelleme ellen mondattak. S 
hogy ne felejtsem azt, a mit épen most hallék, 
arra fogok mindenekelőtt válaszolni, a mit Ko
márom városa igen t. képviselője mondott. (Hall
juk !) 

Azt mondotta Komárom város igen t, képvi
selője, hogy az átalános védkötelezettségen ala
puló védrendszer csak ugy fog megfelelni czéljá-
nak, ha mindazok, kik a hadseregbe lépnek, egész 
hazafiúi öntudatukkal lépnek bele, ha magok kö
rül barátaikat, rokonaikat fogják egyesítve szem
lélhetni. Tökéletesen egyetértek e tekintetben a t. 
képviselő úrral. Azt gondolom, ez nem csak az ő, 
hanem a ház többsége, az egész ország kívánsága. 
(Ugy van!) A minisztérium épen e szempontból 
nagy súlyt fektetett ő felsége tanácsában a nemzet 
azon jogára, hogy Magyarország fiai a közös had
seregben csakis magyar hadesapatokba osztassa
nak be. A nemzet ebbeli történeti joga nem csak 
fen van tartva a törvényjavaslat által, de ki is van 
terjesztve: mert eddig a magyar ujonezok más 
technikus csapatokba is osztattak ; ezen törvény ér
telme szerint pedig csupán csak magyar hadcsa
patokba sorozandók. Megnyugtatásul mondhatom 
a t. háznak, hogy ő felsége e tekintetben már is 
oda méltóztatott utasítani a közös hadügyminisz
tériumot, miszerint javaslatot adjon az iránt, hogyan 
és mi mérvben kelljen a külön magyar műszaki 
ezredeket és csapatokat felállitani. (Tetszés.) 

Nagy súlyt helyezett ő felsége kormánya a 
nemzetnek ezen jogos követelésére azért, mert igen 
is érzi, hogy a közös haderőnek nem árthat, ha
nem csak használhat, ha a magyar katona ezen 
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seregben nem csak száraz kötelességét teljesiti, ha
nem saját külön hazaszeretetének egész súlyát 
vis^i át a közös sereg csapataiba, és ha e hazának 
és a seregnek minden tagja kétszeresen van érde
kelve a sereg jó" és rósz sorsában : először mint a 
a közös seregnek tagja, másodszor mint magyar 
állampolgár. (Tetszés.) 

Nem tartom én sem jogtalan kívánságnak, 
sem a közös védelemre nézve veszélyesnek, ha 
Magyarország, mely rnélyen érzi, hogy a monar
chia megvédése magyar érdek is, azt igényli, hogy 
ne kelljen névtelenül elvérzenie az összes terü
letnek megvédésében; hanem azt gondolom, hogy 
a törvény akkor, rnidó'n világosan rendelkezik ar
ról, hogy csak magyar csapatokba sorozhatok be 
Magyarország fiai, alkalmat adott arra is, hogy 
miként őseink Európa különböző csatatéréin babé
rokat szereztek és dicsőitették ez által a magyar 
nevet, ugy azt tehessék jövőben is azok, kik a kö
zös birodalom közös megvédésére hivatva lesznek. 
(Elénk helyeslés.) 

Uj és tág tér nyilt e tekintetben a magyar 
önérzetnek abban, hogy egy magyar nemzeti hon
védség az alapja ezen törvényjavaslatnak. 

A t. képviselő úr kívánságának egy része 
tehát tökéletesen teljesítve van. 

De ha jól fogtam fel előadását, annak két ré
sze volt : egyik, a mit emiitettem; másik pedig az, 
hogy nem látja, miszerint e törvényjavaslat két 
külön álló sereg gyakorlati létesitését caélozza. 
Nem tagadom, hogy kivánatának ezen része nem 
teljesült; és meg vagyok győződve, hogy az összes 
monarchiának, de mindenekelőtt Magyarország
nak lenne legnagyobb veszedelmére, ha teljesíteni 
akarnók. Ennek teljesítése nem függ tőlünk, nem 
függ a birodalomnak másik részétől sem. Ezt tel
jesíteni csak akkor lehetne, ha a t. képviselő úr 
vagy más valaki rá tudná birni a szomszéd nagy 
államokat, hogy ők is ne egyöntetüleg szervezett 
sereget, hanem két, három vagy négy sereget 
állítsanak fel. (Helyeslés jobbról.) 

De, hogy mi előnye van az egyöntetű haderő
nek a különálló sereg felett? azt, ugy hiszem, 
magyaráznom nem kell, azt megmutatja a történet, 
megmutatják az utolsó hadjárat eseményei is, (Ugy 
van!) hol egy egyöntetüleg szeivezett kis seregaz 
egész Dél-Németország külön szervezetű seregeit 
azért verte meg, mert magában a szervezetben volt 
a hiba, magában a szervezetben volt a győzelem 
lehetetlensége. (Igaz! Ugy van! jobbról) 

A mint tehát melegen karolta fel a magyar 
minisztérium a nemzetnek igazságos és, ismétlem, 
a közös monarchiára néave minden esetre csak hasz
nos követelményeit, ugy nem akart annak oly ma
gyarázatot adni, melynek eredménye nem az lett 
volna, hogy a sereg különböző' csapatai közt hasz

nos rivalitást ébreszszen, hanem az, hogy mester
ségesen választotta volna el egymástól azokat, kik 
arra vannak hivatva, hogy egyértelmüleg meg
védjék a közös magyar-osztrák monarchiát minden 
külellenség ellen. (Helyeslés jobbról, ellenmondái 
balról.) 

A t. képviselő úr nélkülözi továbbá a tör
vényben azon intézkedést, hogy Magyarország 
vére oly hadjáratban, mely nem az ország érde
kében viseltetik, ne használtathassák. Kérem a t. 
képviselő' urat, mutasson Európában — de tovább 
megyek, Amerikát sem veszem ki — egyetlenegy 
alkotmányt, mely nem azt mondja, hogy a háború 
s békekötés feletti intézkedés joga fejedelmi jog. 
Mutasson nekem a t. képviselő úr egyetlen egy 
alkotmányt, mely habár csak azon eszmét formu
lázza is, melyet a t. képviselő úr kimondott, hogy 
t. i. háborút az illető fejedelem csak olyat folytat
hat vagy kezdhet meg, a mely az illető nemzet 
érdekében van. 

Elismeri ezt a t. képviselő úr is, midőn azt 
mondja, hogy ezen czélt a parlamentek, illetőleg 
törvényhozások két módon szokták gyakorolni: a 
pénz megszavazása s az ujoncz megtagadása által. 

Azt mondotta a t. képviselő úr, hogy Magyar
ország mind a két jogról lemondott. 

A mi az elsőt illeti : sajnálattal nélkülözöm a 
bizonyítékokat. Az igen t. képviselő úr röviden 
ct ak azt mondotta, hogy a pénzmegszavazási jog 

; át van adva a delegatiónak. Igenis át van adva a 
delegatiónak. S kérdem, mi az a delegatio ? A de-
legatio az országgyűlés . . . (Mozgás. Halljuk!) az 
országgyűlés bizottsága és semmi több, a mely a 
paritás elvén tárgyal és határoz ö felsége többi 
országainat delegatiójával. S igy, ki gyakorolja 
azon jogot ? Gyakorolja az országgyűlés az ő de-
legatiója által, a mely nem egyéb, mint az ő kül
döttsége. (Helyeslés.) Tagadom tehát, hogy az or
szág nem élvezné azon első jogát, a mely által a 
nemzetek bizonyos korlátok közé szorítják a feje
delem hadüzeneti s hadviselési jogát. 

A mi a másodikat illeti, t. i. az ujonczmeg-
tagadási jogot : a t. képviselő űr itt két elvet állí
tott fel: először, hogy az ország e jogról 10 évre 
lemondott; másodszor, hogy azt már ez alkalom
mal a jövőre nézve feladta. Én ennek ellenében 
azt vagyok bátor állítani, hogy az ország sem 10 
évre, sem későbbre nem mondott le e jogáról. 
(Helyeslés.) 

A törvény igen tisztán mondotta ki azt, a mit 
fentartott, s igen tisztán, a mit nem tartott fen a 
nemzetnek. 

Mit tartott fen ? Épen azt, a mit a t. képviselő 
úr mint kelléket a törvényhozásnak óhajt: az 
ujonczmegtagadási jogot. Mert azon szakasz, a 
hol az mondatik, hogy a megajánlott ujonczok 
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csak akkor fognak kiállíttathatni, ha a törvényho
zás által rnegajánltatnak,természetesen egyebet nem 
jelent, mint hogy fenmarad a törvényhozásnak 
joga az ujonczot meg is tagadni. 

A rtii ezen törvényjavaslatnak másik részét 
illeti, t. i. az ujonczok számát: a törvényhozás le
mondott arról, hogy az ujonczok számát évenkint 
kérdésbe hozza. Miért mondott le? Mert a rendszer 
következtében arról lemondania absolute szükséges 
volt. Ugyanis mi ezen rendszer alapja ? A rövid 
szolgálat és a csekély békelétszám. Már most mi-
kép lehet azt eszközölni, hogy csekély békelétszám 
és rövid szolgálati idő mellett a hadsereg mégis 
harczképes legyen ? Oly hadkeretek felállítása ál
tal, melyek rövid idő alatt az illetőket betanítani 
és harczképesekké tenni alkalmasak. 

Már, ha a törvényhozásnak jogában áll évről 
évre megváltoztatni az ujonczok számát, p . o., ha 
egy évben 100,000 követeltetik és a keret, a tiszti 
kar és a technikai testületek százezer főnyi lét
számnak megfelelőleg vannak felállítva.; de a tör
vényhozás a létszámot 30,000-re szállítja le : mi tör
ténik ? Pénzpazarlás, semmi egyéb : mert vagy ha
szontalan keretet tart fen az ország az ujonczok 
betanítása végett, oly ujonczok számára, a kik 
nincsenek; vagy pedig pénzpazarlás más utón, 
mert midőn háború közeledik —és a mai idő, mint 
tudjuk, épen a mindenütt átalakított szervezetek 
következtében ezek előkészítésére igen rövid idő 
igényeltetik — akkor rögtönözve minden áron 
kellene uj keretet és technikai testületeket, fegyve
reket szerezni, hogy az illető katonák betanittathas-
sanak, és ekkor valószínű, hogy mielőtt ez megtör
tént, már a háború talán bevégeztetett. 

A miről tehát a törvényhozás lemondott, ar
ról le kellett mondania. 

De vizsgáljuk, hogyan gyakorolta ezelőtt 
Magyarország az ujonczállitási jogot ? Midőn 8—10 
év volt a szolgálati idő, akkor 8 —10 évben gya
korolta egyszer. Most, az uj rendszer következté
ben és ezen törvényjavaslat értelmében évről évre 
fogja gyakorolni. (Ügy vem! Helyeslés.) 

Az ország tehát nem mond le semmi jogról, 
csak gyakorlását módosítja ugy, mint az uj rend
szer következtében módosítania kell. (Zaj a székö 
bal oldalon. Helyeslés a jobbon.) 

Es valljuk meg, midőn a kormány fentartotta 
az országnak az ujonczmegajánlási jogot, oly va
lamit tartott fen, a mi tulajdonképen az áíalános 
védrendszerrel némi ellentétben van és Európában 
egy államban sem létezik, hol az áíalános védrend-
szer be van hozva. Poroszországban van átalános 
védrendszer ; ujonczmegajiánlási jog azonban nin
csen : az éjszaki német szövetség bizonyos jutalé
kot állapított meg, és ő felsége a porosz király év
ről évre rendeletileg a sereg létszámához mérten 

határozza meg az ujonczok számát. Angliában, az 
alkotmányosság mintaországáb ui, mint az igen t. 
képviselő úr tudni fogja, szintén nem létezik, s 
nem is létezett soha az ujonczmegajánlási jog; 
nem létezett pedig azért, mert ott ilyen alapon 
szervezett sereg nincsen, hanem létezik egy tobor
zott sereg, és létezik a mutiny-bill, mely szerint a 
parlament bizonyos esetre kimondhatja a fegyelmi 
jog megszűnését a seregre nézve, mi által a sereg 
fentartása theoriában lehetetlenné válik. Ez azon
ban absolut j o g ; és sokkal természetesebb, sokkal 
több annál az, mit a magyar törvényhozás tart 
fen : mert az ujonczot megtagadni egy kormánytól 
lehet, de organizált statusban ép oly kevéssé lehet 
a fegyelmet a seregben felmondani, mint egy 
perezre kimondani, hogy a polgári törvények az 
államban felfüggesztetnek, vagy az állam föntartá-
sára nélkülözhetlen összeget megtagadni. (Elénk 
helyeslés.) 

A mi Angliában létezik, tiszta formaság; a 
mi itt van, ritkán használható, de gyakorlati jog. 
(Elénk zajos helyeslés.) 

Mondotta a t. képviselő úr azt is, hogy nél
külözi azon alkotmányos biztosítékot, miszerint a 
tartalék felett ő felsége csakis ellenjegyzés mellett 
rendelkezzék. Ez bizony a törvényjavaslatban 
nincs; de nézetem szerint bele sem jöhet, még pe
dig nem azért, mintha ezen jogot mások kedveért 
volnánk kénytelenek feladni, hanem, mert saját 
biztosságunk érdekében azt alkalmaznunk nem le
het. (Elénk tetszés.) A t. képviselő úr, ki, mint em
lékszem , az úgynevezett közösügyi törvények 
minden stádiumában igen kiemelte a paritás elvét 
— mit én igen helyesnek ismerek el —nem fogja 
azt akarni, hogy mi a közös védelem terén gyako
roljunk oly jogot, melyet ő felsége többi országai 
nem gyakorolnak; tehát a jogot, melyet e téren 
igénylünk, a másik résznek is kellene gyako
rolni, mert közös védelemről van szó. Ha tehát 
nem mint alkotmányos formaságot — mert mint 
ilyen nem sokat nyom — hanem azért kívánja ezt 

j a t. képviselő úr, hogy azon czéít érje el vele, 
! hogy csak oly háború lehessen lehető, mely Ma-

rdekeinek felel meg-, és más nem: ak-! gyarorszag e 
í kor e jog gyakorlata a szerint, a mint a háború 

Egyik vagy másik résznél népszerűtlen, mindket
tőre nézve igen veszedelmessé válhatik. Tegyük 
föl, háború lesz kikerüíhetlen, mely főleg Magyar
országot, különösen érdekeinket veszélyezteti: fölte-
szem, a háború a Lajtán tul nem népszerű, saz illető 
lajtántulí minisztérium az ellenjegyzést megtagadja. 
Mellőzve azon kérdést, hoo-van lehet ilv eszmék 
mellett parlamentali.s kormányzatot íentartani, 
csak azt kérdem, mi történik akkor? Akkor mi
niszteri válság következik be ; annak végét be kel-

j lene várni; de mig a másik minisztérium megala-
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kul, melynek minisztere contrasignálni fogná a 
tartalék behivására vonatkozó rendeletet, azalatt, 
lehet, hogy nem csak azon rész, de az egész biro
dalom utolsó mértföldig el van foglalva. (Elénk za
jos helyeslés.) 

Az alkotmányos garantia soha sem foglal
tatik a törvény egyes pontjaiban , hanem a nem
zetek érettségében, azon súlyban, melyet a nemze
tek magoknak szerezni tudnak. Azt paragrafizálni 
nem lehet. Ha a nemzet régi traditionalis józan
sága alkotmányos képességénél fogva meg fogja 
adni a fejedelemnek a mi a fejedelemé, és megtar
tani a nemzetnek a mi a nemzeté, akkor meglesz 
azon súlya, meglesz az alkotmányos garantia, 
mely nem egyes paragraphus, de a nemzet összes 
törvényeiben rejlik. (Elénk hosszas helyeslés.) 

Most átmegyek, ha méltóztatnak megen
gedni, (Halljuk! halljuk!) chronologikus rendben 
azokra, mik e törvényjavaslat ellen különböző kép
viselő urak által felhozattak. (Halljuk!) 

Mindenek előtt kénytelen vagyok emliteni 
azt, mit a szélső bal, ha szabad magamat igy ki
fejeznem . . . (Fölkiáltások a szélső bal oldalról: 
Negyvennyolczasok.') Kérem, es.t el nem fogadha
tom: azok mi vagyunk. (Helyeslés a középen.) Tehát 
ismétlem, a mit a szélső bal egyik t. képviselője 
itt a szószékről elmondott. 

Kénytelen vagyok erre visszatérni azért, 
mert egy inditványnyal van kapcsolatban, mely 
mint elleninditvány tétetett le a ház asztalára a 
törvényjavaslat ellen. 

A tisztelt képviselő úr azt mondotta, hogy a 
magyar nemzet egy ezred évig, függetlenül min
denkitől gyakorolta a hadügy körében törvény
hozási jogát és védrendszerérőí teljesen függetle
nül rendelkezett; továbbá mondotta azt, hogy a 
jelen törvényjavaslat készül a nemzetnek ezen 
mindig függetlenül, mindig önállólag gyakorolt 
jogát feladni. 

Én ezen állitásnak — melyre azért vagyok 
bátor válaszolni, mert igen hangzatos, és arra 
van számítva, hogy az országban azoknál, kik a 
részletekbe nem szoktak bemenni, hanem az 
egyes hangzatos phrasisokat veszik irányul (Tet
szés) bizonyos hatást idézzen elő — (Elénk helyes
lés) mondom, kénytelen vagyok ezen állitásnak 
mindkét részét tagadni. 

Magyarország, a mióta a felséges uralkodó 
dynastiát szabad választás utján trónjára hivta, a 
védelmet mindig közösnek tekintette. Különböző 
módon járult ahhoz, e módot mindig maga hatá
rozta meg ; de a védelmet mindig közösnek tekin
tette ; sőt az 1848-iki törvény sem szüntette meg 
jogilag a közös hadsereget, hanem csak honvéd
séget állított fel. Igaza van tehát a t. képviselő 
urnák abban, hogy itt valami uj történt 1000 év 

éta; de az uj nem az, hogy mások avatkoznak a 
mi hadügyi dolgainkba, hanem az, hogy mi avat
kozunk mások hadügyi dolgaiba. (Helyeslés a 
középen.) 

Lehetne ez ellen fölhozni, (Halljuk!) hogy ez 
épen oly kevéssé helyes; de én azt gondolom, 
ezen ellenvetés nem ál l : mert közös haderőről bi
zonyos értelemben csak kölcsönös befolyással és 
kölcsönös megegyezéssel lehet intézkedni. (Helyes
lés.) Tehát azon állítást, hogy ez jogfeladás volna és 
nem inkább jognyerés, alaposnak nem találhatom. 
(Helyeslés.) 

Mondotta továbbá a t. képviselő, hogy a tör
vényjavaslat által felállittatni czélzott hadsereg 
száma igen nagy, a honvédségé igen kicsiny. A 
törvényjavaslat a honvédség számát nem határozza 
meg, hanem azt mondja, hogy a honvédség szá
mát a honvédkötelezettek száma határozza meg. 
A törvényjavaslat egy másik szakaszban intézke
dik arról is, hogy háború esetében ő felsége hely
benhagyásával a honvédség számát emelni lehet. 
Ha tehát a törvényben ki van mondva a felállí
tandó honvédzászlóaljak és századok száma, azért 
van kimondva egy bizonyos szám — és megen
gedem, nem nagy szám — mert a felállítás magá
ban nagy költséggel j á r : mert, hogy az ország 
a költséget megszavazhassa, egy indefiniált számot 
felvenni nem lehetett. 

De tisztelt képviselő úr indítványa világosan 
ki is mondja, hogy máshová czéloz: azt czélozza 
t. i., hogy az összes sereg feloszlassák és a had
seregből — a rendes hadsereg magyar részét is 
ide értve — alkottassák egy magyar honvédség. 
Kimondja továbbá, hogy a katonai képzettség 
egész súlyát az iskolai képzettségre kívánja alapí
tani. 

En azon esetre, ha egyszer a szomszéd nagy 
államok, melyeknek oly nagy számú egységes 
seregeik vannak, meg fogják szüntetni azon rend
szert, mely ott létezik; ha a fegyveres erő és pedig 
a támadó fegyveres erő súlypontját nem fogják 
többé az állandó hadseregbe helyezni, hanem a 
honvédségbe; ha épen azon tisztelt képviselő urak 
oda tudnák az államokat vinni, hogy a katonai 
tudományokat csupán csak az iskolákban taníttas
sák : akkor, megvallom, semmi ellenvetésem az 
ellen, hogy itt is ilyen rendszert fogadjunk el. 
Mindaddig azonban, míg ez be nem következik 
— s ezt bizonyosan kénytelen a tisztelt indítvá
nyozó úr is belátni — azon utasítást, miszerint én 
mint honvédelmi miniszter az ő elvei szerint ter-
jeszszek egy uj javaslatot a ház elé, elfogadnom 
nem lehet; mindaddig, mig a szomszéd államok
nál a véderő és a támadó erő súlypontja a ren
des hadseregben van, nem függ tőlünk, nem lehet 
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és nem volna czélirányos sem a védelem súlyát 
a honvédségbe helyezni. (Tetszés.) 

Áttért a tisztelt képviselő úr ezután a külpoli
tikára i s , és azt mondta, hogy Németország egye
sítési processusa fentarfhatlanul halad előre ; meg
említette azon jövendőt, mely nézete szerint e te
kintetben Poroszországra vár. Gondolom, hogy a 
tisztelt képviselő úr nézeteinek taglalását tőlem 
senki várni nem fogja; abba tehát, heiyesek-e és 
mennyiben nézetei ? nem avatkozom; de miután 
a tisztelt képviselő úr beszédéből világos, hogy ő 
feltétlen csodálója azon erőnek, melyet Porosz
ország legújabb időben kifejtett, legyen szabad őt 
emlékeztetnem, hogy miként jutott Poroszország, 
illetőleg a porosz kormány ezen erő birtokába. 
(Halljuk!) A porosz országgyűlés a két éves szol
gálati időt elégnek tartotta, s azt állitá, hogy a mi 
ezen túlmegy, a cultárától, a művelődéstől, a nemzet
gazdaságtól vonatik el. A kormány három évet 
tartott szükségesnek. E véleménykülönbség ösz-
szeütközést idézett elő a kormány s a képviselők 
között. Az uj választás ismét azon eredményre 
vezetett: a porosz képviselőház megtagadta az 
államköltség megszavazását; a kormány tul tette 
magát ez akadályon s megszavazott budget nélkül 
kormányzott tovább, ö l y képviselő urak, kik — 
kénytelenek vagyunk megvallani — nem támad
ták meg az ott fenálló alkotmányt, ugy mint ez néha 
nálunk történik, hanem annak csak néhány szaka
szát máskép magyarázták, mint az illető kormány, 
az immunitás daczára bepereltettek és elitéltettek. 

Mindezeket nem azért mondom el, mintha 
szükségesnek vagy helyesnek tartanám az ily el
járást itt utánozni. Hála Istennek Magyarországon 
a törvényhozó testület és a kormány közt ily el
lentétek nem léteznek. Hanem igenis fölhasznál
tam azon alkalmat, melyet a t. képviselő úr nyúj
tott , annak földerítésére, hogy nem először törté
nik , miszerint a legnagyobb, a leghasznosabb és 
az illetőkre nézve legüdvösebb dolgok csak ugy 
vitetnek keresztül, hogy ha egy bizonyos nemű 
ellenzékre még az elegendő súly sem helyeztetik ; 
(Elénk helyeslés) és hogy alig létesült még valami 
jó a nélkül, hogy bizonyos mérvben zajos ellen
zést ne idézett volna elő. Engedje meg tehát ne
kem a t. képviselő ú r , hogy reményemet fejezzem 
ki arra nézve, hogy ez úttal is ugy lesz, és hogy 
később ő is , s azok is. kik meggyőződését osztják, 
utólagosan helyben hagyásukat fogják adni. 
(Tetszés.) 

Mondotta még a t. képviselő úr , hogy a véd-
rendszer ezen alakítása nem felel meg az ország 
kívánságának . mert támadó és nem védelmi ter
mészetű. A lehető legrövidebb szolgálat, a lehető 
legkisebb békejelenléti idő, mind a defensiv rend
szernek leghatározottabb kellékei, s ugyan any-
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nyi hiányai volnának egy támadó rendszernek ; és 
habár nem is lehet mondani, hogy létezik külön vé
delmi és külön támadó rendszer — mert azon rend
szer, mely csak védelemre j ó , az vélelemre sem 
j ó , mert csak azon rendszer jó a védelemre, mely 
a támadásra is jó ; — de ha a kettő közt különbség 
van,[és egy rendszerre rá lehet mondani, hogy ez 
védelmi rendszer: akkor ez az , mely a törvényja
vaslatban megállapíttatik. (Helyeslés.) 

Előhozta még a t. képviselő ú r . hogy ezen 
törvény ezen támadó szervezete és a javasolt véderő 
nagy száma nyugtalanitólag fog hatni a szomszéd 
kisebb államokra. Legyen szabad erre megjegyez
nem, hogy a 800,000 szám nem a kisebb államok 
szempontjából javasoltatott a háznak — ezt bizo
nyosan a t. képviselő úr is át fogja látni — hanem 
a nagyobb államok tekintetéből: mert minket épen 
ugy nyugtalaníthat azok nagyobb létszáma , mint 
nyugtalaníthatja a kisebb szomszéd államokat a 
mi nagyobb létszámunk. (Elénk tetszés.) 

De hogy ez egyátalában nem lehet nyugtala
nító a szomszéd kisebb államokra nézve, azt 
bátran merem mondani. A magyar-osztrák biroda
lom, úgymin t van, elég nagy; terjeszkedni, hódí
tásokat tenni sem oka, sem érdeke nincsen. E te
kintetben tehát a szomszéd kisebb államoknak 
aggodalomra semmi okuk nem lehet. De ha hódí
tani érdeke nincs, másrészről veszteni valója sincs 
többé semmi. (Elénk helyeslése) Elvesztette mind
azt , mit elvesztenie lehetett. 

Ezen nagy seregre tehát azért van szüksé
günk , hogy megvédhessük azt, a mink van, és 
megvédhessük azt, a mire leginkább van szük
ségünk: a békét. (Helyes!) 

Most bátor leszek arra válaszolni, mit t. ba
rátom Debreczen város érdemes képviselője mon
dott. (Halljuk!) 

A képviselő úr azt mondotta, miszerint sérelem
nek és hátralépésnek tartja, hogy a törvény közös 
törvény, és nem csupán közös elveken alapuló tör
vény. T. ház ! én nem fogadhatom el ezen állítását. 
A törvény nem közös törvény, hanem csak közös el
veken alapuló törvény; egy szakasza sincs ezen 
törvénynek, melyből nézetem szerint az ellenkezőt 
lehetne következtetni. A magyar kormány ő fel
sége tanácsában is mindig ezen szempontot tar
totta fen, és ezen szempont minden oldalról elis
mertetett. Intézkedik ezen törvényjavaslat a kö
zös védelem természeténél fogva közös dolgokról 
is ; de a miben e tekintetben intézkedik , törvény-
nyé csak akkor fog válni, ha a másik rész. épen 
ugy , mint mi , erre különálló törvényt hoz. Ek
kor fog teljesülni az. mit az 1867. Xll-ik törvény-
czikk akar: hogy a birodalom mindkét részének 
védereje közös elveken alapuló törvény szerint in-

i téztessék el. 
45 
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Azt tehát , hogy ebben sérelem, vagy vissza
lépés volna , nem fogadhatom el. 

Azt is monda a képviselő ú r , hogy sérelem 
van abban , miszerint az ujonczállitás iránti intéz
kedés , melyet a XH-ik törvényczikk tökéletesen 
kivesz Ü közös rendelkezés alól , e törvényjavaslat 
szerint közösen történik. Én azt gondolom, hogy 
ezen álíitás sem alapos. Mi meghatározunk egy 
számot, a másik törvényhozás is meg fogja hatá
rozni , s ha a két szám egyenlő, akkor lesz csak 
elfogadva, a mi itt jövőre a közös sereg létszá
mául vétetett föl. Az, hogy a két ujonczállitás a két 
törvényhozásnak külön van fentartva , nem zárja 
ki azt, hogy egyformán intézkedjenek. Ennek kö-
vatkeztében ebben sem láthatok se hátralépést, 
se sérelmet. 

A mi a közös hadügyminiszterre vonatkozik, 
azok után, mik e tekintetben felhozattak , felesle
ges volna ismételnem mindazokat, a miket a tör
vény nézetem szerint e részben világosan mond. 
Szerintem egyetlen szakasz döntő: az, a mely ki
mondja, hogy közös minisztérium alakítandó mind
azon tárgyakra, melyek közöseknek ismertetnek el. 
A hadügy közösnek ismertetett e l , tehát közös 
hadügyminisztérium is alakítandó. 

A törvény egy minisztériumról sem intézke
dik részletesen. Ha tehát meg is engedem, hogy 
világosan nem nevezi meg a hadügyminiazteriu-
mot, nem engedhetem meg azt, hogy a törvény
ből magából ne következnék egy közös hadügy
minisztérium felállítása. 

Ha nincs is világosan megnevezve! a közös 
hadügymiüiszter: de arról meg vagyok győződve, 
miszerint a törvény elég világos arra, hogy ha 
nem lett volna kinevezve, bárkinek is jogában és 
módjában állhatna, és hiszsm, hogy találkoztak 
volna is, kik ezen törvény alapján annak kinevezé
sét követelték volna. 

Felhozatott még a t. képviselő űr által az is, 
hogy a seregnek nagy résza nincs az országban, 
és hogy a törvényben semmi biztositéket nem lát 
az iránt, hogy ez a jövőben másként lesz. Én, t. 
ház, az egész törvényt ennek folytonos biztosité
kául tekintem : mert az átalános védrendszer, rö
vid szolgalati ideje s csekély békelétszáma mel
lett, az ellenkező rendszer fentartását absolute 
lehetetlenné tenné. Ha azonban daczára annak, 
hogy, mondom, ezen biztosíték magában a tör
vényben foglaltatik, ez nem volna elegendő: meg
nyugtatására szolgálhat a képviselő urnák az, 
hogy e tekintetben már is történtek intézkedések, 
hogy a magyar ezredek az országba visszahozas
sanak. Hogy azonban ez egyszerre nem történhe
tik, azt meg fogja érteni mindenki két okból: finan-
cziális okból; és, mondjuk meg őszintén, azon ok-
ból,nehogynémelyekben azon fogalom ébresztessék, 

hogy ez ismét ugy fog történni, mint 1848-ban, és 
ismét azok lesznek a következések. (Elénk helyeslés.) 

Ezek után, t. képviselőház , csak igen röviden 
akarom még a kormány kedvezőtlen álláspontját 
a szőnyegen levő törvényjavaslat irányában kör-
vonalozni. (Halljuk!) 

Midőn az e törvényjavaslat iránti előtanács-
kozások megindultak, a kormány egészen ellenke
ző két áradat közt találta magát. Az egyik véle
mény a legnagyobb bizalmatlansággal tekintette 
mindazt, mi a régi fenálló rendszer megváltoztatá
sát foglalja magában, egy külön nemzeti honvéd
ség felállitásában pedig az összes monarchia vég
veszedelmét látta. A másik vélemény a fenálló 
hadseregnek nem olyan alakitását, mint a törvé
nyek értelméből következik, hanem ketté osz
tását, egy külön osztrák és egy külön magyar 
hadsereg felállítását követelte. A kormány ezen 
két ellenkező álláspont közöl kiindulási alapul 
egyiket sem foglalhatta el; hanem azon elvből in
dult k i , hogy ezen kérdésnek szerencsés megol
dása csak ugy lehetséges , ha : először kölcsönös 
megnyugvással történik; másodszor , ha mindenek 
előtt az tartatik szem előtt, hogy az alkotandó 
védrendszer a lehető legczélirányosabb legyen; és 
harmadszor, ha az ország törvényes jogai fentartat-
nak. Ezen vezérelvektől indíttatva, azon meggyő
ződésre jött a magyar kormány , hogy az összes 
osztrák-magyar monarchia legczélirányosabban 
megvédhető egy a törvények értelmében közös 
hadsereg és külön nemzeti honvédség által. Ez 
alapon létesült az"1867. XII . törvényczikk értel
mében közös megállapodással ezen törvényja
vaslat. 

Igen érzi a kormány azon felelősséget, mely 
ezen nagy horderejű törvényjavaslat ajánlatában 
rejlik; ezen felelősség érzete volt az, melynek kö
vetkeztében a magyar kormány visszautasította 
azon alapot, melyre ezen kérdés a kezdeménye
zés első stádiumában fektetve volt, daczára a min
demoldalról jött sürgetésnek, és annak , hogy a 
kérdés elintézésének elhalasztása veszélyes lehetett 
velna; (Helyeslése.) de épen ezen felelősség érzete 
készteti most a kormányt ezen javaslatot, ugy a 
mint jelenleg van, a legmelegebben ajánlani a t. 
képviselőháznak: mert meggyőződése az , hogy 
szerencsés megoldás, kölcsönös megnyugvás, ezél-
irányos védelem, és a nemzet jogainak fentartása 
csak ezen alapokon lehetséges. (Elénk hosszas he
lyeslés.) 

Ha szükséges volna valami, a mi e törvény
javaslatot még inkább ajánlaná, mint én azt tehet
tem, meg vagyok győződve, hogy az azon körül
ményben van, melyet a háznak talán minden 
tagja érezni fog: hogy az összes monarchiának és 

i különösen Magyarországnak minden kül- és belső 
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ellenei csak abba helyezik reményüket, hogy 
ezen nagy horderejű kérdésre nézve az egyesség 
létre nem fog jönni. (Igaz !) 

Meg vagyok győződve, hogy a t. képviselő
ház előtt ezen egyetlen körülmény döntő lesz. 
{ügy van! Szűnni nem akaró élénk helyeslés. Sza
vazzunk !) 

E l n ö k : T. ház! (Szavazzunkl) Ha a t. ház a 
tanácskozásokat folytatni méltóztatik , a mint hi
szem , hogy az igen szükséges, tekintve a feljegy
zett szónokok hosszú rendjét: akkor legyenek szi-
vesek a szónokot illő figyelemmel kihallgatni. 

S i m o n y i LajOS b t T. ház! A ház asztalára 
letett törvényjavaslatnak részletes tárgyalása ellen 
nem fogok szavazni. Ezt indokolni akarom néhány 
szóval. Nem fogok pedig szavazni azért, mert ezen 
törvényjavaslatban letett alapelveket, t. i. az áta-
lános katonakötelezettséget és a honvédség elvét 
helyesnek tartom. 

Ez utóbbit ajánlani nem szükség; csak azt az 
egyet akarom megjegyezni, hogy ha csakugyan a 
honfiak azt óhajtják, hogy ezen üdvös intézmény 
életrevalósággal birjon , akkor kötelesek ('azon lel
kesedéssel felkarolni azt, a mint azt felkarolták a 
hazának azon fiai, a kik a vész perczeiben hazánk 
becsületét megmentették. De egyszersmind meg a 
karom említeni azt i s , hogv nem helyeslem és 
nem a haza érdekében jár el az, a ki ezen intéz
ményt népszerűtlenné teszi. (Zajos helyeslés.) 

Az átalános katonakötelezettséget feltételesen 
jónak mondom : jónak azért, mert nézetem szerint 
minden államnak kötelessége lehetőleg kifejteni a 
legnagyobb erőt, hogy magát fentartsa , hogy a 
netaláni megtámadásokat visszautasítsa. Helyes
nek tartom azért, mert ez által a harmónia katona 
és polgár közt helyreállittatik . mert minden kato
na egyszersmind polgár, és minden polgár katona, 
Helyesnek tartom azért, mert a gazdag és szegény 
közt egyenlően osztja meg a honvédelem súlyos 
kötelességét. 

Ezen elveket elfogadva és helyeseknek is
merve , mégis keletkezik sokakban azon gondolat, 
hogy mikép lehet az, hogy mi, kik ezen elveket he
lyeseknek és jóknak mondjuk, mindazonáltal 
ezen törvényjavaslatnak, részletes tárgyalása alkal
mával, ellene fogunk mondani ? Igaz, hogy rósz 
elvnek csak rósz eredménye lehet, bármilyenek is 
legyenek az eszközök ; de ebből még nem követ
kezik az , hogy a jó elvnek , ha az eszközök hely
telenek is , okvetlen jó eredményeket kell szülnie. 

Mi is a törvényjavaslatban foglalt két alap
elv alkalmazását sem czélszerünek, sem helyesnek 
nem hiszsziik : nem taríjuk pedig különösen azért, 
mert ezen törvényjavaslatban külön ni ícs ki
emelve az j hogy ez a magyar hadseregről ren
delkezik. 

Az igen t. vallás- és közoktatási miniszter úr 
egy érvet hozott fel Debreczen város t. képviselő
jének ezen óhajtására : t. i. azt mondta, hogy ezen 
követelésnek elég van téve már az által, hogy az 
illető szakokra hivatkozás történik. Nézetem sze
rint ebben egy kis félreértés van : mert mi nem 
ezen szakasznak értelmében követeljük azt, hogy 
a magyar hadsereg megneveztessék , hanem köve
teljük azért, mert meggyőződésünk szerint min
den államnak jogos követelése az , hogy legyen 
hadserege, s egyszersmind az is , hogy az megne
veztessék, még azon esetben is , ha ez más hadse
reggel szövetségben vagy frigyben áll. Ha az igen 
t. vallás- és közoktatási miniszter úr elengedőnek 
tartja azt, hogy a szakaszra történjék hivatkozás, 
miért nem köTettetik ép ily eljárás a 10. szakasz
ban , a hol a közös hadügyminiszter megnevezte
tik ? a hol sokkal czélszerübb lenne, legalább az 
igen t. miniszter úr előbb mondott véleménye sze
rint, az 1867. XII . törvényczikk 27. szakaszára 
hivatkozni. 

Az igen tisztelt miniszter úr Magyarország 
legutóbbi történetének emlékét költé fel, azon 
300 év emlékét, a mely legközelebb lefolyt. Én 
óhajtom és őszintén óhajtom a kiengesztelődés 
politikáját követni, és épen mivel azt óhajtom, 
igen kérem , ne emlitsük ezen történetet, melyet 
én is olvastam és mindannyiszor csak keserű érzés
sel tehettem azt. Azért, ha mi a kiengesztelődés po-

{ litikáját akarjuk követni ^feledjük azt és vessünk 
fátyolt reá. 

Én ellenben a közös hadügyminiszternek 
megnevezését mellőzendőnek tartom. Igen nagy 
hiányt látok ezen törvényjavaslatnál abban is , 
hogy minden alkotmányos fogalommal ellenkező
leg mellőzi a miniszteri ellenjegyzést; mellőzi sok 
esetben a kinevezéseknél, a mint azt 1848-iki tör
vényeink megrendelik. De mellőzi azt a mozgósí
tás alkalmával is. Erre nézve egyébiránt a részletes 
tárgyalás alkalmával fogom nézeteimet elmondani. 

Egyet azonban meg akarok itt említeni, 
mi ezen törvénynyel szoros kapcsolatban áll : ez 
a magyar seregnek az országba történendő beho
zatala, és mire nézve épen most nyilatkozott a 
miniszterelnök és honvédelmi miniszter úr is. Én 
óhajtom, hogy ez mielőbb megtörténjék , a legrö
videbb idő alatt, mert különben csakugyan nem 
az leend kivihetetlen , a mit mi óhajtunk — mint 

; Zichy Antal képviselőtársam monda — hanem 
: ezen törvényjavaslatnak és leendő törvénynek 
j életbe léptetése leend az. 

Hogy a seregnek mielőbbi behozatalát az or-
| szagba pénzügyi tekintetek is követelik, nem szük-
! séges hosszasan bebizonyítanom; de követeli ezt a 
1 jelenlegi hadszervezet is . mely szerint rögtön ke-
í letkezik a háború, s rögtön csak ugv lehet kiállítani 

45* 
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nagy seregeket, hogy ha az illető seregek kiegé
szítő kerületeikben vannak. és az ujonczok és tar
talékosok beszállításával az időt nem vesztegetik. 
Nem szükség azt sem mondanom , hogy saját ha
zájában mindenki sokkal szivesebben teljesiti ka
tonai kötelességét, mint idegen földön . mert lát
tuk eddig sok esetben, hogy a családnak leg-
munkaképesebb fia elragadtatik és elvitetik kül
földre, családja róla nem hall semmit, mig kiszol
gálván idejét vagy visszajön , vagy mig egy levél 
érkezik , melyben azt irják , hogy fiók meghalt. 

Át akarok most térni arra , a mit az igen t. 
miniszterelnök úr Komárom városa képviselőjének 
nyilatkozatára mondott. 

Azt monda az igen tisztelt miniszter ú r , 
hogy a históriának útmutatásai szerint csak 
egyesült seregek vívhatnak ki nagy győzelmet. 
Én azt válaszolom a miniszter úr ezen nyi
latkozatára, hogy az nem egészen ugy van. Igaz, 
hogy a franezia köztársaságnak seregét az összes 
coalitio serege nem bírta legyőzni; de egyszers
mind igaz az is , hogy ugy az egységes sereget, 
mely már megunta a caesarismusért és a hasztalan 
foglalások czéljából folytatott barczot, melyet már 
nem többé a szabadságért vívott. Waterloonál az 
alliance különböző elemekből összeállitott seregei 
verték meg. 

Továbbá Komárom város érdemes képviselő
jének másik nyilatkozatára az igen t. miniszterel
nök iir azt felelte, hogy nem bizonyitá be eléggé 
azt, hogy nem bir az országgyűlés kellő bizonyí
tékokkal arra nézve, hogy a kormány az ország 
politikájával ellenkező és impopularis háborút ne 
folytathasson. s mintegy fő indokot felhozta azt, 
hogy minden fejedelemnek megvan azon souve-
rain joga, hogy a háború és béke felett intéz
kedjék. 

Ez igaz; de ezt nem is állította közülünk sen
ki ; hanem mondatott az, és én is vallom azon té
tel igazságát, hogy ez országgyűlés pénzmegaján-
lási jogának nagy részéről lemondott, lemondott 
pedig akkor, midőn azt a delegatióra ruházta. (He
lyeslés a bal oldalon.) 

Az igen t. miniszter úr beszédje folyamában 
azt állitá. hogy ezen delegatio nem egyéb , mint 
egy küldöttség. Nézetem szerint ez nem helyes 
elnevezés : mert a küldöttség egy oly testület, a 
mely ha megbizatik vagy az országgyűlés , vagy 
bármely testület, vagy pedig egy egyes személy 
által, csak akkor történik meg az általa megállapí
tott szerződésnek ratficatiója, ha abba az iíleíő ki
küldő beleegyezik; abba azonban, a mit a delega
tio határoz , ezen országgyűlésnek többé beszólása 
nincs, azt mint állandó tételt el kell fogadnia, 
azon neki többé semmit változtatni nem lehet, 

nem szabad. És igy az országgyűlés pénzmegaján-
lási jogának egy nagy részéről lemondott, 

A mi az ujonczmegajánlási jogot illeti, ezen 
törvényjavaslat által az országgyűlés ezen jogának 
több részéről hasonlóképen lemond, lemond pedig 
különösen a 11-ik szakaszban, mely a létszám
nak meghatározását 10 évre érvényesnek jelö
li ki. 

Az igen t. miniszteter úr továbbá azt nyilvá-
nitá, hogy az ujonczmegajánlási jog nem igen 
egyeztethető meg az átalános katonakötelezettség
gel , és mégis bejött az ezen törvényjavaslatba. 
Ebben igazsága van , de miért jött ez be a tör
vényjavaslatba? Azért, hogy mégis némi sziliével 
birjon a garantiának ezen országgyűlés, mely 
csak akkor birna ezzel tökéletesen, ha a had
seregnek mozgósítása miniszteri ellenjegyzés vagy 
az országgyűlés beleegyezésével történnék meg, 
(Helyeslés bal felöl.) 

Az igen t. miniszterelnök úr még azt is álli
tá , hogy Debreezen városa képviselőjének azon 
mondata, mely szerint ezen törvényjavaslat mint 
közös törvényjavaslat terjesztetik elő , nem egé
szen helyes, mert az közös dolgokról igen csekély 
mérvben intézkedik, Én azt hiszem, hogy Debre
ezen városa képviselőjének tökéletesen igaza volt, 
midőn azt mondotta, hogy ez mint közös törvény
javaslat nyújtatott be : mert ha nem mint ilyen 
terjesztetett volna elő , ennek először czimén és be
vezetésében mindjárt ott kellett volna állni annak, 
hogy ez a magyar sereg felállítása felett rendel
kezik ; másodszor pedig nem kellett volna kitenni 
az összes létszámot, 800,000-et. hanem csak azon 
számot, mely Magyarországot illeti. (Helyeslés bal 
felöl.) 

Az egész helyzetet, nézetem szerint, legjellem
zőbben elemzé Klapka t. képviselőtársam, mi
dőn kimondá, hogy ez az egész egy kezdeménye 
zés. Ehhez commentár nem szükséges. (Tetszés bal 
felöl.) 

Tökéletesen osztozom t. képviselőtársunknak 
| azon nézetében, hogy e nemzet még bir annyi erő

vel, hogy a mi még hiányzik, azt magának meg
szerezze; és én nem hiszem, hogy ezen nemzet 
oly sorsra jusson, mint egy versenyző, ki pályája 

| közepén fáradtan roskad össze. 
Klapka t. képviselőtársunk azon nyilatkoza-

J ta, mely szerint még bizik e nemzet erejében és 
I annak következtében jövőjében is, fényesen de-

mentirozza mindazok nyilatkozatát, kik éveken át 
folytonosan,mind mondataik által,mind lapjaikban, 
azt kürtölék, hogy e nemzet annyira kifáradt és 
meggyengült már. hogy a kiegyezkedést igen 

j nagy áldozatokkal is kénytelen volt megkötni. 
A mi az újraszervezést illeti : én azt hiszem, 

I hogy a felett, hogy az mily modorban történjék, 
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már intézkedett ezen törvényjavaslat. A régiből 
igen-igen kevés maradt meg; és én azt helyeslem : 
mert én nem akarok egy régi épületet újból ösz-
szeállitani; én gyökeres reformot akarok, hogy a 
régi füz helyett, mely a viharok előtt meghajlott, 
mert erre kényszerítve volt, oda állittassék egy 
tölgy, mely nem hajlik, hanem áll, vagy a nem
zettel együtt megtörik. (Éljenzés balról.) 

E l n ö k : Az idő előhaladván, a tanácskozást 
a jövő ülésen folytatjuk. Most még Vay Béla bá
rót méltóztassanak hallgatni, ki valamit elő óhajt 
terjeszteni. 

V a y B é l a b . : Az előttünk fekvő törvényja
vaslatnak átalános megvitatására még igen sokan 
vannak felirva, a részletes tárgyalásnál pedig, azt 
hiszem, ismét hosszabb vitákra lehetünk készen. 
Én tehát azon véleményben vagyok, hogy mivel 
időnk igen rövid, dolgunk pedig nagyon sok : mind-

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

Az ülés kezdődik d. e. 9 !|4 órakor. 

E l n ö k : Az ülést megnyitom. A mai ülés 
jegyzőkönyvét a tegnapi jegyző úr fogja vezetni; 
a szólani kívánók neveit szintén a tegnapi jegyző 
urak jegyzik. 

A múlt ülés jegyzőkönyve fog hitelesíttetni. 
H o r v á t h LajOS j e g y z ő (olvassa az augusztus 

1-én tartott ülés jegyzökönyvét.) 
E l n ö k : Ha észrevétel nem tétetik, a jegyző

könyv hitelesitve van. 
Kraesek János volt postahivatalnok hivatal-

beli elmozdittatását panaszolván, abba magát 
visszahelyeztetni kéri. 

Ebed község elöljárósága folyamodik a bor-
dnáakmséz vég képi megszüntetése tárgyában. 

addig, míg ezen védrendszeró'l szóló törvényjavas
latot végig nem tárgyaljuk, üléseinket ne csak 
délelőtt, hanem délután is tartsuk. (Nagy zaj.) 

Zsedényí E d e : Azt nem fogadjuk el; s ma 
már nem is lehet indítványt tenni, mert nem va
gyunk határozatképesek. 

Vay B é l a b . : Nem a mai napra értem. A 
mai üléa már úgyis tovább tartott, semhogy foly
tatni lehetne; de a mai délutáni ülést holnap dél
után pótolhatjuk. (Nagy zaj. Nem vagyunk hatá
rozatképeseiül Nincs, ki határozzon!) 

Bónis S á m u e l : Én részemről az indítvány t 
nem ellenzem ugyan, hanem a mennyiben a ház 
jelenleg nem határozatképes, óhajtanám, hogy azt 
a jövő ülés kezdetén hozza elő. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Kérem a t. házat, méltóztassék hét
főn délelőtt 9 órakor megjelenni. 

Az ülés végződik d. u. 2 \U órakor. 

A kérvényi bizottsághoz tétetnek át. 
Csengery Antal előadó úr a magyar-horvát 

küldöttség jelentését fogja bemutatni. 
Csengery Anta l e lőadó (olvassa a magyar

horvát országos küldöttség jelentését.) 
Bónis S á m u e l : T. ház ! Ezen küldöttség

nek munkálata igen érdekes tárgyakat foglalván 
magában, hogy a bizottság munkálkodásának 
naplója mindnyájunk birtokában legyen, óhajta
nám a jegyzőkönyveket is kinyomatni a jelentés
sel együtt. (Helyeslés.') 

Elnök: A jelentés minden mellékleteivel ki 
fog nyomaíni1). 

A véderőre vonatkozó törvényjavaslatok tár
gyalása fog folytattatni. 

Horváth D ö m e : Tisztelt képviselőház ! Nem 
levén szakember, nem lehet feladatom, hogy a kér
dés alatti törvényjavaslatokra nézve, mint a melyek 

I 
i 

' ) Lásd az Irományok 3 0 4 . számát. 
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T á r g y a i : Kérvények bemutatása. A magyar-horvát kiegyezkedéa iránt kiküldött országos bizottság beadja jelentését. A 
védelmi törvényjavaslatok átalános tárgyalása tovább foly. 




