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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 
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' ) Lásd az Irományok 3 0 4 . számát. 
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védelmi törvényjavaslatok átalános tárgyalása tovább foly. 
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a hadsereg és honvédség alakítására vonatkoznak, 
most már,a tárgyalásnegyedik napján,hosszasabban 
és tüzetesen nyilatkozzam; csakis az lehet feladatom, 
hogy a mennyiben a törvényjavaslatok többek 
által, mint nagyon gyarlók lettek megtámadva, 
mások által ismét, mint az alkotmány alapjogai 
feladása és megcsonkítására irányzottak lettek is
mertetve: nem lehet más feladatom, mint a k i 
azokat e megtámadások daczára is. átalánosság-
ban, részletes tárgyalás alapjául elfogadom, hogy 
e részbeni szavazatom és hozzájárulásomat egy
szerűen indokoljam. 

Elismerem, hogy a kérdéses törvényjavasla
tok, miként azok előttünk fekszenek, jogosult 
reményeinket és várakozásunkat sok tekintetben 
nem elégitik ki. S valamint egy részről elismerem, 
hogy azok együttesen, az átalános védkötelezett
ség és honvédség életbeléptetésével, bár az ujoncz-
számnak tíz évrei előleges megállapításával, némi 
megszorítást tartalmazzanak is , a nemzetnek 
szélesebb hatáskört és több jogot nyújtanak, mint 
minden 1848 előti e részbeni törvényeink: ugy 
más részről azt is el kell ismernem, hogy e tör
vényjavaslatok azon rövid, azon természetszerű 
határtalan joggyakorlattól, amelyet 1848-banmi-
nekünk nem annyira az 1848-iki törvények, mint 
az önvédelemre kényszerű napi események, s e 
nemzet életrevalósága nyujtottanak, a mely rövid, 
de fényes joggyakorlattól mi megválni nem igen 
szívesen tudunk, e törvényjavaslatok egészben 
igen meszsze esnek, 

Nem tagadom, tisztelt képviselőház! hogy 
én részemről épen ugy vagyok e törvényja
vaslatokkal, mint másfél év előtt voltam az úgy
nevezett kiegyezési törvényekkel. En részemről 
soha se hittem, hogy azok az 1848. törvények hi
ányainak, ugy a mint találtatnak, mind szükséges 
kiegészítői, s mind tökéletesek legyenek. Elfogad
tuk azokat, hogy lételkoczkáztató helyzetünkből 
alkotmányszerüen kibontakozhassunk: kiindulá-
sunk ,s alkotmányos életünk kezdeményezési alap
jául. S a következmény, mindamellett, hogy igen 
sokan e kiegyezési törvényeknek rendszeresen ve
szett nevét költötték és máig költik: már eddig 
is megmutatta, hogy e sokak szerint csak jogfeladó 
törvények mellett a nemzet most is alkotmányos 
életet él, ska egyszerre csodával határos haladást 
nem tesz i s : de lassan-lassan mind anyagilag, 
mind j-zellemJleg fejlődik és erősbödik; s biztos 
kilátásunk lehet reá, hogy Isten segélyével, azok 
mellett a kiegyezési törvények mellett, e nemzet
nek bizonyosan van alkotmányos jövendője. 

Olyannak tartom én e kérdés alatti törvényja
vaslatokat i s : azok szintén hiányosak: szerintem 
még kevésbbé tökéletesek ; jogosult reményeinket 
szintén ki nem elégitik. De az átalános védkötele-
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zettség s a honvédség behozatalával oly széles 
hatáskört adnak a nemzetnek, tovább építésre oly 
biztos alapot, s az isten segélyével egykor bizo
nyosan alakulandó magyar hadseregnek a hon
védséggel oly biztos magvakat nyújtanak, hogy 
a létező körülmények közt e kedvező alkalmat 
föl nem használni, azt elodázni és elejteni több, 
mint rövideszüség és mulasztás volna : az elmul-
hatlanul bűnné, sőt a mutatkozó európai körül
mények, s a könnyen bekövetkezkető válság kö
zepette, tisztán nemzeti öngyikosság-gá fogna el
fajulni. 

De vegyük gyakorlatilag a dolgot. S tegyük 
még hozzá, hogy azzal a sokat pöngetett, egy 
szívvel és egy akarattal bíró 15 millió numerikus 
számmal, és isten tudja miféle foederativ remé
nyekkel ne mystiíikáljuk magunkat. 

Bár mennyire hánytorgassuk a quotát, bár 
mennyire jajveszékeljünk a közös terhek és fizeté
sek miatt , azokat országos intézkedéseinknél töb
bé nem ignorálhatjuk. 

Tegyük, hogy az önálló magyar hadsereget, 
létező körülményeink közt, és létező terheink mel
lett felállíthatnék; hogy a honvédséget a javaslat 
szerinti mérvnél kétszeresen nagyobb mérvben 
akarnánk megalakítani: vajon ennek az alkotmá
nyos jobblétet ujabban élni csak most kezdő, en
nek az anyagilag is erősbödni csak most kezdő 
nemzetnek lenne-e hozzá elegendő szellemi és 
pénzereje ? vajon a tekintélyes hadsereg és na
gyobb számú honvédséghez, csak ugy egyszerre 
nem az utczán szedve , de találkoznék-e minden 
tekintetben szakképes tisztikara? vajon lenne-e, a 
létező és viselendő egyéb közterhek mellett, az 
alakítás és fentavtásra szükséges, Isten tudja meny
nyi milliókat igénylő pénzereje'? {Tetszés jobb felöl.) 

S még tovább megyek. Ha most egyszerre, 
természetszerű kifejlés nélkül, fajunk suprtmatió-
ja a hadügynél minden tekintetben érvényesíttet
nék : ne mystitikáljuk magunkat, a divergentiára 
még mindig hajlandó egynémely népfajok félté
kenysége, irigysége és követelése ez által nem 
fogna-e életre költetni? a hadügynél oly igen 
szükséges egyetértés és természetes összetartás 
helyett nem fogna-e az egyenetlenség ott fészket 
verni? ott csakhamar meghonosulni? S nem fog
na-e az által hátrányunkra, a nemzet ügyének kipó-
tolhatlan kárára válhatni? {Helyeslés a jobb oldalon.) 

En. t. képviselőház! átgongolván e körül
ményeket és indokokat, átérezvén a helyzet és át
alakulás nehézségeit, bár a kérdéses törvényjavas
latok nem mindenben kielégítők, bár azok több 
tekintetben, s magára a czimre nézve is, az 1867. 
XII. t. ez. szellemében határozottabban körvona-
lozandók és kiegészitendők lesznek, azokat részle
tes tárgyalás alapjául elfogadom. S annál inkább 
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elfogadom, mert erősen meg vagyok győződ
ve , hogy a magyar faj, hogy a magyar in-
telligentia, miként a politikai életben, ugy a 
hadi téren életrevalóságát és képességét min
den tekintetben kifejteni és tanúsítani , hogy 
az alkotmányos dualismus mellett az őt megillető 
paritást és hivatást, hogy az őt sok oldalú képes
gégénél fogva megillető fölényt, igy bizonyosan 
természetszerűen , rázkódás, és erőszak nélkül el
foglalni és érvényesíteni fogja. 

Ez hitem, ez meggyőződésem. 
Engedje meg a t. ház, hogy még egy pár 

szót kocakáztaíhassak. {Halljuk!) 
A szélső bal részéről nézetek tolmáesoltattak, 

s azok részben már eddig is többek által meglet
tek czáfolva, s bizonyosan még ezután is czáfol-
tatni fognak. 

En a t. szélső balnak csak is egyes, de már 
többször felhozott, s eléggé harsányan alkalmazott 
nézetére kívánok megjegyzést tenni. 

Azon oldalról többször tétetett hivatkozás a 
történelemre, a történelem szigorú birói itélőszé-
kére, mind annyiszor biztatásul saját nézetök tol
mácsolására, s visszariasztásul a többségi párt 
intencióinak keresztülvitelére. 

Én is szeretem a történelmet, én is tanulmá
nyoztam azt. S mint a ki a történelemből okulni 
is szoktam, először is csak egyszerűen nyilvání
tom : miattunk, a többségi párt és a történelem 
előtti jövendőnk miatt, legyenek oda át nyu
godtan ! 

Apáink országgyűlési történelme többszö
rösen tanúsítja, hogy bár a létező körülménye
ket mindenha óvatosan és okosan felhasználták. 
bár mindenkor legjobb meggyőződéseiket követ
ték és érvényesíttették: országgyűlési eljárásaik
nak nem lett mindig, s mindenben kívánt és tar
tós eredménye. 

Nincs benne lehetlenség. hogy a többség is 
e kérdéses törvényjavaslatok irányában igy járhat. 
A jövendő isten kezében van, és sokszor a legjobb, 
legbiztosabb emberi törekvés és számítás is, az el
lentétes események halmaza által, csalódássá válik. 

Lehet, hogy a történelem egykor registrál-
ván e többség eljárását, az emberileg, jóakarat 
mellett is gyarlón történt számítást .is, miként 
apáinkét számtalanszor tette, szintén registrálni fog
ja. Ez a jövendőnek és Istennek dolga. 

De egyről biztosithatjuk a t. szélső balt: 
hogy a történelem, hogy a történelemnek legszi
gorúbb birói ítélőszéke is, e többséget, e többség
ből származott ügyszerető felelős kormányt embe
rileg megtörténhető csalódásáért megróvhatja 
ugyan, de összes eljárásánál szeplőtlen hazafisá
gát és becsületességét megtámadni és megtagad
ni soha se foghatja. {Tetszés a jobb oldalon.) 

Miként már nyilvánítani: én a törvényjavas
latokat részletes tárgyalás alapjául elfogadom. (He
lyeslés jobb felöl.) 

P a p LajOS: Tisztelt képviselőház! A sző
nyegen levő nagyfontosságú tárgyban csekély 
nézeteimet bővebben előadni nagyfontossága mel
lett, már azon indokból is ösztönözve éreztem ma
gamat, mivel ifjú koromtól fogva katonának ne
veltettem, életem legszebb éveit e pályán töltöttem 
és azután is mindig élénk részvéttel kisértem e té
ren minden mozzanatot; azonban, miután e tárgy 
az eddigi hosszú vitákban már is igen bőven meg-
világittatott, és en legkevésbbé hízeleghetek magam
nak a vitának ujabb érdeket kölcsönözni, főleg, 
miután igen tisztelt barátom Komárom városa nagy
érdemű képviselője oly világosan és fényesen ki
fejtette mindazon nézeteket, melyeket én e nagy
fontosságú tárgyban, politikai részeit illetőleg, osz
tok, nem bocsátkozom a tárgy tüzetes megvitatá
sába, mint azt eleinte szándékoztam, hanem egye
dül egypár rövid észrevételre szorítkozom, tisztán 
katonai szempontból. (Halljuk!) 

Az egységes hadsereg nem változik semmit 
minemüségében, ha azt közösnek vagy bárminek 
kereszteljük. Ha nem tudott ezen egységes hadse
reg alkotójának, teremtőjének: az egységes biro
dalomnak megfelelni, még kevésbbé fog az meg
felelhetni a vele nem homogén dualistikus állam
szervezetnek. Arra nézve, hogy hivatásának az 
uj viszonyok közt megfeleljen, gyökeres, az uj vi
szonyoknak megfelelő reformra \ran szükség, 
melyre nem elegendő sem e keresztelés, sem üres 
phrasisok, de még az átalános védkötelezettség sem. 
A különben üdvös és korszerű átalános védkötele
zettség azért nem a jelen esetben, mert ez csak oly 
hadseregben szolgál a belérték fokozására, hol a 
hadsereg nemzeti lábra van fektetve ; ellenkező 
esetben pedig, a körülményekhez képest, inkább 
válhatik a hadsereg gyengéjévé. 

Magában véve igaz, hogy a hadsereg egyön
tetűsége, sőt egysége, katonai szempontból elő
nyös; ugyanazon egy államnak bizonyára had
serege lehet és kell hogy legyen teljesen egységes \ 
sőt tovább megyek : megengedem katonai szem
pontból, hogy még szövetséges, de egyfaju vagy 
rokon nemzetbeli államoknak is együtt működő 
hadseregei nagyobb erőt fejthetnek ki, ha azok 
nem csak vezényletökben , hanem belszervezetök-
ben is egységesek lehetnek. De igen csalódnék 
azon hadszervező, és igy fájdalom! valószínűleg 
csalódni fog a mi igen tisztelt honvédelmi minisz
terünk is. a ki az egyöntetűséget, vagy épen az 
egységet, minden áron, a természetes kapcsok 
nem létében is akarná keresztül vinni. Hogy vilá
gosabbak legyenek szavaim, példákot hozok fel: 
Bajorország, Würtemberg és a többi német ál-
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lamok hadseregei, sőt ezeké és a német Ausztriáé . 
is, tétethetnének sikeresen egyöntetűvé, sőt ol- j 
vasztathatnának egységessé, ha az illető államok is j 
ugy kívánnák. De minden oly kisérlet, mely nem j 
egyfaju államoknak, (kérem jól megjegyezni: ál
lamoknak), hadseregeit egybe akarná olvasztani, 
teszem fel, ha Poroszország Olaszországgal állán- j 
dó szövetségre lépne és a porosz a szövetséges ! 

olasz hadserget német lábra vagy megfordítva, I 
akarná egybeolvasztani, még akkor is, ha az il- j 
lető szenvedőleges állam belenyugodnék: nem i 
hogy nem fokozná a hadsereg erejét, hanem egye- | 
nesen gyengitené a benne levő erőket is. 

Valamint tehát nem követhetném az igen t. j 
honvédelmi miniszter urat, ha az általa közösnek 
vagy Tóth Vilmos t. barátom által osztrák-ma
gyarnak nevezett hadseregben magyar vezényszót 
és magyar egyöntetűséget akarna keresztülvinni, 
agy nem követhetem abban sem, hogy a magyar 
hadsereget német egyöntetűségbe látja jónak ol-
vasztatni. 

En teszem ezt nem érzelgésből, hanem azon j 
erős meggyőződésből, miszerint az ilykép egybe-
olvasztott hadseregek elvesztik minden erejöket, 
legyenek azok különben a legjobban szervezve, j 
a legtökéletesebben felszerelve, és bár mily ím- ! 
ponálő számra emelve. I 

Ha nem volna oly fájdalmas — mert követke- | 
zéseiben nagyon káros lehet — az igen tisztelt i 
honvédelmi miniszter urnák a hadsereg egyönte- ! 
tüségéről felállított thesisét, vagy inkább annak 
szerintem téves alkalmazását annál kevésbbé ven- j 
néni komolyan, mivel a törvényjavaslatból ugy 
látom, hogy maga se ragaszkodik igen erősen i 
ezen elvhez, a mennyiben egy és ugyanazon ál- ! 
Iámban, a magyar korona országaiban, valamint ő I 
felsége örökös tartományaiban két igazán külön- j 
féle hadsereget állit fel, mely még belszervezetére j 
nézve sem egységes. Pedig* épen az egyes államok 
hadseregeinek egységét ismeri szükségesnek min- j 
den tekintet. 

Szükségesnek látom továbbá kijelenteni, j 
mert felhozatott ellenünk: hogy mi, kik a magyar 
hadsereg felállítását látjuk szükségesnek és czél-
szerünek, nem ugy értjük, hogy az rögtön ke
resztülvitessék; jól tudjuk mi is, hogy ez annyit 
lenne, mint a birodalmat és a hazát egy időre a 
szükségs védelem nélkül hagyni, azt pedig senki 
fel nem teheti rólunk, hogy mi ezt akarnók; ha
nem azért, hogy rögtön keresztül nem vihető, nem i 
következik, hogy meg se kell kezdeni: nem kö- I 
vetkezik főkép az, hogy a megkezdésnek szüksé- i 
gtt álokoskodással tagadják. 

De Ígérvén, hogy rövid leszek, nem fejtege
tem ezen kérdésnek praktikus megoldását, annál 
inkább nem. mert engem is aaon remény vigasz- I 

tal, hogy a nemzetnek felvilágosult hazafisága 
és minden időben tanusitott benső életereje 
megoldandja ezen kérdést és még azon szűk 
alapon is, melyet az előttünk fekvő törvényjavas
latok nyújtanak, sőt azok ellenére is, a melyeket 
különben én, az ismert és elvbarátaim által több 
rendben előadott feltevésekben és feltételek alatt, 
részletes tárgyalás alapjául elfogadok. (Helyeslés.) 

JoannoviCS György : Az átalános vitatko
zás terén kimeritettnek tartván a tárgyat, elállók a 
szótól. (Zajos éljenzés.) 

Lász ló I m r e : T. ház! (Eláll!) A szőnyegen 
levő legnagyobb horderejű kérdésben, az ország 
véradója kérdésébeni felszólalásra, nem szólási 
vagy ellenzéki viszketeg, hanem meggyőződés és 
kötelesség ösztönöznek. (Zaj. Helyre !) Minden gon
dolkodó magyar embernek azon meggyőződésre 
kellett jutni, ki hazája szellemi és anyagi boldog
ságát szivén hordozza, hogy Magyarországnak 
békére és pedig tartós békére van szüksége, hogy 
nehéz sebeiből felüdüljön, és egy jobb jövőnek 
alapját vethesse meg. 

Mindazonáltal kétségtelen, hogy Magyaror
szágnak mind területi fekvése, mind érdekei, mind 
jövője biztosítása tekintetéből a legkifejlettebb véd-
erőre van szüksége, elannyira, hogy a ki ezt 
kétségbe vonná, a legroszabb szolgálatot tenné ha
zájának: mert azt vagy a véletlen koczkajának ten
né ki, vagy a keletkező vihar torkába dobná. De 
meggyőződésem szerint a véderőnek, melynek 
úgyszólván a nép typusából és meggyőződéséből 
kell kikelnie, ugy kell szervezve lenni, hogy hiva
tásának megfelelhessen és vész idején a hazát meg
menthesse. Ezt, nem látom én az előttünk fekvő 
törvényjavaslatban , nem látom pedig először 
azért, mert a magyar nemzetnek geniusában gyö
keredzik azon aspiratiója, hogy neki állandó ma
gyar hadserege legyen nemzeti jelvény nyel és szín
nel. Az előttünk fekvő törvényjavaslatban pedig a bi
rodalomra nézve 800,000 főnyi osztrák sereg czé-
loztatván alakíttatni, a magyar ifjú besoroztatván 
elveszti nyelvét, elveszti síivét és tiz. tizenkét esz
tendeig megszűnik polgár lenni, és idegen tisztek 
parancsnoksága alá kerül. Nem látom másodszor 
azért, mert a védelem súlya nem a honvéd vagy a 
polgár katonaságra, hanem az állandó katonaságra 
helyeztetik és igy első ellenvetésem szerint, hogy 
nem magyar hadsereg alakittatik, a lelkesedés, a 
mi pedig legfőbb a harczban, felébresztetni nem 
fog, sőt könnyen megtörténhetik, hogy a seregre hi
degközöny fog nehezedni; második ellenvetésem sze
rint pedig, melyszerint a védelem súlya nem a pol
gári véderőre, hanem az állandó hadseregre helyez
tetik, az egyébiránt is már birhatlan adó még súlyo
sabbá fog válni. 

T. ház! A történelem mutatja, hogy a győze-
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lem nem az állandó hadsereg nagy számáé, ha
nem igenis azon harczosoké, a kik lelkesedve har-
czolnak; különösen azon polgár harczosoké, a kik 
saját vagyonukat, saját életöket, szabadságukat és 
alkotmányukat védik. Ezek növelnek csodákat a 
történelem szerint, mivelnek ma és mivelnek ezen
túl is. Ki ne emlékeznék Schweiz magasztos példá
jára, midőn Leopold habsburgi herczeg vas em
berei által megtámadtatván, azokat a schweicziak 
gyenge fegyverzetükkel csekély számuk daczára j 
is földre teritették; igen, mert a szabadság védel
mében kifejtett lelkesedés, a szolgaság gyűlölete 
erőt kölcsönöztek karjaiknak, egészen addig, mig 
többszöri védelmi győzelem után egy véres csatá
ban szent Jakabnál értésökre adták azoknak, a 
kik őket meg akarták hódítani, hogy népet, mely 
inkább rettegi a szolgaságot, mint a halált, meghó
dítsd nem lehet. (Helyeslés a bal c Maion.) 

T. ház! Nagyon meszsze mentem talán a tör
ténelemben állításaim igazolására, hiszen közelebb 
fekszik előttünk nemzetünknek 1848 —49-ben ví
vott dicső védelmi harcza; nemde csodákat mi
volta honvéd? Még közelebb van Sadova, a mely 
mutatja, hogy nem az állandó hadsereg számáé a 
győzelem. 

Xern akarom példákkal igazolni, hogy a tör
ténelem szerint mindenütt a nemzetek nyugalmát 
és boldogságát az állandó hadseregek rontották 
meg. G3 őző példát mutat erre az ó-korban a ró- j 
mai praetoriánus sereg. Csak azt jegyzem meg, 
hogy ha szétnézünk Európában, azon népek ab 
kotmánya és boldogsága nyugszik a legbiztosabb j 
alapokon, a melyek magokat az állandó nagy had
sereg tartásától megtudták óvni, mint pl. Schweicz 
és Anglia; sőt, ha jól tudom, jelenleg az éjszak
ain erikái kongressusban is azon bili fekszik a ház 
asztalán, hogy az állandó hadsereg száma 25,000-re 
szorittassék. 

Összevonom röviden e tárgy feletti néze- j 
teirnet 

A mélyen tiszteit kormány a magyar ellen I 
még most is mindig gyanakodó osztrák politika | 
befolyása alól kibontakozván, tegyen a ház aszta
lára javaslatot, mely magyar hadsereget magyar 
színnel és nyelvvel s az alkotmányra letett eskü
vel tartalmazzon. A védelmi súlyt itt is fektesse nem 
a sorkatonaságra, az állandó hadseregre, hanem 
a polgári erőre. És én meg vagyok győződve, 
hogy a nép. mely a történelem szerint, valahány
szor veszély volt. mindig vérével táplálta, védel
mezte törvényes fejedelmét, a magyar szent koro- I 
na jogait, területi épségéi, törvényes királyát meg 
fogja védeni és ezen meggyőződésem annyira szi
lárd, miszerint nem tartózkodom kimondani azon 
hitemet, hogy ha a világon szomorú napok után 
az osztrák politika a vérkeresztség helyett alkot -
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mányosság és kiengesztelődés praktikus terére 
lép, Sadova, Königgratz és Solferino csonthalmai 
nem figyelmeztetnék az arra járó utasokat az ál
landó hadsereg dicsőségének nagy mérvű mulan
dóságára. (Zajos helyeslés a szélső bal oldalon.) 

T. ház! U g y vagyok meggyőződve, hogy 
azon országban, hol a korszellem sugalta és egy
szersmind a nép lelkében gyökerezett nagy, nemes 
és dicső forradalom vonul el, mint nálunk 1848-ban, 
melynek egyéb vivmányai közt legfőbb vívmány 
az, hogy állami önállóságunkat, önkormányzatun
kat tökéletesen körvonalazta és ingatlan alapokra 
fektette, ott azon elvektől eltérni nem lehet: mert 
az eltérés vagy visszaesés nagy rázkodtatást idéz 
elő. Ez történt Francziaországban 1831-ben, mi
dőn a mindenható parlament a kormánynyal 
együtt a forradalom elveit félretette , idegen ele
mekre támaszkodott, amiért is nagyon találóan jel
lemzi a híres Chateaubriand az 1831-iki franczia 
kormány embereit, midőn azt mondja nekik : megta
gadták önök az elveket, a melyeknek köszönhetik 
lételöket, X. Károly ágyába csempészték Lajos 
Fülöpöt s a t. 

T. ház! Igen nevezetes lap lesz az Magyaror
szág történetében, midőn e törvényjavaslat, ugy a 
mint itt fekszik, lényegében meg fog szavaztatni. 
Befejezése vagyis koronája lesz az azon politiká
nak, melyet az országgyűlés alatt a mélyen tisz
telt jobb oldal folytatni jónak látott. Bár e politika 
nem az enyém, bár e politikát én nem oszthatom, 
szivem mélyéből kivánom, hogy e politika áldást 
és boldogságot áraszszon a hazára; mert hiszen 
mindegy akárki által, a czél csak az, hogy a haza 
boldog legyen. De méltóztassanak megengedni, él 
lelkemben egy komor sejtelem, vajon azon nap, 
melyen e törvényjavaslat meg fog szavaztatni, 
nem lesz-e hasonló a 14-dik század azon napjához, 
melyen nagy Kázmér lengyel király azért, mert a 
lengyel országgyűlés a követek fejenkénti vető jo
gát megszavazta, megjósolta Lengyelország be
következett hajmeresztő és szivrepesztő sorsát. 

En tehát, t. ház. el nem fogadhatván mái-
részletes tárgyalás alapjául is az előttünk fekvő 
törvényjavaslatot, ragaszkodom az általam is alá
irt határozati javaslathoz. (Helyeslés a szélső bal ol
dalon.) 

B á n ó JÓZSef: T. képviselőház! Miután már 
előttem többen oly szép példát nyújtottak, hogy a 
szótól elállottak ; miután én valóban azon meggyő
ződésben vagyok, hogy a tárgy mindkét oldalról 
illustrálva van ; és miután a tárgyalásnak voltaké
pen alapja nem is igen lehet akkor, mikor, egypár 
szónokot kivéve, nincs senki, a ki azt a tárgyalás 
alapjául elfogadni nem akarná; a szótól elállók. 
(Helyeslés.) 

Ráday László gr.: T. ház! A szép példát 
4G 
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követni én is feladatomnak ismerem : azonban csak j 
annyiban, hogy a tanácskozás előrehaladtával és 
a t. ház türelmetlenségének többszöri nyilvánulása 
után csak igen röviden szavazatom indokolására 
kivánok szorítkozni. Hogy pedig ezt annál rövi
debben és minden tartózkodás nélkül tehessem, 
egy nyilatkozatot kivánok előbocsátani, jelesen 
azt, hogy erős meggyőződésem szerint a honvé
delmi miniszter és miniszterelnök urnák igen ne
héz és erős küzdelmeket kellett kiállani e tör
vényjavaslat vajúdása alatt, s csakis az ő kétségbe 
sem vonható hazafiuságának s ernyedetlen buz
galmának köszönhető e törvényjavaslatnak csak 
ily alakban is megszületése. (Éljenzés a jobb ol
dalon.) 

Előre bocsátottam ezt azért, hogy annál ke
vesebb tartózkodással mondhassam ki mindamel
lett azon nézetemet: miszerint én e törvényjavas
latot sem helyesnek, sem Magyarország törvényes 
és jogos kivánalmait kielégítőnek nem találom. 

A törvényjavaslat ily alakban megszületésé
ben természetes következményét látom az 1867. 
évben elfogadott kiegyezkedési alapnak ; látom 
pedig azért, mert ismerem a természettannak és i 
mechanikának azon törvényét, hogy egy lejtőleges J 
lap alapján megállani lehetetlen. Nagy erőfeszítés '• 
lehetségessé teszi ugyan, hogy azon előrehaladni 
lehet; de megállani egy helyben, a súly törvényei . 
szerint lehetlen, a lejtőlapon folytonosan lefelé j 
kell hogy száljon minden, mi előre nem ha- ' 
íad; saját súlya vonza azt lefelé. Én az 1867- ! 
ben elfogadott kiegyezés alapját, fájdalom, ily lej
tős lapnak tartom. Állitásom bebizonyításául szol
gálnak az e házban történtek. 

Méltóztassanak megemlékezni, hogy inig ! 
1861-ben csaknem ugyanazon ajkakról, sőt azon ' 
ajkakról is hallottuk rosztilását, megtámadását, el- ! 
viselhetlen voltát az absolutismus idejében fenál- j 
lőtt adózási rendszernek, ma már az emiitett lejtős ; 
alapon ott vagyunk, hogy ugyanazon államférfi, \ 
jVenleg igaz, hogy már miutfinanczminiszter, ke- j 
vés kivétellel ugyanazon adózási rendszernek elfő- ', 
gadását ajánlotta. (Igaz! Ugyvan! bal felöl.) 

Áttérve most a jelen törvényjavaslatra, mél- ; 
tóziassanak megemlékezni, hogy az 1861-diki re- ' 
mek fölirat csak kölcsönös védelmet ismert; már 
1865-ben ezen kölcsönös védelem helyett közös 
védelem említtetett; a közös védelem 1867-ben 
törvénybe igtattatott és ma már a közös védelem- • 
bői egy egységes hadsereg szándékoltatik szenté- ! 
sitteti (Zajos helyeslés bal felöl) és mint ennek ter- ; 
mészetes következése a közös hadügyminiszter ig- ! 
tattatik törvénykönyvünkbe, (igaz! ügy van! bal , 
felöl.) Mindezeket az 1867-es kiegyezés természetes 
következésének látom. ! 

Igen tisztelt képviselőtársunk Klapka György 

tábornok úr szintén e véleményben kell hogy le
gyen, midőn az 1867-es lejtős alapon oda jutott
nak nyilvánitá magát, hogy jónak, üdvömek a 
magyar önálló hadsereg felállítását tartotta volna 
ugyan, hogy felállításához a nemzetnek törvényes 
joga van; azonban mindezek ellenére a kénysze
rűségnél fogva elfogadja ezen teljesen más ala
pon nyugvó jelen törvényjavaslatot. 

Hogy a kényszerűség ezen politikája hová 
fog vezetni, nem tudom ; hanem szivem teljes mé
lyéből kívánom azt, bár félek, hogy az alig fog 
bekövetkezhetni, hogy adjon a sors minélelőbb a 
t. kormánynak erőt, hogy a lejtős alapon minél 
hamarébb az eddigi visszamenés helyett előre me
hessen ! Senki sincs köztünk e házban, ki elisme
rését, ki szive teljes örömét nem fogná e fölött 
minden időben nyilvánítani. 

Megvallom, t. ház, miután az egységes hadse
reg elvére látom az egész törvényjavaslatot ala
pítva, elhatározott szándékom volt az, hogy ezen 
törvényjavaslatot igénytelen személyem vissza
utasítja és részletes tárgyalásába sem bocsátkozom; 
azonban örömmel kell nyilvánítanom, hogy ez 
utóbbi napokban történt tanácskozások és különö
sen a t. kormány részéről tett egy pár nyilatkozat 
bennem azon reményt és talán jogosult reményt 
költötték, hogy e törvényjavaslatból a részletes 
tárgyalás alkalmával még az én és t. elvbarátaim 
nézetének megfelelő törvényt sikerülhet alakítani. 
Jelesem, midőn a bal oldal részéről t. barátom 
Tisza Kálmán a törvényjavaslat ellenében azon 
észrevételt hozta fel, hogy az nem magyar tör
vényjavaslat, hanem tulajdonképen egy birodalmi 
törvény, az igen tisztelt honvédelmi miniszter úr 
biztosította a házat, hogy az a legtávolabbról sem 
birodalmi törvény, mert az tisztán csak Magyaror
szág védelmi erejéről rendelkezik. Ha ez igy áll, 
meg vagyok győződve, hogy ha a bal oldalról e 
tekintetben egy. ugyanezen álláspontot elfoglaló 
módositvány fog beadatni, azt a t. kormány s an
nak pártja a tegnapelőtti nyilatkozathoz hivon és 
következetesen elfogadandja. 

Ellenvetésül hozatott fel több képviselő elv
barátom által a törvényjavaslat ellenében az is, 
hogy a törvényjavaslat 11-dik szakaszából az 
1867-diki törvényekben kifejezett magyar hadse
reg, s a magyar hadsereg eszméje kihagyatott. 
Ennek ellenében azonban ismét a kormány részé
ről az igen t. cultusminiszter úr a hermeneutica 
szabálya szerint kimagyarázta, hogy igen is a 
magyar hadsereg eszméje a törvényjavaslatban az 
illető szakaszok idézése által benne van. 

Én azt gondolom, t. ház, mindnyájunk czólja 
csak az lehet, hogy oly törvényeket alkossunk, a 
melyek, a mennyire lehet, teljes megnyugtatásul 
szolgáljanak, ugy e házban, mint a hazában, és 
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miután a kormány részéről kinyilatkoztatott a tör
vényjavaslat 11-dik szakaszavalódi értelme: a ma
gyar hadsereg eszméj'e, és hogy az 1867. XII. t. 
ez. illető szakaszainak itteni felemlítése tökéletesen 
egyet jelent a magyar hadsereg felernlitésével, ez 
ismét azon édes reményt táplálja bennem, hogy 
ha elvbarátaim részéről e részben indítvány vagy 
módositvány fog beadatni a magyar hadsereg 
említése iránt, a kormánynak és t. pártjának a 
cultusminiszter úr nyilatkozatához következetesen 
el kell fogadni módositványunkat. 

Harmadik ellenvetésem az volt. hogy ezen 
törvényjavaslat által a törvényhozás vér megszava-
zási vagy ujonczmegajánlási joga van megsértve; 
ez ellenében ismét a t. miniszterelnök s honvédelmi 
miniszter úr jeles beszédében tegnapelőtt határo
zottan nyilvánította, hogy az ujonezmegtagadási 
jog a törvényjavaslatban sértetlenül fen van tart
va ; én a miniszter úr e nyilatkozatát valóságos 
palládiumnak tartom a jövőre nézve. 

Azt méltóztatott mondani az igen t. miniszter
elnök úr, hogy magához a mennyiséghez szólni 
az országgyűlésnek nem lehet: de azt megtagad
hatni bármikor teljes joga van. Bocsásson meg a 
t. ház, ha ez alapon visszamegyek egy kissé s 
felemlitem, hogy a közös ügyekről szóló XII. t. 
ez. 41. szakaszában hasonlóképen az áll, hogyade -
legatio által egyszer megszavazott külügyi vagy 
közösügyi budgethez, annak mennyiségéhez az or
szággyűlés nem szólhat ugyan, azonban az összegek 
magyar felelős pénzügyminiszter által a háznak 
mindig elébe kell hogy évenkint terjesztessenek., 
mert csak a ház megszavazása után leszen besze
dendő bármi adó az országban. E két tárgy a mi
niszterelnök úr nyilatkozata folytán tökéletesen 
megegyez. Itt is, ott is a háznak a mennyiséghez 
szólni többé nem szabad, azonban annak keresztül 
vitelét mindig az országos törvényhozásnak kell 
elrendelni. Ezen magyarázatok után én bekövet-
kezhetőnek látom azon esetet, hogy a ház többsége 
meggyőződésétől vezéreltetve a miniszterelnök úr 
által is törvényesnek nyilvánított azon álláspontot 
elfoglalhatja, és az elébe terjesztett budgetet el 
nem fogadja s így azt behajtani nem lehet, meg
tagadja hasonlóképen az évi hadjutalékot; kérdem, 
ily esetben nem akad-e meg ezen alkotmányos kö
zösügyes államgépezet ? s mi ez, ha nem forrada
lom? És kérdem, teheti-e azt helyesen a törvény
hozás, hogy törvényben helyt adjon egy oly lehe
tőségnek, a mely jogosan megakaszthatja az ál
lamgépezetet. A felelet egyszerű. 

Azonban igen természetes, hogy miután én 
és elvtársaim az ujonczmegajánlási jogban ha
zánkra nézve igen erős biztosítékot látunk, mi más 
szempontból csak üdvözölhetnők a tisztelt minisz
terelnök urnák ebbeli nyilatkozatát és megvallom, 

ez is egy ok, mely engem arra vezérel, hogy ha 
ennekelőtte teljesen visszautasítottam volna ezen 
törvényjavaslatot, most reménységem lehetvén 
annak módosítására, vég-szavazatomat a törvény
javaslat mikénti módosításától tételezem fel. (Zaj.) 

Még csak egyet kivánok megjegyezni végeze
tül, és ez az, hogy az igen t. cultusminiszter úr a 
napokban tartott beszédében fényes ékesszólásával 
azt nyilvánitá, hogy ezen honvédelmi törvények, 
melyek az 1867-diki törvények kifolyásai, az 
1867-diki törvényekkel együtt képezik fényes re-
sultátumát azon 300 esztendős hareznak, a melyet 
a haza jeles f érfiai észszel és vérrel a közszabadság 
érdekében 300 éven keresztül folytattak. 

Megvallom, t. ház, ha elképzelem, minő lehet 
oly nemzet arcza és szine, mely czéljának és kivá-
natainak eléréséhez 300 éves küzdelem után 
végre eljutott, én ez arezot hazánk arczától telje
sen különbözőnek hiszem; megvallom, nem tudok 
azon boldogitó képzelemre és megnyugtatásra jutni, 
hogy hazám alkotmánya mellett küzdött jeles fér
fiak : a Bethlenek, Bocskay ak, Rákóczyak és többen 
egy ily közös ügyi resultalumért ontották volna 
verőket; (Zaj) megvallom, nem hiszem, hogy ha 
az 1848-iki vér áztatott síkokon elesett honvédek, 
és azután elvérzett, martir-halált szenvedett haza
fiak feltámadnának, azt mondanák, hogy ők egy 
delegatiónalis közös ügy és egy egységes magyar 
osztrák hadsereg elérhetéséért ontották volna ve
rőket. (Zaj. Szavazzunk!) 

BeSZe J á n o s : Elállók aszótól. (Helyeslés.) 
TiSZa L á s z l ó : T. ház ! Midőn érveim egy-

része elvrokonim által is kizsákmányoltatott, scsak 
czáfolólag kivánok a dologhoz szólani, (Zaj) bo
csássák meg, hogy nem tagadhatom meg a költő 
ama szavainak idézését: 

ííyugosznak ük, a hös fiak, 
Dúló csaták után! 

Vajha, tisztelt ház , ne ők legyenek a 
legszerencsésebbek, kik dúló csaták után nyugosz-
nak, és a haza szebb jövőjének édes reményében 
hunytak el ! ! Hiszem azonban, hogy ha ugy le
szen, mint lenni kell, mi a feltámadás előreggelén 
állunk: mert feltámasztjuk hazánk történetének 
amaz ősi jellegét, hogy e hazának minden alkotmá
nyos fiát egyszersmind e hazának fegyveres vé
dése is illesse, feltámasztjuk ama szent nevet, mely
nek már csak hallatára is minden igaz hazafinak 
keble magasan feldobog. 

Midőn én e két erő ez előföltámadását tekin
tem a föltámadás hajnalának, nem tagadhatom 
el ama félelmet, nehogy e feltámadás hajnalának 
csilláma szemeinket csak kápráztassa, s az ne a haj
nal, de a temetőben lefordított gyász fáklya lobba-
nása legyen. Jaj akkor nekünk, t. ház, jaj e nem
zetnek, ha elhunyt honvédeink sírján néhány év 
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múlva csüggedten megállva, a kétségbe esett sze
rencsétlen költő ama szavait idéztetné velünk 
nemzeti fájdalmunk : 

Igen jól rendelte, a ki azt rendelte, 
Hogy a ki már meghalt, el legyen temetve. 

Akkor teljesednék be, t. ház, a hazafi költőnek 
régen csak sejtelemként elmondott szava: 

Buda, Mohács, Nándornál elfutó, 
Tán honom kónye vagy te, nagy folyó. 

Ennek megakadályozása, t. ház, épen a m1 

kezünkben van. Mert ha egyfelől a t. ház méltá' 
nyolni fogja azon okokat, melyek az élénk terjesz- j 
tett törvényjavaslat némely pontjainak módositá- I 
sát kívánják, és a törvényjavaslatot e módosítások 
szerint emeli törvénynyé, ha másfelől elkerülünk | 
minden olynemü nyilatkozatokat, milyen például 
Patay képviselő úr részéről tétetett, ki azt monda, 
hogy az itt tervezett honvédsereg a régi honvéd
ségnek csak gunyirata, t >rzképe lesz, és elkerül- j 
jük az afféle nyilatkozatokat is, minőt Tóth Kál
mán képviselőtársunk inkább humoristice, mint 
eszélyesen mondott itt, felfogásom szerint, t. i. hogy I 
„a leendő honvédek csak belügyőrök lesznek" : ak- | 
kor tökéletesen reménylem, hogy a feltámadás reg- j 
gele elérkezik, s bizton hiszen, hogy e hajnalt maga 
a feltámadás bizton fogja követni. Ehhez elkerül-
hetlenül szükséges azonban az is, hogy a megal
kotott törvény mellett lérfiasan beálljunk mind
nyájan, hogy a törvény végrehajtásában fejtsük 
ki azon hazafias erőt, mely annak minden hibáit 
is képes lesz kiköszörülni. í gy feltámasztjuk a 
régi vitéz magyar hadsereget, különösen ha az 
abban velünk szolgálóknak soha nem mondjuk 
azt: „előre" hanem mindig azt „utánam " 

Áttérve a dolog részleteire, bár óhajtanám, 
nem pártolhatom Madarász képviselő úr azon né
zetét, hogy az osztrák kormámányférfiak mindjárt 
a Lobkovitzok ideje után belátták volna, miszerint a 
monarchiát nagygyá csak egy független alkotmá
nyos Magyarország teheti. Én azt hiszem, fájda
lom, ma sem látják ezt még tisztán. Nem tartom 
oszthatónak Madarásznak azon nézetét sem, hogy 
az 1827-diki törvények a magyar hadsereg létét 
biztosítják, nem, mert a törvény nem független 
hadseregről, hanem egyedül csak is az ujoncz-
megajánlásról szól. igaz, hogy volt nemzetünk életé
ben független magyar hadsereg, de mint nemze
tünknek sok más kincse azon időben, ugy a füg
getlen magyar hadsereg is hazánkban csak a ki-
rályhágontuli részbe, az akkor fejedelmek alatt 
álló Erdélybe, szorult, mely ugy látszik hivatva 
volt nemzeti kincseink megőrzésére. 

Arról talán szólanunk is felesleges, mit ő, 
nem tudom minő czélból, emiitett fel, hogy ezen 
uj törvény által olyanokra is rovatnék fegyvervi-
elési kötelezettség, kiknek politikai jogaik még 

az 1848-diki törvények szerint sincsenek. Igaz, 
hogy a felsőbb politikai jogokat az 1848-dik tör
vények sem adták meg e haza minden fiának; 
de azt jól tudja Madarász társunk, ha akarja, hogy 
a haza ily polgárai, ha nemzetőrök nem voltak is 
1848 előtt, ugy mint után, aláestek a sok katonai 
kötelességnek s igy rajok, mondhatni, most semmi 
uj teher nem rovatik. 

Egy véleményben kénytelenitetem azonban 
lenni Madarászszal a véderői javaslat 13-dik sza
kasza iránt: mert felfogásom szerint elvitázhatat-
lan, hogy a 13-dik szakasz egyenesen megtámadja, 
feladja a hongyülés imtiativáját, a mennyiben ki
mondja, hogy ezen törvényen változtatni 10 év előtt 
csak azon esetben lehet, ha azt ő felsége kivánja, és 
terjeszti miniszterei által a ház elé. Az ország
gyűlésnek tehát önmagából kiindulva initiative e 
kérdés változtatását szóba hozni sem lehet, 

Perczel tábornok t. képviselőtársam beszédére 
(Halljuk!) csak röviden azt jegyzem meg, hogy 
ily közel a nagy eseményekhez kortársait , kikkel 
vetélkedésben. ellenségeskedésben volt, meg-
itélni senki nem jogosult, s nagyon sajnálom, hogy 
beszédében ki nem emelte azt. mit én e törvény 
egyik földanyának tartok: hogy folyvást 800,000 
emberről beszél, holott, ha a határőrvidéket és 
póttartalékot fölveszi az ember, igen egyszerű 
számítással azon igazságra jut, hogy ez a sereg 
számát rögtön 900.000-re emeli. E tekintetben 
tehát a törvény n3m őszinte, mit én menteni nem 
birok. Sajnálom, hogy ki nem emelte azt, misze
rint hadtanilag sem lehetetlen az országgyűlésnek 
teljesen gyakorolni szabad rendelkezési jogát az 
ujonezozásra nézve, még pedig nem csak az ujon-
ezok meg vagy meg nem adása, de még azok 
számának és szolgálati idejének kérdésiben is. 
Erre ugyanis elég hivatkoznunk a múltra, mikor 
bizonynyal a sereg egységesebb volt, mint az most 
terveztetik, és mégis az 1861-ki országgyűlés 
feliratának szavaira hivatkozva , elvitázhatlan 
tény, „hogy a hadsereg fentartásának módját, az 
országgyűlés határozta meg, lényegesen eltérőleg 
az örökös tartományok rendszerétől". Es ezen 
meghatározás legkevésbbé sem gátolta ama sereg-
egységes mííkédését. 

Tóth Vilmos képviselőtársamnak (Elég ! Zaj. 
Halljuk!) három állítására van megjegyzésem. 

Áz egyik, mely arra vonatkozik, hogy 20 
éves fiatal ember már nálunk végzett. Ez azt hi
szem, csak abból eredt, hogy minden viszonyait a 
magyarországi tanrendszernek tekintetbe nem 
vette. 

A másik azon nézet, hogy ezentúl az ifjak a 
hadseregbe, mint önkéntesek, egész lelkesedéssel, 
egész tűzzel fognak belépni. Én ezt optimismus-
nak tartom mindaddig, míg nem teljesíttetik a t. 



CCLXXVI. ORSZÁGOS ÜLÉS. (Augusztus 3 1868.) 365 

miniszterelnök urnák azon engem is nagyon kel
lemesen meglepett Ígérete, hogy a magyar ezre
dek a hazába behozatnak. Ez még csak ígéret: el-
ismerem azonban, hogy ha ez egyszer tény lesz, 
ezen kérdés egész állásán igen sokat fog változ
tatni; akkor, de csak akkor reménylem, és akkor 
óhajtom is, hogy Tóth Vilmos képviselőtársam 
nyilatkozata teljesülend; addig azonban annak hord-
erőt nem tulajdonitok. 

A mit a tetőről mondott, (Nyugtalanság. Hall~ 
juk!) az igen szép hasonlat: de engedje meg, hogy 
azon kérésemet nyilvánitsam, miszerint hozzuk 
ezen tetőt legalább az 1867-ki épülettel arányba, 
vizsgáljuk meg alaposan alkotását, ne hogy a t. 
jobb oldal nézete szerint igen erős, a mi nézetünk 
szerint azonban már különben is gyönge épületet 
az aránytalanul terhelő tető védelem helyett 
agyon nyomja. 

Eötvös József cultusminiszter tisztelt bará
tomnak is kénytelen vagyok pár érvét megtá
madni. (Zaj. Halijuk!) 

Alaposnak ismerem tisztelt képviselőtársam 
azon nézetét, hogy a nemzetnek a honvédelemre 
való befolyását politikai befolyásának is mintegy 
hévmérőjéül tekinthetni ; sőt még tovább viszem 
e nézetet s ugyan azon historia-philosophiai igaz
ság alapján állítom, hogy a mely arányban enge
dünk idegeneknek befolyást a honvédelemre, 
ugyanazon arányban engedünk azoknak befolyást 
politikai ügyeinkre nézve is, s épen ezt tartom az 
előttünk fekvő törvény egvik leggyengébb olda-
Iának. 

Arra nézve, hogy a hadsereget, ha megalkot
tuk, győzelemre is kell segitni, mindnyájan egy 
véleményben vagyunk. Nézetünk csak abban 
különbözik, hogy t. barátom az általam sem meg
támadott számra, én pedig a hadsereg lelkesedé
sére fektetem a fősúlyt. Lelkesedés pedig csak 
ugy lesz elérhető', ha a nem közös, hanem mint az 
186 7. XI I . törvényezikk nevezi „összes" vagy 
„egész" hadseregnek egy részét átadjuk a monarchia 
másik felének rendelkezése alá, más részéről törvé
nyeink értelmében rendelkezünk magunk, fentartva 
azonban az uralkodó személyébeni és elvek azonus-
ságábani egységet. í g y egyrésznek dicsősége a 
lajtántuli nemzet dicsősége lesz, a másik rész által 
nyert dicsőség pedig sajátja lesz az egész magyar 
nemzetnek; ha fiaink tudják, hogy dicsőségük egy
szersmind saját hazájuk dicsősége is, ez adand ne
kik oly erőt, melyet semmi hadseregi képzelt cos-
niopoliticus egységi szellem adni nem képes. 

Nem állhatom meg szó nélkül tisztelt bará- ] 
tómnak azon nyilatkozatát sem, hogy az 1867-ki l 
törvények, s különösen azoknak ezen bete- ,' 
tőzése a magyar nemzet háromszáz éves vá- ' 

gya, küzdelmeinek czélja volt, mit elérni elég sze
rencsések mi vagyunk. .« 

Én, t. ház, nem térek itt ki a történelem phi-
losophiájárá, nem idézek bizonyságul magam mel
lett nagy szellemeket; hanem, miután t. barátom 
Eötvös b. miniszter űr épen említeni méltóztatott, 
hogy a corpus jurisra igen ritkán hivatkozunk, föl
ütöttem annak lapjait, s bátor leszek, ha a t. ház 
maghallgatni méltóztatik, (Halljuk!) megmutatni, 
hogy valósággal azokat, kik e törvényeket hozták, 
nem vezette a vágy, hogy hazánkat idegen se
reg védje, s azoknak nem volt legkisebb czéljuk is 
soha összes hadsereget alkotni. (Zaj) Ilt legelő
ször is fel kell emlitenem az 1552-dik évből I-sö 
Ferdinánd X l I I d i k decretumának 15-dik articulu
sát, tehát azt, mely mindjárt az osztrák házbóli első 
király alatt hozatott. Azután 1563-ból ugyancsak 
első Ferdinánd alatti XX-dik decretumnak 34-dik 
articulusát, nevezetesen annak 3-dik és 7-dik sza
kaszait, melyek rendelik, hogy az idegen katonák 
az országból kivitessenek, mig bent lennének, 
honi törvény alatt álljanak s megidézve tartozzanak 
a magyar törvényszék előtt megjelenni, mely ma
gyar törvényszék itél is fölöttök. Tehát már azon 
király idejében is, kinek megválasztását t. barátom 
azon vágyból következtette, hogy az ország idegen 
sereg által kívánta magát védelmeztetni, már ez 
alatt is, mondom, hozatott törvény az idegen kato
naság: ellen. A nélkül, hogy a szöveget felolvas

nám, röviden utalok csak a többi illető törvényekre : 
nevezetesen 1600-ból Rudolf alatti XII. decretum 
18-dik articulusára, az 1608-ki ante coronationa-
lis articulusra, utalok az 16IS. IV-dik decretum 
9-dik articulusára, az 1622. évi II. Ferdinánd alatti 
I, decretum 2-dik artieulus 19. szakaszára, 1638-
ból III. Ferdinánd I. decretuma 1-ső articulusa 
14. szakaszára. (Zaj. Elég! Bal felöl helyeslés.) A 
magvar hadaknak az országból kiküldését illető
leg- idézem még az 1625. II. Ferdinánd II-dik 
decretumának 24. articulusát. az 1647-dik évi III-
dik Ferdinánd alatti 2-dik decretum 65-dik arti
culusát s az 1655-dik évi III . Ferdinánd alatti IV. 
decretum 19-dik articulusát, mely nem esakaben-
levő hadak kivitelét rendeli, de eltiltja egyszers
mind, hogy többé idegen katonák az országba 
be ne hozassanak ; továbbá az első Leopold alatti 
1659. I. decretum 25. articulusát, melynek 
igen nevezetes része az, hogy ez még az executio 
tehetésből is kirekeszti az idegen katonát. 

Nagyon tisztán mutatja ez tehát, t. ház, mily 
kevéssé volt szándéka őseinknek e hazában idegen 
seregeket használni. Idézhetjük az 1682-i'u I. Li
pót alatti második decretum 2. articulusa 4. sza
kaszát, mely kimondja, hogy az idegen hadaknak 
az országbani megtürése soha az ország jogai ellen 
például fel ne hozassék. 
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Ezek azok röviden — mert többre kiterjesz
kedni nem akarok - - a miket t. barátom Eötvös 
József miniszter urnák hazánk történetével ellen
kező nézetei megczáfolására a corpus jurisból fel
hozni bátorkodva, még csak az 1861-iki felirat 
ama szavait említem meg : „régibb törvényeink 
az iránt igen világosan rendelkeztek, hogy az ide
gen katonaság Magyarországból eltávolittassék, a 
magyar katonaság visszahozassék, a várakban ma
gyar parancsnokok és magyar katonaság tétesse
nek." Az örök érvényű felirat ezen tételének utolsó 
pontját igazolják 1439. Albert decretuma 5. art., 
1608. II . Mátyás I. decr. 12. art., 1638. III . Fer
dinánd I. decr. 17. art., 1792. IX. t. ez., 1807. 
XVI. t. ez. 10. szakasza, 1647. II . decr. 62. art., 
stb. stb. 

Ismétlem, nagyon tisztán áll tehát azon álli
tásom igazsága, hogy valósággal őseinket 300 
esztendeig az idegen hadaknak hazánkban való 
felhasználási vágya nem vezérelte. 

Kénytelen vagyok megemlitni még egy sar
kalatos pontot a t. ház türelmetlensége feletti fáj
dalmam daczára. Ez a közös hadügyminiszter ál
lása. T. barátom Eötvös miniszter úr igen szépen 
igyekezett e mellett érvelni. Zichy Antal képviselő 
űr is megkísértette ezt; én azonban ennek meg
döntésére három ellenérvet vagyok bátor felhozni. 
(Eláll!) Mindjárt, mihelyt elvégzem. Az első az, 
hogy az 1867-iki törvényezikk a közös hadügyi 
teendők intézéséről határozottan, és a közös had
ügyminisztert kizárólag rendelkezett. midőn azt 
mondja: ezek ő felsége teendői. Másodszor, vala
mint ezen törvények megnevezik a közös pénz
ügyminisztert, és megnevezik a közös külügymi
nisztert, épen ugy, ha czéljok lett volna -— a mit 
különben a 67-es bizottság egész tárgyalása alatt 
senkitől nem is hallottunk — közös hadügymi
nisztert állitani fel, azt is bizonyosan megnevezték 
volna. De sokkal erősebb érv nézetem mellett fel
fogásom szerint a 13-dik szakasz, melyben igen 
is meg van mondva, hogy a közös hadügyi kérdé
sek elintézését a két miniszter előleg egyetértőleg 
teljesíts^. Két miniszterről, magyar hadügyi és 
lajtántuli hadügyminiszterről van tehát szó, a 
harmadiknak, a közös hadügyminiszternek még 
csak nyoma sincsen benne, bár fel sem lehet tenni, 
hogy épen a dolog élén álló miniszter, ha létezik, 
kizárható legyen a tanácskozásból. Nem hiszem 
tehát, hogy ha a mellett érvelni lehet is, azt bebi
zonyítani lehetne, hogy a kösös hadügyminiszter 
léte nem eltérés az 1867. XII . törvényczikktől. 

Miután ezeket kijelentettem, megnyugtatva 
némileg a miniszterelnök úr nyilatkozatai által, 
megnyugtatva e törvényben foglalt két egészséges 
eszme által, azon reményben, mint már beszédem 
eleién is kifejeztem, hogy e tekintetben mindnyá

jan tenni fogjuk előlegesen és utólagosan köteles
ségünket, én a törvényjavaslatot a részletes tár 
gyalás alapjául elfogadom. (Helyeslés bal felöl.) 

Deák FerenCZ : Átalánosságban tárgyaljuk 
az elénk terjesztett törvényjavaslatokat, átalános
ságban fogok én is azokhoz szólani. (Halljuk! 
Halljuk!) 

Az állam első és legfontosabb feladata meg
védeni az országot kül- és bei-ellenség ellen. A 
végrehajtó hatalom köteles őrködni a haza bizton
sága fölött, az alkotmányos törvényhozás pedig 
tartozik gondoskodni arról, hogy a kormány min
den időben s minden eshetőségek ellen elegendő s a 
czélnak teljesen megfelelő védelmi eszközök felett 
rendelkezhessék a haza védelmére. (Tetszés.) 

Súlyos kötelesség a védelmi kötelesség ; mind 
az összes államra, mind az egyes honpolgárokra 
nézve folytonos teherrel jár és nagy áldozatokat 
igényel. A polgári kötelességek közt ezen köteles
ség teljesítése a legterhesebb, de mellőzhetlen. 
Nem lehet ezen kötelességet elodázni, nem lehet 
azt hanyagon vagy félig teljesíteni, mert a félig 
teljesített védelem aligha jobb a védelem elmu
lasztásánál, (Tetszés.) Hiba vagy mulasztás e rész
ben nem csak a honpolgárok jóllétét, hanem az 
ország lételét is veszélyeztetheti. Történelmünk 
legszomorúbb lapjai tesznek erről tanúságot. 

Szerencsések volnánk, ha a védelem terhes 
kötelességének teljesitése nélkül is fen birnánk 
tartani hazánkat. De, fájdalom, ez lehetetlen. Bol
dog azon ország , melynek teljes neutralitását 
Európa garantirozta, mint Helvetiáét; boldog az, 
melyet mások védenek meg; boldog az, mely 
geographiai helyzete miatt a megtámadtatások ve
szélyének kevésbbé van kitéve. De a mi helyzetünk 
az európai nsgyhatalmasságok közepette — útjá
ban ugy szólván a hareznak — több veszélylyel 
jár, és hogy megvédhessük hazánkat, több erőfe
szítési áldozatok igényeltetnek. (Nagyon igaz!) 

Seregeket gyűjteni és fentartani szükség nél
kül vagy a szükség mértékén tul fonák politika, 
hóditó háborúkra pazarolni a nép vérét és vagyo
nát politikailag is, erkölcsileg is bűnös. De ele
gendő erővel készen állani az ország védelmére 
minden lehető megtámadások ellen politikai és 
erkölcsi kötelesség. (Élénk tetszés.) 

Fog-e valaha a civilisatio és a népek erkölcsi 
érzete azon fokra emelkedni, hogy a háború poli
tikai és erkölcsi lehetetlenség legyen, azt nem tu
dom ; de hogy még eddig oda nem emelkedett, és 
hogy a háború kivált Európa jelen helyzetében a 
könnyen történhető lehetőségek közé tartozik, azt 
ugy hiszem, senki sem tagadja. Nekünk pedig a 
helyzetet ugy kell tekintenünk, aminő az jelenleg, 
nem ugy , a minőnek mi azt óhajtanánk. (Tetszés.) 

Kormányunk a háborút bizonyosan nem 



CCLXXVI. ORSZÁGOS ÜLÉS. (Augusztus 3.1868 ) 367 

óhajtja, de az országnak czélszerü védelméről sem 
feledkezhetik meg soha, és mivel arról győződött 
meg, hogy védelmünk eddigi rendszere Európa 
jelen viszonyai közt és a hadviselésnek mostani 
módja mellett nem kielégítő : ezen védrendszer 
átalakítására törvényjavaslatokat terjesztett elő. 

Midőn mi ezen törvényjavaslatok felett tanács
kozunk, azt kell fontolóra vennünk, alapos-e a mi
nisztérium azon kiindulási pontja, miszerint jelen 
védrendszeriink a haza védelmére nem elegendő, 
és ennélfogva a czélnak nem felel meg teljesen? 

És ha e rendszer nem elegendő, jobb-e, czél-
szerübb-e ennél a kormány javaslata, és több biz
tonságot nyujt-e az ország védelmére nézve ? 

Vagy ha sem az eddigi, sem a most javaslatba 
hozott védrendszert nem találjuk kielégítőnek, mi
nőt kell azok helyébe megállapítanunk ? 

Tehát vagy meg kell tartanunk az eddigi 
rendszert, vagy el kell fogadnunk lényegében és 
főelveiben az elénk terjesztett javaslatot, vagy a 
helyett mást, jobbat, czélszerübbet készítenünk, 
rögtön, haladék nélkül. Ezen három alternatíva 
közül kénj'telenek vagyunk valamelyiket vá
lasztani. 

Meggyőződésem az, hogy eddigi védelmünk 
rendszere Európa jelen helyzetének s a hadvise
lés mostani módjának igényeit ki nem elégíti, 
s azért a czélnak meg nem felel, s az ország védel
mére nem nyújt teljes biztonságot. 

Nincs nagyobb állam, mely védelmi rend- ; 
szerét, a véderő mennyiségét és szervezetét teljesen 
öntetszése szerint határozhassa meg. E részben 
mindenik a viszonyok kényszerűsége alatt áll; 
nem hagyhatja figyelem nélkül más államok had
erejének nagyságát, s kénytelen ahhoz mérve ren
dezni saját véderejét; nem mellőzheti a hadtudo
mánynak kifejlődését, mert ha mindezeket nem 
tekintve, más államoktól messze elmarad, valószí
nűleg rövid időn veszve lesz. 

Hajdan gyakorolatlan tömegek harczoltak 
hasonló gyakorlatlan tömegek ellen, s e karczok-
ban a nagyobb vitézség, bátorság gyakran a na
gyobb szám fölött is diadalmaskodott. Még e har-
czokban is a régibb, gyakorlottabb harczosok bir-
tak gyakran döntő elönynyel. Némely európai 
hatalmasságok kezdették emelni az állandó, ren
des és begyakorolt katonaság számát, és ez által 
diadalmaskodtak elleneik fölött. Ezt látva a többi 
hatalmasságok, ámbár jól tudták, hogy az állandó 
katonaság, kivált, ha nagyobb számban tartatik, 
rendkívüli súlyos teherrel jár, kénytelenek vol
tak saját érdekök, saját országuk biztonsága mi
att is követni a példát, s átalakult az előbbi véd
rendszer egész Európában, s fektetve lőn főként 
az állandó katonaságra. 

Őseink sem maradtak e részben hátra. Előbb 

nálunk is a banderiális és insurrectionalis rendszer 
állott fen; ezek voltak egyedüli védeszközeink. 
De már 1715-ben belátták az ország rendéi, hogy 
ez a mód nem elegendő az ország megvédésére, s 
kimondották a VIII-ik törvényben, hogy a bandé
rium és ínsurrectio mellett állandó rendes katona
ságot is kell fogadni belföldiekből és külsőkből. 

A bandériumok csakhamar megszűntek Eu-
rópaszerte, és megszűntek azok nálunk is ; az ál
landó rendes seregek pedig mindenütt növekedtek. 
Az ínsurrectio — mind a portalis, mind a szemé
lyes — fennállott még hazánkban, ámbár Mária 
Terézia ideje óta csak ritkán használtatott, inig 
végre az 1809-ik évben tett utolján szolgálatot. 

A védrendszernek ezen átalános átalaku
lása, és az állandó hadseregek szaporodása tete
mesen megváltoztatta a hadviselés módját mind 
a seregek számára, mindazok használása módjára 
nézve. 

Ha összehasonlitjuk a múlt századokbelihar-
czokat a mostaniakkal, s az akkori hadseregek 
számát a mostaniakéval: valóban meglepő a kü
lönbség. Nem szólok a 30 esztendős háborúról, 
csak Mária Terézia háborúit emlitem, melyekben 
hazánk is közreműködött, és emlitem e század ele
jéből a franczia háborúkat. Mi volt akkor az egyes 
hatalmasságok hadseregeinek száma a mostanihoz 
képest? 1796-ban al l - ik czikk bizonyítása szerint 
340 ezer emberből állott ő felségének a római csá
szárnak és magyar királynak összes hadserege. 
1812-ben az első törvényczikkben 64 ezerre 
van megállapítva a magyar ezredek létszáma; s 
ha ehhez ő felsége többi országainak és tartomá
nyainak katonáit aránylag hozzáadjuk, mily cse
kély szám lesz az eredmény az európai államok 
mostani seregeihez képest! Hiszi-e valaki, hogy 
ily számú sereggel most, midőn az európai nagy
hatalmak mindenike 800 ezer begyakorlott ren
des katonát számithat seregében, meglehetne vé
deni a birodalmat és hazánkat? (Elénk tetszés.) 

Ehhez járul azon körülmény is, hogy a gyors 
közlekedési eszközök tetemes szaporodásánál fog
va, a seregek összevonása, elszállítása hamarább 
történik, s e miatt a háborúk gyorsabbak és rö
videbbek. Előbb még a háború megizenése után 
is a döntő csatákig hónapok, gyakran évek foly-

i tak le. Ha akkor a fenyegető vagy már megkez-
j dett háború alkalmából ujonczok állittattak ki és 
' e gyakorlatlan ujonczok ezredekbe soroztattak, 

volt idő azokat kitaníttatni és begyakorolni és né
ha fél év múlva is elég jókor érkeztek a háború 
színhelyére, hogy a döntő csatákban sikeresen 
részt vehessenek. Most ilyen ujonczok a háború 
végéig alig volnának csak némileg is begyako
rolhatok, mert a közelebbi idők tapasztalásából 
tudjuk, hogy nagyszerű, döntő háborúk nem évek, 
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nem hónapok, hanem hetek alatt végeredmény
nyel be lettek fejezve. 

E tetemes változások, melyek az ujabb kor
ban Európának majd minden állomára kiterjed
tek, szükségessé teszik, hogy minden nagyobb ál
lam az eddiginél sokkal több, sokkal nagyobb szá
mú katonát állithasson megtámadás esetében a 
harcz terére, és hogy a katonaság ne gyakorlat
lan ujonczokból, hanem rendesen kitanitott és be
gyakorlott harczosokból álljon. Védelmünk eddigi 
rendszere mellett ezt tenni képesek nem volnánk, 
kisebb sereggel pedig, vagy be nem gyakorlott tö
megekkel, nagyobb számú begyakorlott seregek i 
ellen, vitézség és lelkesedés daczára sem birnók j 
kiállani a harczot. Eddigi rendszerünk megtartása 
mellett tehát az ország megvédése és biztonsága 
volna koczkáztatva. [Helyeslés.) 

Az elénk terjesztett törvényjavaslatok pótol
ják e hiányt, és nézetem szerint az előbbinél czél-
szerübb védrendszert tartalmaznak (Igaz!) 

Nagy seregek, mint mondám, nagy teherrel 
járnak, és azon szám is. melyet jelenleg Európa 
nagyhatalmai tartanak, oly nagy, hogy azt foly
tonosan zsolddal és élelemmel ellátni a népek nem 
birnák. De tetemesen kisebb számra egyik állam 
sem szoritkozhatik, mert nagyobb számú gyakor
lott hadseregek ellenében nem birná megvédeni 
országát, s fentartani annak biztonságát. Ujabb 
korban tehát azon eszme kapott lábra az európai 
szárazföldön, hogy aránylag csekélyebb legyen 
ugyanazon rendes katonaságnak száma, mely 
béke idejében is folytonosan fegyverben áll, és 
élelemmel és zsolddal ellátandó, de nagyok legye
nek a tartalékseregek. E tartalékseregek is azon
ban oly harczosokból álljanak, kik már évekig 
szolgáltak a folytonosan fegyverben álló katona
ság sorában, s ennélfogva teljesen begyakorolva 
levén, épen oly harczképesek, mint azok. 

Csak ily módon lehet nagy számú begya
korlott seregeket az állam végpusztalása nélkül 
harczkészen tartani, és ezen eszme az elénk ter
jesztett törvényjavaslatoknak is egyik alapeszméje. 

A teljesen begyakorolt nagy számú tartalék
seregek csak ugy létesülhetnek nagyobb baj és 
nehézségek nélkül, ha a szolgálati idő rövidre sza-
batik és az átalános védkötelezettség törvény ál
tal kimondatik. Egyik ugy, mint a másik ember
ségesebb, ezélszerübb és igazságosabb , mint az 
eddigi mód volt. {H<.lyslés.) 

Hajdan, mig fogadott katonák képezték a 
sereget, sőt utóbb is, midőn azok erőszakkal állít
tattak, a szolgálati idő addig tartott, mig a katona 
elhalt vagy szolgálatra képtelenné lett; az illető ki j 
volt szakasztva — gyakran akarata ellen— polgári 
állásából és minden viszonyaiból egész életére. E j 
sors nem ért minden honpolgárt, de a kit ért, azt ' 

súlyosan és igazságtalanul sújtotta. Utóbb az erő
szakos állitás helyébe a conscriptio és capitulatio 
következett. Ez ugyan könnyebb volt. de mégis 8 
—10 évig tartott. 

Most az előttünk fekvő törvényjavaslat szerint 
3 év a rendes szolgálati idő; annak elteltével a 
katona ismét visszamehet családjához, folytathat
ja keresetmódját, családi viszonyba léphet, s még 
7 évig évenkint csak rövid idei gyakorlatra köte
les, mindamellett, hogy háború esetében nűnt 
begyakorlott katona képes lesz sikeresen szolgál
ni a haza védelmére. 

Az átalános hadkötelezettség is igazságos. 
Ha e kötelezettség legsúlyosabb minden polgári 
kötelezettségek között, viselje azt mindenki különb
ség nélkül, a kit kora és testalkata arra képessé 
tesz. (Elénk helyeslés.) Hajdan a nemesi osztály, 
annálfogva, mert köteles volt a felkelő seregnél 
szolgálni, e katonáskodás alól ki volt véve; csak a 
szegényebb osztályokat terhelte az, de az insur-
rectiók csak ritkán és rövid ideig működtek, s 
ámbár a törvény megrendelte, hogy minden év
ben gyakorlatok tartassanak, a megyék, melyek
ben épen a kiváltságos osztály határozó't, a tör
vény ezen rendeletét elmellőzték, mig a szegény 
nép gyermeke évekig viselte a katonáskodás ne
héz terhét. 

Ezt az igazságtalanságot is megszünteti az 
előttünk fekvő törvényjavaslat, s midőn egy rész
ről a haza védelmét biztosabb és czélszerübb ala
pokra helyezi, más részről az igazság, méltányos
ság és humanitás követeléseinek is inkább felel 
meg. (Tets'~és.) 

Azon ellenvetést tették többen ezen törvény
javaslatok ellen, hogy bennök a magyar hadsereg 
egészen fel van adva. 

Ha a magyar hadsereg eszméjét ugy értel
mezzük, mint az állandó katonaság behozatala óta 
értelmezték törvényeink s a folytonos gyakorlat, 
akkor ezen eszme a jelen törvényjavaslatban nin
csen feladva, sőt, miután annak egyik szakaszában 
hivatkozás történik az 1867. XO. t. ez. azon sza
kaszára, mely szerint „a magyar hadsereg ö felsége 
többi seregeinek kiegészitő része," az eszme nem 
csak mellőzve nincs, de világosan fentartatik. 
(Igaz! jobb felöl.) 

Oly magyar hadsereget azonban, mely telje
sen független, önálló, s ő felsége többi seregeitől 
egészen elkülönözött legyen, e törvényjavaslatok 
sem foglalnak magukban. 

Az állandó katonaság 1715-ben állapíttatott 
meg törvény által mint honfiakból és külsőkből 
fogadás által alkotandó sereg. A törvény akkor 
ezenkívül egyebet nem rendelt. Későbbi törvé
nyeink szólanak magyar ezredekről, azok számá
ról, teljes állapotban leendő tartásáról ; de elkülön-
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zött hadseregről, mely e fogalomnak „független, 
önálló külön magyar hadsereg" csak távolról is 
megfelelt volna, semmit nem szólanak. 1790-ben, 
azon országgyűlésen, mely a nemzetjogainak fen-
tartásában, biztosításában, ernyedetlen buzgalom
mal járt el, s mely a X. t. czikkben kimondotta 
Magyarország független önállását, az ország ren
déi nem határoztak semmit önálló, független, kü
lön hadseregről ; hanem azt igenis kívánták, hogy 
a hadi tanácsnál két magyar hadi tanácsos is al
kalmaztassák, a mi bizonyosan nem a sereg elkü-
lönzését jelenté. (Tetszés a középen, mozgás a szélső 
bal oldalon.) 

Ajánlottak akkor az ország rendéi uj'onczokat 
is a magyar ezredekhez ; kimondották, hogy a ma
gyar ezredek teljes számban leendő fentartására a 
fogadás nem levén czélszerü mód, e helyett egy 
országos küldöttség készítsen „de conservandis in 
actuali statu completo legionibus Hungaricis" 
czélszerü javaslatot; de külön, önálló magyar had
seregről nem szólanak. 

Az 1802-dik évben előfordul ugyan az első 
czikkben e kifejezés: „magyar hadsereg" (exerci
tus hungaricus); de ott van egyszersmind e szó
nak magyarázata is e szavakban : „Duodecim legio-
num pedestrium, decem equestrium, in summa se-
xaginta quaíuor millium exercitus Hungaricae nu-
merum in praesens defixum" stb. 

Tehát a magyar hadsereg akkor 64 ezer lo
vas s gyalog katonából állott, mely nem volt ön
álló, független hadsereg, hanem része volt ő fel
sége összes hadseregének. 

Tanúsítja ezt az 1795-dik II. t. ez. is, mely
ben a 340 ezerből álló császári királyi hadsereg 
fentartására két millió 40,000 mérő rozsot, ezen 
felül zabot, s ökröket ajánlanak: „pro intertentio-
ne 340 millium exercitus caesareo regii." A tör-
vényezikk tehát nem „hadseregről" szól, hanem 
„császári királyi hadseregről," s ebben benne fog
laltattak a magyar ezredek is. (ügy van! jobb 
felöl) . 

Tekintse bár végig akárki a törvényeket s 
országgyűlési iratokat: látni fogja, hogy teljesen 
önálló, független, külön magyar hadsereg létezésé
nek nyoma nincs azokban ; sőt még az 1848-diki 
tőrvények is emiitik ugyan e szót: „magyar had
sereg;" de arról mint önálló, független, külön 
hadseregről sehol nem rendelkeznek. 

S hivatkozom a t. ház tagjaira, hogy ilyen 
önálló, független, külön magyar hadsereg 1848- j 
ban is csak akkor jött tettleg létre, mikor sere
geink nem a sanctio pragmatica értelmében ő fel
sége seregeivel együtt, hanem ellenök küzdöttek. 
(Elénk helyeslés a jobb, mozgás a szélső bal oldalon.) 

Ha pedig valaki okát vizsgálná annak, hogy 
az állandó katonaság megállapitása óta miért nem 
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sürgettek ily teljesen önálló, független, külön had
sereget az ország rendéi: valószínűleg azon ered
ményrejutna, hogy nem sürgették, nem követelték, 
mert azon meggyőződésben voltak, hogy két ilyen 
elkülönzött, független és önálló hadsereggel, annyi 
harcz és veszély között, sem a hazát, sem ő felsége 
trónját s többi országait a pragmatica sanctio ér
telmében megvédeni nem lehetett volna. (Helyeslés.) 

Miként alakulnak egykor Európa helyzetei 
s az országok viszonyai, az a jövő titkai közé tar
tozik ; de nekünk főként a jelen helyzetet s annak 
szükségeit kell tekintetbe vennünk; ezek mellőzé
sével egyedül a jövőre nem építhetjük megállapo
dásainkat, (ügy van!) Lehet, hogy azon védrend-
szer, mely most elénk terjesztetett, hiányosnak 
fog egykor tartatni, s tetemes változásokon me-
nend keresztül. Az idő fogja kimutatni czélszerü-
ségét vagy hiányos voltát. Poroszország példája 
ugyan kedvező tanúságot tesz e rendszer elvei 
mellett; ha azonban czélszerütlennek bizonyítaná 
be azt a tapasztalás, lehet idővel azon változtatni, 
s azt az akkori viszonyokhoz alkalmazni. De ha 
most elmulasztjuk hazánk s a birodalom védelmére 
megtenni azt, a mi szükséges és czélszerü, e mu
lasztásnak keserűen adhatnék meg: árát végrom-
lásunkkal: mert épen a honvédelmi intézkedések 
azok, melyeket a határozatlanság habozásai között 
halasztgatni, vagy félig megtenni veszélyes, s 
könnyen megeshetik, hogy az események nem 
várnak. (Elénk hosszas tetszésnyilvánítások.) 

A törvényjavaslatok részleteibe nem bocsát
kozom ; azok fölött ugy is külön tárgyalásnak 
lesz helye. Annyit azonban előre is kijelentek, 
hogy midőn valamely rendszert elvben és alap
eszméjében elfogadok, annak oly lényeges részeit, 
melyek nélkül az egész lehetetlenné válik, ellökni 
bizonyosan nem fogom. (Tetszés a jobb oldala a.) 
Vannak ezen törvényjavaslatok részleteiben oly 
pontok, melyeket én is másként óhajtottam volna j 
de ha e pontokra nézve az én óhajtásom csak az 
egésznek föláldozásával volna elérhető, inkább alá-
rendelem a fontosabb érdekeknek saját nézetemet, 
sem hogy az egész rendszert, melyet szükségesnek 
tartok , ez által koczkáztassam. (Elénk helyeslés a 
jobb oldalon.) Nem szeretném e részben lelkemre 
venni azon felelősséget, hogy az ország védelmére 
rögtön és mulhatlanul szükséges nagyfontosságú 
intézkedés csak azért, mert annak egyes, bár fon
tos részleteire nézve más véleményben vagyok, 
elmaradjon, s e miatt az ország biztonsága legyen, 
ha bár csak egy időre is veszélyeztetve. (Hosszas 
helyeslés.) 

Pártolom tehát a törvényjavaslatokat átalá-
nosságban, lényeges elveikben és alapeszméikben, 
ismételve azon imént kijelentett vezérelvet, mely 
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engem a részletes tárgyalásnál vezetni fog. (Hosz-
szas élénk tetszésnyilvánítások.) 

Csanády Sándor : Tisztelt képviselőház! 
(Zaj. Eláll! A tagok egy része kimegy.) Midőn a 
véderő szervezésére vonatkozó, a kormány által 
előterjesztett törvényjavaslat ellen adom szavaza
tomat, nem lehet szándékom azon társadalmi és 
politikai okok fejtegetésébe bocsátkozni, melyek 
átalában a nagy állandó hadseregek ellen szóla-
nak, és melyek a nép igazi barátait az egész vilá
gon mindenütt arra inditák, hogy az állandó had
seregek létszáma leszállítására törekedjenek. 

Mert az állandó nagy hadseregek egész Európá
ban nem a nemzeti jóllétnek, boldogságnak.megelé
gedésnek, szabadságnak, hanem igenis a népek el
nyomásának vak eszközei. Ez a politikai ok. 

A nagy állandó hadsereg a nemzet vagyo-
nodhatásának egyik legnagyobb tényezőjét , a 
legegészségesebb munkaerőt tétlenségre kárhoztat
ván, gátolja a népek anyagi gyarapodását, képte
lenné teszi őket adójok fizetésére. Ez a közgazda
sági tekintet. 

És az erkölcsi tekinteteket megemlitsem-e ? 
Hisz ezek annyira világosságban vannak helyezve 
már ma, hogy fejtegetésükbe bocsátkozni felesle
ges volna bármi körülmények között. 

Csakis azon különös szempontokat kívánom 
tehát felemlíteni, melyek nemzeti törekvéseink 
szempontjából a kormány kivánatának teljesítését, 
melylyel az osztrák hadsereg létszámát szaporítani 
czélozza . hazám érdekeivel homlokegyenesnek 
bizonyitják. 

Első szempont azon körülményben fekszik, 
hogy ha a hadseregnek csak mostani létszáma 
tartatik is fen. ez az országra nézve mind a szel
lemi, mind az anyagi téreni előhaladást tökéletesen 
lehetetleníti; mert a mostani hadsereg nagy száma 
elkerülhetetlenné teszi azon rettenetes hadi budge-
tet, mely már is elviselhetlenül nehezedett a nem
zet vállaira. Lassankint tehát szétfoszlik az ön-
ámítás köde, melyben ez országgyűlési többség 
azon dicsekvést burkolja, hogy az ország alkot
mányosságának helyreállítását s ezáltal a nem
zet jobb létét eszközölte. Nem ezt eszközölték, 
uraim, önök, hanem igenis eszközölték azt, hogy a 
magyar néptől, mely eddig kényszerítve adta fil
léreit az osztrák államhitelezők feneketlen hordó
jának töltésére és a népek szabadsága ellen fel
használt nagy hadsereg tartására , ezen magyar 
néptől ezentúl ugyanazon czélokra ez országgyű
lés és saját képviselői beleegyezésével szedjék el 
munkájának és véres verítékének gyümölcseit. 
Nem ezt várja a nemzet országgyűlésétől és kor
mányától, hanem igenis várja terheinek köny-
nyitését és azon eszközök, intézkedések előállítását, 
melyek a nemzet jóllétének előmozdítására szolgál

nak. Várja tehát legelső sorban azt, hogy a had
sereg nagy mérvben kevesbittessék és ez által az 
elviselhetetlen adó, ezen nagy hadi budget, leszál-
littassék. És a kormány e helyett a hadsereg sza-

! poritását tűzi ki czéljául, mely hadsereg szapori-
! tása természetesen a hadi budget felemelését von-
| ná ma okvetlenül maga után, melyet a nép mos-
' tani nagyságában sem kép:s fizetni. Már, uraim, 

ezen eljárás nem a nemzet jóllétének előmozdítása, 
ezen eljárás a nemzet érdekei megtámadása. 

Azt mondják többen, s mondatott a kormány 
által is, hogy ha e kiegyezkedés, mely nézetem 
szerint a legnagyobb áldozatba került a nemzet
nek, mert az ország önállását, függetlenségét vitte 
áldozatul, mondom, ha e kiegyezkedés nagyobb 
terheket rak is a nép vállaira, majdan azon intéz
kedések folytán, melyeket a kormány előidézend, 
a nemzet jólléte emelkedni fog. En ezen állítást 
meggondolatlan önámitásnál egyébnek nem tar
tom; s hogy ez valódilag nem más, bizonyítja a 
tapasztalat: mert a kibékülés legalább ez ideig 
sem szellemileg, sem anyagilag boldogságot nem 
hozott e hazára. Szellemileg nem, . . . (Ellenmon
dás.) Meg fogom mondani, uraim, az okát, miért 
állítom ezt. Szellemileg nem idézett elő jóllétet, mert 
daczára annak, hogy e hazában 5000 község pol
gárai azon szomoritó helyzetben és körülmények 
közt vannak jelenleg is, hogy a népiskolák hiánya 
miatt a középkori sötétségből kibonyolodni nem 
tudnak, a vallás- és közoktatásügyi miniszter úr a 
népnevelésre csak 200.000 forintot vett fel bud-
getjébe. mely csekély összeg a már jelenleg meg
levő iskolák nyomorral küzdő tanítóiknak sorso
kon! könnyebbülés kieszközlésére sem elegendő. 
Tehát szellemileg a kiegyezkedéssel nem nyert a 
nemzet semmit; sőt még a nevelés ügye lendületet 
sem kapott. De nem nyert az ország a kiegyezke
déssel anyagilag sem; mert a fölemelt adók, az el
vállalt államkölcsön terhei és ezen nagy hadi bud
get annyira kimeríti az adózó nép erejét, hogy a 
legközelebbi évben a közigazgatási költségeket 
sem lehet már kölcsön felvétele nélkül fedezni. 

Nem szólok most arról, hogy a kormány na
gyon hamar lépett az adósság csinálás azon teré
re, melyen Ausztria az örvény szélére jutott; csak 
azt kérdezem: minők lesznek azon intézkedések, 
melyek által a nemzet sorsán javítani fog? Pénz 
nélkül ? Vagy ezt is kölcsön utján akarja a kor
mány eszkölni? Hiszen, uraim, a kölcsön után 
rögtön kamatot és törlesztést kell fizetni! 

Tehát a kormány minden, de minden lépése 
ujabb terheket csatol a már is elviselhetlenné vált 
terhekhez. Azon ut, melyen a kormány halad, 
nem a nemzet jóllétének előmozditására, hanem a 
nép tőnkre jutására vezet okvetlenül. 

Már csupán azért, hogy a nép terhein köny-
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nyiteni lehessen, szükséges lett volna a hadsereg 
létszámának leszállítása, és a kormány a helyett 
még szaporitását kívánja. 

A második szempont, mely meggyőződésem 
szerint a kormány kivánatának teljesítését gátolja, 
abban áll, miszerint Ausztria a jelenlegi hadsere
gét is elég nagynak hiszi arra nézve, hogy oly 
külpolitikát kövessen, mely előbb-utóbb okvetlen 
háborúba fogja keverni. Ausztria hadseregének 
szaporítására segédkezet nyújtani annyi, mint 
Ausztriát az aetiv politika követésére felbáto
rítani (Egy szó: Kell is!) és én ezen felbátoritást a 
legveszélyesebbnek tartanám hazánkra nézve, 
mert vagy minden számítás csal, vagy tagadbat-
lanul igaz az, hogy Ausztria azon külhatalmas-
sággalvaló szövetkezéssel, melynek alapja a kibé
külés Magyarországgal, oly bonyodalmakba fogna 
rohanni, melyek ujabb, és na lehetséges, az előbbi
nél még rettenetesebb Sadowát fognak előidézni. 
(Zaj.) 

Tudom én, uraim, hogy ez 1866-iki Sadowát 
nem csak a porosz fegyverek tökéletességben való 
előnye, hanem az osztrák alattvaló népek elégedet
lensége is idézte elő. Tudom azt is, hogy Magyar
ország hadseregének vitézsége igen nagy súlyt 
lenne képes vetni a mérlegbe Ausztria mellett; de 
uraim, tudom ám azt is, hogy ma már egy hadse
reget nem tesz vitézzé magában azon katonai bá
torság, mely tulajdona. A nemzet hadseregének 
vitézsége attól függ, vajon nemzeti érdekek mel
lett harczol-e vagy nem? vajon képes-e lelkesülni 
azon ügyért, azon eszmékért, melyek mellett küzd? 
és én meg vagyok győződve arról, hogy Ausztriá
nak legközelebbi háborúja sem lesz olyan, hogy a 
császári zászlóhoz akár a civilisatiónak, akár kü
lönösen a magyar nemzetnek érdekeit csatolhatná. 

Csak gondolják meg, uraim, hogy azon álla
pot, melyet önök előidéztek, nem hozott könnyeb
bülést a nemzetre, sőt növelte és növeli naponkint 
a közelégedetlenséget. Oly állapot ez, melyből a 
nemzet, mihelyt alkalma lesz. szabadalni kivan. Te
kintsenek szét önök, uraim, az osztrák birodalom
hoz tartozó tartományok népei között, s meg fog
nak győződni, hogy ők épen oly elégedetlenek je
lenlegi állapotaikkal, mint a minők vagyunk mi. 
Csehország, sőt maga Prága folyvást izgatottság
ban á l l ; Galiczia Lengyelország helyreállítását 
óhajtja; Tirol egy része, Trient kifelé kaczérkod-
nak, s maga a német faj a nagy német birodalom 
felállításáról álmodozik. És miért történik mind 
ez ? Történik azért, mert a nagy állandó hadsere
gek létszáma és az elviselhetlenné vált adóterhek 
a birodalom minden népeit a kétségbeesés szélére 
taszították. 

A népek . . . (Jobb felöl: Elég már!) Majd én 
fogom azt meghatározni, mikor lesz elég. A népek 

közelégedetlensége bizonyára nem fogja legyó'z-
hetlenné tenni az osztrák fegyvereket, s ha ez igy 
van, abból mi következik? az, nézetem szerint, 
hogy békepolitikát kell követni. 

A kormányférfiak, igaz, folytonosan tagad
ják, hogy Ausztria oly politikát követ, mely hábo
rút idézne elő, azonban ezen tagadás, meggyőződé
sem szerint, nem elegendő ok arra nézve, hogy 
azoknak hitelt adjunk; hogy pedig azoknak hitelt 
ne adjunk, arra elegendő ok a legközelebbi évtize
dek diplomatikai története ? 

Egyetlenegy mód van, uraim, a békeszándék 
bebizonyítására : ez egy mód a hadsereg létszámá
nak leszállítása. 

Azt mondották ezen eszmére többen a jobb 
oldal szónokai közül . . . (Nagy zaj. Elég! Eláll!) 

P a t a y I s tván : Ugyan nem kell mindig ott 
bele discurálgatni. Tessék felállani és beszélni, az 
a rendje. 

Csanády Sándor: Hallottam, azt mondot
ták erre a jobb oldalról, hogy az országot védelmi 
erő nélkül hagyni nem lehet; különösen hazánk
hoz közel oly bonyodalmak támadhatnak, melyek 
a véderő készen tartását okvetlen szükségessé te
szik. Tökéletesen igazuk van, uraim, önöknek; de 
én sem akarom ám hazámat védetlen állapotban 
hagyni, sőt óhajtásom, czélom az, hogy oly ma
gyar véderő szerveztessék, mely képesítve legyen 
minden körülmények közt bár melyik császárság-
haderejével szembe szállani és hazánkat azok el
lenében megvédeni. De ezen ezélt, uraim, nem ez 
által fogjuk elérni, hogy az osztrák hadsereg lét
számát szaporítjuk, mely osztrák hadsereg a tör
ténelem biztosítása szerint a magyar nemzet és 
szabadságának megsemmisítésére használtatott fel 
igen sok alkalommal. 

Vadnay LajOS: De most nem, mert magyar 
kormány lesz ! 

Csanády Sándor : Következőleg Magyaror
szág érdeke nem az osztrák hadsereg létszámának 
szaporitását kívánja, hanem igenis kl \ánja azt, 
hogy magyar véderő állíttassák fel, kívánja, hogy 
független, önálló magyar hadsereg szerveztessék. 
Erre kell tehát működnünk okvetlen; azonban 
ezen czélt el nem érjük az által, ha a ház asztalára 
letett törvényjavaslatokat elfogadjuk; nem pedig 
azon oknál fogva, mert a törvényjavaslat értelmé
ben oly haderő szerveztetnék, mely bele olvasz-
tatnék az osztrák hadseregbe ; oly véderő, mely 
fekete-sárga lobogók alatt német vezénylet mellett 
többnyire idegen tisztektől vezettetve, a haza érde
kei ellen működhetnék igen sok körülmények közt. 

De nekünk , mint mondom, mindent el kell 
követnünk arra nézve, hogy önálló, független 
magyar hadsereg szerveztessék. Mert csak ilyen 

J hadseregtől várhatnánk olyan eredményeket, 
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minőket az 1848—49-iki hadjáratok alkalmával 
a dicső magyar honvédhadsereg előállított, (Él
jenzés a szélső bal oldalon) mely vitéz hadsereg le
győzésére , daczára annak , hogy ben a hazában 
a félrevezetett nemzetiségek lázadásai a magyar 
véderőnek egy részét igénybe vették, két nagyha
talom hadserege szükségeltetett, mely két nagy
hatalom hadserege is csak a Világosnál elkövetett 
legaljasabb árulás következtében érhette el czélját. 

Van még egy szempont, melyet csak néhány 
szóval kivánok megemliteni. Az osztrák hadsereg 
nagysága folyvást fenyegető veszély az alkotmá
nyosságra nézve. Ez a viszonyok természetében 
fekszik. Ezt bizonyítja a történelem. Nekünk te
hát kötelességünk oda működni, hogy ezen ve
szély elhárittassék; és én csodálkozom , hogy egy 
kormány, mely szabaclelvüseggel, alkotmányos 
törekvésekkel szeret dicsekedni (Méltán is!) az al
kotmányosság ezen veszélyének növelésére ho
gyan törekedhetik. Én tehát, t. ház, mert nem 
akarom , hogy Magyarország osztrák táborrá ala
kíttassák át, (Jobb felöl: De mi sem ám !) mert nem 
akarom, hogy hazánk polgárai életök legszebb 
korát, ifjúságokat egy évtizeden át idegen érdeke
kért áldozzák fel; inert néni akarom, hogy az eddig 
is elviselhetlenné vált adóterhek a jelenlegi hadsereg 
létszámának szaporítása által megnagyobbodván, a 
nemzetet a végelszegényedés örvényébe taszítsák ; 
mert nem akarok oly véderőt, mely hazánkat és 
alkotmányos szabadságunkat — ha majd lesz — 
(Hát mist mi van? absolutismus 9) megvédeni ké
pes ne legyen: a ház asztalára letett törvényjavas
latot még részletes tárgyalás alapjául sem foga
dom el. 

Minthogy azonban óhajtom, hogy hazánk 
boldog, nagy és szabad legyen, kívánom, hogy 
egy önálló, független magyar véderő szerveztes-
sék, melynek alapját, magvát a most hazánkon kí
vül állomásozó magyar ezredek képezzék ; kívá
nom, hogy a magyar véderő a magyar alkotmányra 
niegeskedtessék; (Helyeslés a szélső baloldalon) ki-
vánom, hogy a magyar véderő a hazában szállá-
soltassék el; kívánom , hogy a magyar lobogók 
alatt honi vezényszó mellett honfiaink vezérlete 
alá állittassék , hogy igy legszebb, legmagaszto
sabb hivatásának megfelelni képes lehessen. E 
czél elérhetése szempontjából felkérem a t. házat, 
méltóztassék a kormányt oda utasitani, hogy 
az általam is aláirt, a ház asztalára letett véderő 
szervezésére vonatkozó indítványunk szellemé
ben készítendő törvényjavaslatot terjesszen minél 
előbb az országgyűlés elé. (Helyeslés a szélső bal 
oldalon.) 

Trefort Á g o s t o n : Legnagyobb tapintat
lanságnak és indiscretiónak tartanám , ha a vita 

jelen stádiumában a szótól el nem állanék. (Élénk 
helyeslés.) 

Román Sándor.- T. ház! (Zaj. Eláll! Elnök 
csenget.) Kérem a t. házat, legyen türelemmel, nem 
csak azért, hogy megértessem, hanem leginkább 
azért, hogy félre ne értessem. 

Az előttünk fekvő törvényjavaslatok a fölol
vasott bizottsági jelentés szerint is a cs. kir. had
seregnek oly nagy létszámú állandósítására irá-
nyozvák, a melylyel a birodalom még eddig soha 
nem rendelkezett, és mely nem csak eléri, hanem 
túlhaladja Európának kiterjedésökre és népessé
gökre jelentékenyebb, az osztrák birodalomnál na
gyobb államok hadseregeinek létszámát is. A had
seregnek ezen tervbe vett roppant létszáma na
gyon növelné az ország lakosságát már ugy is 
tul terhelő véradót. de növelné aránylag az ezzel 
karöltve járó pénzadókat is , a mennyiben a kérdé
ses törvényjavaslatok elfogadása esetére azoknak 
következése az lenne; mert eltekintve a nagy 
hadseregben önként támadó csatázási vagy mér
kőzési viszketeg szüleményekint tekinthető rendkí
vüli áldozatoktól, már béke idején is mind a kö
zösügyi , mind pedig a magyar honvédelmi 
miniszterek javadalmazását is tetemesen emelni 
kellene, mindamellett, hogy az ujonczok kiál
lítására hivatott községekre jelentékeny teher , és 
a családok, illetőleg mezei gazdaságok fentartá-
sa czéljából be nem sorozott egyénekre is jelenté
keny és eddigelé ismeretlen uj adó rovatnék. De 
van ezen. az épen előadottak szerint az orsság la
kosságát pénz és vérbeli adókkal túlterhelő tör
vényjavatlatoknak még egy más , hazánkra igen 
sérelmes oldala is , a mennyiben örök időre foszt
ják meg törvényhozásunkat azon ős sarkolatos 
jogától , mely szerint egyedül ez volt hivatva az 
ujonczok számát a szükséghez képest meghatá
rozni, vagy pedig azok kiállítását teljesen meg is 
tagadni. En tehát, ki az államok bel- és külmeg-
támadás elleni biztonságát nem a nagy hadsere
gekben vélem rejleni, hanem azt inkább a né
pek megelégedésétől, éi az ebből önként folyó 
haza iránti lelkesüléstől föltételezettnek vélem ; 
továbbá én, ki a hadsereget az állam czáljául te
kintetni semmiképen nem akarom, s azonkívül pe
dig hazám sarkolatos jogait is teljes épségben 
fentartatni kívánom: aszóban forgó törvényjavas
latokat a részletes tárgyalás alapjául nem fogad
hatom el; nem fogadhatom el pedig azért, mert az 
átalános hadkötelezettség álczája, czége alatt eg y 
roppant létszámú hadsereg állandósítása szándó-
koltatik: nem fogadhatom el azért, mert tekintve 
a honvédelmi seregekre vonatkozó szakaszokat, 
azok által nem a magyar állam seregének felállí
tása, hanem inkább egy csendőri hivatással ellá
tott sereg felállítása czéloztatik, mely a másiknak 
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csak kiegészítő része, csak függeléke lenne. Végre 
nem fogadhatom el azért, mert a t. háznak több
szöri határozataival ellentétben álló eljárása kö
vetkeztében a hazában lakó nem magyar nemze
tiségek elévülhétlen jogai még mindeddig törvény 
által biztosítva nincsenek. (Fölkiáltások a szélső 
bal oldalon: Ugy van !) Ha e tekintetben s ezen 
utolsó pontra nézve legkisebb kételyem lett volna, 
azt Perczel Mór képviselő úr egészen eloszlatta 
volna (Halljuk!) beszédének azon kihivó részével; 
(Halljuk!) azt mondom, ha a legutolsó pontra nézve 
kételyem lett volna, azt Perczel Mór t. képviselő 
úr egészen eloszlatta volna: mert nem tekintve 
azt, hogy magának vindicálja ezen törvényjavas
lat létrejöttének érdemét, a mit én ugyan leg-
kevésbbé sem irigylek a képviselő úrtól; eltekintve 
attól, hogy olyanokat is megtámadott e házban, 
a kik itt jelen nincsenek és magokat nem védhe
tik, s mely megtámadások rendesen az ellenkezőt 
eredményezik, min tsem a mi a megtámadások ál
tal czélozva volt; miután azonban ezekre megfe
leltek mások, én áttérek a t. képviselő úr beszé
dének azon részére, a mely által magamat és elv
társaimat érintve érzem. A t. képviselő úr t. i. a 
törvényjavaslatok által létrejövendő nagy létszá
mú sereg szükségét a hazában levő nem magyar 
nemzetiségek elnyomásával indokolta; (Nem áll! 
A szélső bal oldalon: De ugy van !) én ugy hiszem, 
ezen indokolás, mely polgári háborúra vezetne, 
(Mozgás) feleletet nem szükségei ; (Ugy van!) 
mondom, ezen polgári háborúra vezető indokolás 
feleletet részemről nem szükségei azért, mert alig 
hiszem, hogy valaki e téren a tábornok urat kö
vetné. Hanem ha mégis a t. képviselő úr az által 
azt akarta mondani, hogy ezen nagy létszámú 
hadsereg azok elnyomására is felállíttatni szándé
koltatnék, akik a jelenleg fenáíló positiv hazai tör
vényünkre támaszkodva, az országban több orszá
gos nemzetek lételét védik, s a mellett állanak, 
vagy a román, szerb, sat. nemzetekről csak emlí
tést tenni merészelnek: akkor, megvallom, hogy a 
íenálló törvények iránti ezen példátlan tisztelet
lenség nem csak a nem magyar nemzetek ellen 
polgári háborúra vezetne. (Nincsenek is!) hanem 
még azokat is sújtaná, a kik az 1861-iki országos 
feliratban a román és szerb nemzetet kangsulyoz-
tatták, a mit, ugy hiszem, a t . tábornok úr, ki saját 
nagy tetteit óra hosszant taglalta, maga sem kíván
ja. Azt is mondotta még, és e tekintetben elisme
réssel kell lennem irányában, hogy a hazában 
lakó nemzetiségeket megnyugtatni óhajtja, és pe
dig, a mennyire csak összefér az ország integri
tásával, mindent megadatni akar. Többet mi sem 
akarunk. De ugy látszik, hogy a t. képviselő úr 
nincs tisztában maga magával sem, mert midőn 
egy részről a nem magyar nemzeteknek mindent 

megadatni akar. ugyanakkor azt mondja, hogy 
nem tűri el, hogy e hazában valaki magát román
nak vagy szerbnek nevezze. Erre ugyan senki 
sem is fog tőle engedélyt kérni. Továbbá Romá
nia kormányát is bele hozta beszédébe, és e tekin
tetben kifejtette azon óhaját, mely Magyarország 
érdekében is van, hogy vajha az oda való kor
mány állandósittatnék és consolidálhatná magát. 
E nyilatkozat nagy megnyugvására szolgálhatna 
azoknak, csak az az egy hibája van, és az a baj, 
hogy azok nem hiszik; nem hiszik pedig azért, 
mert egészen ellenkező eljárást tapasztalnak. Ausz
triának traditionalis politikája mindig ellenséges 
irányú volt azok irányában, és kormányférfiainak 
ellenséges indulata ezt mindennap tanúsította. 
Hogy a magyar államférfiak nem fognak ezen az 
utón haladni, remélni akarom; de kormányunknak 
a közelebbről czélba vett postaegyezmény iránti 
eljárása alkalmával ezen szándékát nem igen ta-
nusitja. 

Átmegyek azon tételre, a mit a t. tábornok 
úr (Itt nem tábornok, hanem képviselő!) Bocsánat, 
én ugy hiszem, hogy itt inkább mint tábornok 
beszélt, nem pedig mint képviselő. (Derültség.) 
Azt állította a t. képviselő úr tehát, hogy a román 
kormány ellenséges magatartása által szítja az 
agitatiót ez országban. Ezt, kérem, semmi ténynyel 
indokolni nem lehet. Hogyan lehet egy szomszéd 
nemzetnek kormányát ily szándékkal vádolni, mi
dőn erre semmi okot sem adott? A t. ház bölcs 
ítéletére bízom azt, hogy mily imparlamentalis 
nyilatkozat volt az. 

Áttérek most t. Tóth Vilmos-képviselő urnák 
azon sajátságos nézetére, a mit ugyanis a véderő-
ről szóló törvényjavaslat 11-ik szakaszának hatá
rozatára mondott , mely által a 800 ezernyi 
hadsereg létszáma 10 évre állapittatik meg. Azt 
jegyezte meg s különösen azok irányában, kik 
abban jogeljátszást látnak, hogy az puszta phra-
sis; mert hiszen az országgyűlésnek évenkint van 
alkalma azon szakaszok határozatait megváltoz
tatni; én, szerény véleményem szerint, hajlandóbb 
vagyok azokat puszta phrasisnak tekinteni, miket 
t. képviselő rir mondott, mint a törvény világos 
s igen tüzetes határozatait, melyek csakugyan 
megfosztják az országot nem csak 10 évre, hanem 
tekintettel a honvédi szolgálat köteles voltára, s 
mivoltára, miszerint ez képezi a rendes hadsereg 
istápját, örök időkre az ujonezok számának meg
határozása vagy az ujonezok megtagadása jogától. 

T. ház! Nem sok mondani valóm van még ; 
azonban igen t. miniszterelnök urnák egy-két ész
revételére vagyok még bátor egy pár szót szólani. 

A miniszterelnök úr ugyanis érezvén Komá
rom városa érdemes képviselőjének hatalmas ér-

' veit, melyek által bebizonyitá azt, hogy törvény-
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hozásunknak a pénz- és véradó feletti rendelkezési 
joga már el van játszva; ámbár megvallom, hogy 
nagyon csodálkoztam, midőn Komárom városá
nak igen érdemes képviselője egészen ellenkező 
deductiókra jött, t. i. a törvényjavaslat elfogadá
sára ; de alattomban még is (Derültség) indokolni 
látszott valamivel azt, mit sokkal nyiltabban ki
fejezett az igen t. miniszterelnök úr, ki egyúttal 
a kormány eljárása tekintetében például hozta fel 
Poroszország kormányának eljárását, és Poroszor
szág hatalmi állásának és emelkedésének okait, 
ezeket abban kereste t. i., hogy ott az alkotmány 
megsértetett. 

Meg fog engedni a tisztelt miniszterelnök úr, 
ha én ennek okát másban keresem, Poroszország 
hatalmi állásának emelése abban keresendő, hogy 
annak fejedelmei elég korán fel tudták fogni az 
egyházi reformatio eszméjében rejlő nagy erőt és 
azt birodalmuk kiterjesztésére kizsákmányolták, 
s miután e czélukat részben elérték, óvakodtak 
külkérdésekbe, t. i. a keleti és olasz ügyekbe bele
avatkozni, hanem rendezték előbb pénzügyeiket 
és beligazgatásukat, ugy mint semmi más európai 
nagyhatalom. 

Poroszország jelenleg is nagyban növelte 
hatalmi állását, nem azért, mert, hanem annak da
czára, hogy a kormány az alkotmány ellen járt 
e l , tehette pedig azt biztos sikerreli kilátással azért, 
mert meg volt győződve, miként az alkotmányos
ságban rejlő roppant erőnél sokkal nagyobb azon 
erő, mely a nemzetiségi eszmében rejlik, s mert 
nem félemlett meg ezen roppant erőtől, hanem 
ügyesen felhasználta azt saját czéljainak előmozdí
tására. 

Ez valódi államférfiúi eljárás volt, mert a 
valódi államférfiú, minőnek gf. Bismarck, a porosz 
kormány feje kétségen kivül elismerendő, nem 
retteg az erőtől, bár mely eszmében rejlik is az, 
hanem meghóditja magának ezen erőt .; ki pedig 
az erőtől félve, azt nem csak maga javára kizsák
mányolni nem képes, sőt az árként rohanó kor
szerű eszméknek ellent állani iparkodik, azt ép 
oly kevéssé tekinthetem valódi államférfiunak, 
mint nem tekinthetném valódi hadvezérnek azon 
tábornokot, ki félve a puskapor roppant erejétől, 
annak használatát ellenségének engedi át, saját 
seregének pedig a megtöltött srnár is elsülő ágyúit 
beszegeztetné. 

Az igen t. miniszterelnök úr (Halljuk!) végső 
szavaiban egy döntő argumentummal akart a házra 
hatni és ez volt a belellenségre való hivatkozás. 
(Kül- és belellenségre!) Ha az igen t. miniszterelnök 
úr az országot akár a miniszteri omnipotentiával, 
akár pedig a magyar nemzetnek a többi országos 
nemzetek feletti korlátlan uralmával azonosítja, 
akkor és ily értelemben sok az ország belellen-

sége, t. i. a lakosság többsége; ha azonban az igen 
t. miniszterelnök úr nem azonosítja, (a mint én 
hiszem is, hogy nem ugy értette) a kormány vagy 
bármely fél uralmával, akkor bátran állithatom 8 
biztosithatom, miként hazánknak nincs más ellen
sége, mint azon párt, mely az említett uralmat 
minden áron, tehát a haza létezésének árán is, fen-
tartani kívánja, mely ép azért megfoghatlan eljá
rása által mintegy mesterségesen kiteszi hazánkat 
külföldi megtámadásoknak, melyek sikeresen meg-
kisérthetők lesznek bármely hatalom által, mert az 
egy fél uralmát és a túlságos terheket igen természet
szerűleg megunják a népek, elégületlen népeket 
pedig bár mily nagy hadseregek megmenteni nem 
képesek. A ki tehát ilykép teszi ki a hazát, az, 
uraim, a hazának legnagyobb ellensége. (Tetszés a 
szélső bal oldalon.) 

Miután ezeket előre bocsátottam, (Zaj. Eláll!j 
bátor vagyok még egy körülményre vonni a t. 
ház figyelmét. (Halljuk!) A mondottakból kifolyó
lag ugyanis ne téveszszük soha szem elől azt, hogy 
maga a honvédsereg is magasztos czéljának és ren
deltetésének csak akkor fog megfelelni, midőn a 
nemzetiségi kérdés megoldása által az ország pol
gárai kielégítve lesznek. (Helyeslés a szélső bal ol
dalon.) Tekintettel azon sajátságos helyzetre, mely
ben én küldőim irányában állok, magam és ugyan
azon helyzetben levő elvtársaim nevében köteles
ségemnek tartom kinyilatkoztatni, hogy ezen, a 
hazára és lakosságára nézve tulterheltetéssel és 
annyi jogfeladással járó törvényjavaslatok tár
gyalásában, mi egyelőre, t. i. mig a nemzetiségi 
kérdés megoldva nem lesz, részt sem vehetünk. 
(Zajos helyeslés a románok részéről.) 

E l n ö k (leszáll s helyét Gajzágó Salamon fog
lalja el.) 

PulSZky FerenCZ : Elállók. (HelyeMs.) 
LÜkő G é z a : Elállók. Helyeslés.) 
BÓniS S á m u e l : T. ház! (Halljuk! Halljuk!) 

Azok után, a mik a szőnyegen levő törvényjavas
latok mellett és ellene e házban elmondattak, én 
sokáig a ház figyelmét igénybe nem veszem. (Él' 
jenzés. Halljuk!) 

Grhyczy, Tisza és Nyáry barátaim azon állás
pontot, melyet e törvényjavaslattal szemben elfog
lalni szándékozom, kellőleg illustrálták. Én is ab
ban a véleményben vagyok, hogy a civilisatio jó
tékony gyümölcseit biztos alkotmány paizsa alatt 
az emberiség csak akkor élvezendi, ha az átalános 
lefegyverzés nagy napja bekövetkezik; (Helyes
lés) de abban a vélekedésben is vagyok, hogy 
mig az emberiség nagy többségének mintegy 
vérébe nem megy a törvények iránti hódolat, s a 
magánosak jogainak tisztelete, addig ezen nagy 
nap be nem következik. (Igaz! Helyeslés.) A mig 
ezen nagy nap bekövetkeznék, sok tusának kell 
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szemébe néznünk; s miután én óhajtom, hogy 
ezen nagy nap nemzetemre mint nemzetre virul
jon, (Éljenzés) lehetetlen, hogy törvényhozói köte
lezettségemnek csupán csak azt tartsam,mit Csanády 
barátom kifejtett, hogy a terheket lehetőleg legki
sebbre szállítsam; hanem azt hiszem, hogy miután a 
salusreij'publicae supremalex, megvárja tőlünk az 
egész haza, hogy fegyverünkre is kellő gondot s 
figyelmet forditsunk, hogy a népek között mint nép 
megállhassunk. (Helyeslés.) Eszempontból én,miután 
a czél elérésére legalkalmasabb s igazságosabb mód
nak tartom az átalános védkötelezettség alapján 
szervezett védelmi s honvédrendszert, a törvényja
vaslatot a részletes tárgyalás alapjául elfogadom. 
{Éljenzés.) Kijelentem azonban, hogy a mennyi
ben hitem s meggyőződésem az. hogy a magyar 
nemzeti sereg eszméjének biztosítása, hogy az 
ujonczmegajánlási jog megtartása nem oly mó
dosítások, a melyek magát a rendszert megdön-
tenék, a részletes tanácskozásnál igyekezni fogok, 
hogy részünkről oly módositványok tétessenek, 
a melyek egy ország államiságának ezen két 
biztositékának megmaradását nekünk továbbra 
is fentartsák; ha ez nem történhetnék, kijelentem 
előre, hogy a törvényjavaslatot meg nem sza
vazom. 

Ezeknek előre bocsátása után csak^egy pár 
szót az én igen tisztelt barátom Tóth Vilmoshoz. 

0 sikert sugárzó arczával, mondhatom, nem 
mindennapias ékesen szólással tartott beszédében 
igen biztosan mutatott az e jelen átalakulásnál szer
zett babérjaira a jobb oldalnak. 

Tudom, s ha nem tudnám, annak az igazságá
ról a t. barátom beszéde ujabban is meggyőzött. 
miszerint minden hasonlatosság kissé sántikál ; 
mégis ennek daczára, ennek koczkáztatásával is, 
én is szavaimat a római történelemből merített egy 
történelmi szokásra fogom alapítani. Szokásban 
volt Rómában, hogy a győzelmi szekeret mindig 
egy ember kisérte, a ki a győzőnek untalan fülébe 
monda e szavakat: „Mementó móri*. Meg vagyok 
győződve a t. jobb oldal hazafias intentióiról, tu
dom azt, hogy közülök mindenki a hazát nagy
nak és szabadnak óhajtja; és ha a jelen politika 
nemzetem önállásának megtartása mellett ezen ha
zát nagygyá, szabaddá teszi: senki jobban előttük 
meg nem fog hajolni, mint én, és senki készségeseb
ben el nem fogja mondani Horacius ezen sza
vait i at nunc retrorsum vela dare refert. Azon
ban bocsásson meg t. barátom, hogy a mostani 
jelenségek között, midőn e hazának had- és pénz
ügyi önállósága távolabb van, mint valaha. (Nem. 
áll!) talán jogosan mondhatom a győzelmi szekér 
mellett mondott mementó móri helyett azon szava
kat, hogy ha a múlt esztendőben tavaszszal a t. 
jobb oldal és t. barátom által felhozott Fabius 

cunctator szerepét gyakrabban szem előtt tartotta 
volna, talán hamarább kiérdemelte volna az összes 
haza részéről azon emlékiratot: „Illis, qui Hungá
riáé cunctando restituerunt rem." (Tetszés a bal 
oldalon) 

G h y c z y IgnáCZ: T. ház! (Zaj.) Igen rövid 
leszek. A törvényjavaslatban két igen nagyfon
tosságú elv van letéve: az átalános védelmi köte
lezettség és a honvédség elve; nálunk ezen elvek 
nem ujak, alapját képezik azok alkotmányunknak 
azon időtől kezdve , midőn őseink e hazát foglalták 
le az ujabb időkig, és bátran el merem mondani, 
mit a történelem is igazol, hogy csak ezen elvek 
gyakorlati alkalmazásának lehet köszönni, hogy 
annyi balsors és viszontagság után még ma is áll 
nemzetünk e földön (Igaz!) és ennyiben üdvözlöm 
a törvényjavaslatot 

De vannak benne, t. ház, letéve más oly 
elvek is , melyeket alkotmányos szempontból és 
hazánk különös viszonyainak tekintetéből elfogad
ni nem lehet. Nem kivánok ez úttal részletekbe 
ereszkedni, nem kivánok már azért sem , mert az 
idő és a t. ház figyelmének kimerülése azt nem 
engedi; kötelességemnek tartom azonban állásom 

\ kijelölése és igazolása tekintetéből kimondani, 
hogy azon elvek. melyeket elvbarátaim elmondot
tak , elősoroltak, mint az alkotmányra nézve ve
szélyeseket . azon hiányok. melyeket jeleztek, 

| engem is ösztönöznek arra , hogy én szintén ki
mondjam , miként nem haboznék egy perczig sem 
a törvényjavaslatot mint hazánkra nézve károst, 
ártalmast és veszélyest visszautasítani, ha fen nem 
találanám benne az átalános védkötelezettség és 
honvédség nagy ésalkotmányszerü elveit (Helyeslés). 

Midőn tehát azt mindezek mellett a részle
tes tárgyalás alapjául én is elfogadom, teszem azt 
tisztán és egyedül azon reményben, hogy a t. ház 
a kijelölt alkotmányellenes elveket kivetni, ki
igazítani , a jelölt hiányokat pótolni s ez által el
oszlatni fogja azon aggodalmokat, melyek nem 
csak e házban , de e házon kívül is országszerte 
felmerültek és léteznek. (Helyeslés.) 

Simonyi Ernő: T. ház! (Zaj. Eláll! Hall-
I juk ! Elnök csenget.) Nem szándékom hosszasan 

támogatni vagy megtámadni és taglalni ezen tör
vényjavaslatot, vagy az ellene beadott határozati 
javaslatot; azok után , mik már itt elmondattak , a 
tárgy meglehetősen ki van merítve. (Tökéletesen!) 
De el fogja ismerni a t, ház, hogy eddig, legna
gyobb részben legalább , t. i. a múlt héten három 
napig, csak a jobb oldalról hozattak fel a törvény-

| javaslat mellett érvek; a baloldalról pedig hozattak 
I ug}Tan érvek ellene fel, de mégis mellette történ

tek a szavazatok. Azonban a jobb oldal részéről, 
mint a bal oldal részéről a tüz mindig ellenünk 
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irányoztatott, hol egyenenesen szemközt, hol pe
dig csak oldalvágásokban részesültünk. 

Nem fogja tehát a t. ház méltánytalanságnak 
vagy szerénytelenségnek tekintem,ha nem mondom 
mindnyája , hanem némelyikének előttem szólott 
képviselő uraknak csak némely mondataira aka
rok pár észrevételt tenni, (Halljuk!) melyekkel 
agyekezni fogok igazolni azon állást, melyet én és 
elvbarátaim ezen ügyben elfoglalni kötelessé
günknek tartunk. 

Mindenekelőtt előttem szólott Bónis képvi
selő urnák akarok észrevételt tenni arra , mi nem 
ugyan oly egyenesen mondatott , de több izben 
insinualtatott itt e házban, mintha mi védelem nél
kül kivánnók hagyni a hazát. Bónis képviselő úr kü
lönösen t. barátomat Csanády képviselő urat vádol
ta evvel. CsanádySándor barátom elég hangosan és 
elég világosan beszélt, s igen csodálom, hogy a kép
viselő úr félreértette szavait: mert én legalább nem 
tudom, melyik tételéből lehet azt kimagyarázni, 
hogy ő védelem nélkül kivánná hagyni a hazát. 
Sem ő, sem a határozatot beadó Madarász József 
t. képviselő úr nem mondtak egy szóval sem, sem 
a határozati javaslatban, sem beszédeikben olyas
mit, a miből kimagyaráni lehetne , hogy a hazát 
védelem nélkül kivánják hagyni csak egy perczig 
is ; ez sem nekik, sem nekünk egyikünknek is 
szándéka vagy ezélja nem lehet. Mi is kívánjuk a 
hazát oly állapotba helyeztetni, hogy az a világon 
bármely ellenségével is szembe szálihasson ; de mi 
ast hiszszük , hogy ezen czél elérhető biztosabb , 
czélszerübb , olcsóbb és átalán véve a hazára néz
ve kevésbbé terhes utón, mint mely a beadott tör
vényjavaslat által terveztetik. 

Meg fogom magyarázni ez iránti nézeteimet 
akkor , mikor felelek néhány előttem szólott 
képviselő urak beszédére; ez rövidíteni fogja a 
dolgot. 

Nem akarom sokaknak észrevételeit taglalni. 
(Zaj. Halljuk!) Vadnay képviselő úr parancsol 
valamit ? 

Vadnay LajOS: Hallani akarom. (Zaj. 
Halljuk!) 

S i m o n y i E r n ő : Nem mulaszthatom el né
hány észrevételt tenni minden esetre azon néze
tekre , melyekkel a kormány részéről a vallás- és 
közoktatási miniszter úr támogatta a törvényjavasla
tot ; ugy mint nem mulaszthatom el megemlíteni 
némely dolgokat azokból is , miket miniszterei
nők úr itt előadott. 

A vallás- és közokt. miniszter urnák beszédét 
aü első pillanatban nem oly könnyű dolog megtá
madni , mert azon fülül. hogy az jól átgondolt és 
szabatosan előadott beszéd, mely mindenkor nagy 
hatást idéz elő: a t. miniszter urnák még azon kü
lönös szerencsés taktikája is van, hogy beszédében 

azt , mit mondani akar , mindig körül sánczolja 
oly szép phrasisokkal, oly szép tételekkel, me
lyek igazságát igen nehéz volna kétségbe vonni. 
(Dologra!) Az első pillanatban az ember szinte el
kábulva észre sem veszi , melyik résen bujt ki 
tehát ason szépen elsánezolt váracsból. Utolsó be
szédében négy ily redouteot, négy ily kis váracsot 
állított fel, melyeket ő ugyan kevésbbé harcziasan 
csak kérdéseknek nevezett, és mondotta, hogy 
ezen négy kérdés megoldásától feltételezi azt: va
jon a beadott törvényjavaslat jó-e vagy rosz-e ? 
Engedje meg a t. ház , hogy nem, mondom, os
trommal akarjam bevenni ezen váracsokat, de leg
alább megkísértsem hozzájuk annyira, amennyire 
lehet közeledni. 

Az első kérdés, melyet a miniszter úr feltett, 
az, ha vajon érdekünkben fekszik-e az, hogy 
azon birodalom, melylyel elválhatatlan kapcsolat
ban állunk, a magyar-osztrák birodalom védképes 
legyen, és mint nagyhatalom állhasson meg. Ez 
olyan kérdés, melyre nézve azt hiszem, nagy vé
leménykülönbség e házban nem lesz ; mert ugyan 
is, hogy ha valakivel elválhatlan kapcsolatban 
kell élnünk, akkor minden esetre jobb, hogy ha az 
hatalmas, erős szövetséges lesz, mintha gyönge 
lenne. Ezt az első erősséget, ezt az első kérdést ön
ként feladom, és azt mondom én is, egyetértek a 
t. miniszter úrral, hogy azon országok, melyek
kel mi törvényeinknél fogva is elválhatlan kap
csolatban állunk, erősek és védelemképesek legye
nek, s hogy nagyhatalmi állást is foglaljanak el. 

Én tovább is megyek, oly concessiót is teszek, 
melyet, hajói emlékszem,néhányan elvbarátaim kö
zül nem ismertek el. De én részemről nyiltan el szok
tam mondani véleményemet akár ott, akár itt nem 
tetszik. (Helyes!) Kijelentem tehát, hogy miután 
törvényeink szerint a persona! unió meg van álla
pítva és ez senki által sem ezen a részen, sem 
amazon kétségbe nem vonatik, azt is elfogadom, 
hogy igen is ezen personal unióból azt is követ
keztetem, hogy a védelem is közös legyen. An
nak idejében, midőn a közösügyi törvények tár
gyaltattak, nagy kérdés volt, ha vajon az 1723-
ik évi első, második és harmadik törvényczikkből, 
melyet egy szerencsétlen eszmezavarnál fogva itt 
az országgyűlésen pragmatica sanctionak keresz
teltek, foly-e a közös védelem eszméje vagy nem. Én 
szívesen elismerem, hogy ebből a közös védelem 
eszméje folyjdeazt nem ismerem el, hogy a közös 
védelem eszméjéből folyjon egyszersmind az egysé
ges hadsereg eszméje is.Mert a közös védelemnél fog
va ennem kívánok többet sem szomszédaimtól, sem, 
ugy hiszem, jogosan ők sem kívánhatnak tőlünk, 
mint követel két szövetséges egymástól, akkor, mi
dőn egyesült fegyverekkel, egyesült erővel közös 
ellenséges ellen készülnek háborúra, azaz: hogy 
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köztünk véd- és daczszövetség [létezzék. Láttuk, 
hogy 1854-ben az angol-franczia sereg együtt 
küzdött Krimiában, később hozzájok jött még egy 
török és olasz csapat is, ezek közt véd és daczszö
vetség volt, volt a katonai operatiókban is egység, 
mert a támadások esetében, csaták esetében és • 
egyátalán addig, mig a táborban együtt voltak, 
mindnyájan egy közös hadvezér alatt állottak. 
Tudjuk, hogy midőn a seregek kiindultak és Kri-
miában kiszállottak, a főparancsnokság Saint-Ar-
naudnak adatott át, mint ki rangban legidősebb 
volt; ennek halála után pedig lord Raglan vette 
át a főparancsnokságot, és igy, t. ház, tökéletes 
egység volt a hadi munkálatokban, egység vol ta 
két csapatban ; de azért nem jutott eszébe sem az 
angoloknak Francziaországba, sem a francziáknak 
Angolországba delegatiókat küldenijiogy az ekként 
köztök fenálló közös ügyek körül tanácskozzanak. 
Én tehát, amint egy részt elismerem azt, hogy ha 
már Ausztriával együtt vagyunk, és hogy együtt 
legyünk, arra törvényeink vannak, tehát ezen per-
sonal uniót felbontanunk nem lehet, sem nem 
szabad, és nem is akarhatjuk, nem is kívánjuk, ak
kor én elfogadom azt, hogy a mi érdekünk azt 
hozza magával, hogy Ausztria erős legyen, véde
lemképes legyen, s hogy nagyhatalmi állást fog
laljon el Európában. 

A másik kérdés, melyet a t. miniszter űr feltett, 
az, vajon azon eszközök, melyek ezen törvényja
vaslat által inditványoztatnak, szükségesek-e azon 
czél elérésére ? Én nem tagadom, hogy lehetséges, 
hogy ezen törvényjavaslatban indítványozott esz
közök által is elérhető lehet azon czél; de igenis 
tagadom azt. hogy ez legyen a legjobb, legczél-
szerübb s egyetlen eszköz, mely ezen czél eléré
sérevezet. E törvényjavaslatban, t. i. 800,000 em
berből álló hadsereg állíttatik föl. Ha ehhez hozzá 
veszszük a határőrvidéket, és hozzáveszszük a pót
tartalékot, körülbelül egy milliónyi sereget adunk 
által a kormánynak, de nem is a mi kormányunk
nak, hanem a bécsi kormánynak rendelkezésére. 
{Fölkiúltások jobbról: Nem a bécsi kormány!) Meg
lehet, hogy azon kormány, t. i. a közös miniszté
rium nem sokára más városba fogja áttenni lak
helyét, akkor nem fogom bécsinek nevezni, hanem 
lakhelyéről fogom nevezni; de jelenleg Bécsben 
lakik, azért nevezem bécsinek; mondom, nem tar
tom ezen eszközt egyedülinek arra, hogy az első 
pontban föltett czél eléressék. Én is azt hiszem, a 
kormány tagjaival és azokkal, kik ezen törvény
javaslatot pártolták, hogy Európa jelen helyzeté
ben csakugyan nem lehet rögtön a rendes hadse
reget szétoszlatni ; ezt az én í. barátom Madarász 
sem mondta, sem határozatában, sem beszédjében. 
0 azt nem kívánta, hogy a hadsereg rögtön eloszol-
tassék, és hogy az ország védetlenül maradjon ; 
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de igenis azt kívánta, hogy a kormány oly elvekre 
alapított tőrvényjavaslatot terjeszszen elő, mely egy 
részről az országot biztosítsa, és másrészt azon el
veket foglalja magában, a melyeket ő határozatá
ban megemlített. Mert én ugy hiszem, hogy eb
ben semmi összeférhetetlen nincs, {Nagy zaj. Elég!) 
én ugy hiszem, hogy ebben semmi összeférhetlen 
vagy egymással ellenkez'; nincs. Jelenleg, az 
mondatott legalább, hogy a császári királyi had
sereg szintén 800,000 emberből áll. Én azt mon
dom, ereszszük el ezen hadseregnek felét, nem 
ugy, hogy többé hadkötelezett ne legyen, hanem, 
hogy menjen haza, és mikor felhivatik, köteles 
legyen ismét a zászlók alatt megjelenni; de ne 
egészítsük ki ezen hiányt egészen, hanem egészít
sük ki csak egy részét. Példának okáért, ha a had-
800,000 emberből áll, 400,000 haza menne, 
sereg 400,000 a zászlók alatt maradna. 

Andrásy Gyula gr. miniszterelnök: is 
ten ments! hisz azt sohasem tudnók fizetni! 

S i m o n y i ErnÖ : Én nem ragaszkodom a szá
mokhoz, hanem csak azt mondom, hogy a létező ren
des seregnek felét lehetne haza bocsátani és otthon 
tartani, ugy, hogy köteles legyen zászlója alatt 
megjelenni akkor, a midőn beszólittatik, de mi
kor rá szükség nincs, végezzen otthon hasznos 
munkát. 

Andrásy Gyula gr. miniszterelnök: 
Hisz most is ugy van ! 

S i m o n y i E r n ő : Mert tökéletesen igaz az, a 
mit különösen a cultusminiszter úr mondott: hogy 
azon költségek, melyek a hadseregnek fentartására 
közvetlenül igényeltetnek, csak kis részét teszik az 
összes terheknek; a teher legnagyobb része az, 
hogy annyi munkaképes polgár élete legszebb 
éveiben a hasznos munkától elvonatik. Ha mi a 
sereget 800,000 emberre emeljük, hol minden em
ber élete 20 és 30 éves közti korszakában, tehát 
egész férfi erejében, abban áll, bizony kevés lesz 
közte, a kinek munkája 1 frtot naponkint meg ne 
érne, igy tehát naponkint a közvagyonosodásból 
elvonunk 800,000 frtot; ez oly mennyiség, me
lyet, ha a nemzeti vagyonosodáshoz hozzáten-
nó'k, ha t. i. ezen emberek otthon hasznos mun
kánál hagyatnának, oly pénzösszegeket tesz, 
hogy vagy 10 év alatt belőle az osztrák államadó
ság rettenetes összegét is kifizethetnők. Ebből 
Magyarországra 330,000 ember esik. Ha tekintet
be veszszük, hogy a határőrség vagy 120,000-et, 
a póttartalék körülbeló'l 30,000-et tesz, világos 
hogy csupán Magyarország folytonosan fegyverben 
tart a birodalom megvédésére közel 500,000 em
bert. Ez pedig nem csak a pénzveszteség tekin
tetében, de minden tekintetben nagy mérvbeni el
vonása a nemzet productiv ereinek ; azon productiv 
erő legnagyobb részben pedig megmaradhatna 

48 
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a nemzeti vagyon gyarapítására, ha, mint azt 
tisztelt barátom indítványozta, a rendes hadse
reg a körülményekhez képest ]ehető legkisebb 
számra szállíttatnék, és hogy a nemzetnek min
dig elegendő harczképes ereje legyen, már a 
kisebb iskolában elkezdenék a gyermeket kato
nai szolgálatra képezni, még pedig ugy, hogy a 
falusi iskolákban tanulja azt, a mi mind n kato
nának szükséges, a magasabb iskolákban pedig ta
nulja azt, a mi szükséges a hadsereg különféle szol
gálati ágazataiban, és tanulja a technikus testüle
teknek szükséges tudományokat, és a mint az 
iskolákban odább halad, tanulná a tiszti köteles
ségeket és magasabb hadtudományt, a stratégiát 
és taktikát ugy, hogy midőn valaki ügyvéd vagy 
orvos, vagy más szakmái'a ki van képezve, akkor 
egyszersmind kitanult katona legyen, és a tanul
mányok folytán saját maga eg3'éni tehetségeihez 
képest akár melyik tiszti, sőt tábornoki állást is 
elfoglalhasson a seregben. 

E rendszert tehát én helyesebbnek tartom 
azon rendszernél, melyet a miniszter úr a másik 
kérdésben felállított 

A harmadik kérdésben azt kérdi a t. miniszter 
úr. vajon e törvényjavaslat elfogadása által nem 
rovunk-e a nemzetre oly terheket, melyek más 
eszközök mellett ki lennének kerülhetők? De a 
választ a t. miniszter úr nem adja meg, hanem be
leereszkedik az átalános hadkötelezettség kérdésé
be és ezen hadkötelezettséget nagy nyereségnek 
mondja. Az átalános hadkötelezettség elve több 
ízben kiemeltetett már itt, és pedig mint demokra
tikus elv. Kétségkívül tagadni nem lehet és mi 
legkevesebbé tagadjuk ennek valódiságát, és azok
ból, mik ez oldalon mondattak, senki kihozni képes 
nem lesz azt, hogy mi a hadkötelezettséget nem 
átalános, hanem bizonyos tekintetben kivételesnek 
kívánjuk tekintetni; mi is kívánjuk azt, hogy min
den ember egyenlően szolgálja hazáját és tartoz
zék a hazát védeni, épen ugy, mint a jobb oldali 
képviselő urak kívánják; hanem mi azt mondjuk, 
hogy a sereg, az úgynevezett rendes sereg, a mely 
minden más productiv munkától elvonatik, a le
hető legkisebb számra szállíttassuk le ; még ez a 
szám sincs meghatározva t. barátom határozati ja
vaslatában, hanem az van mondva, hogy kö
rülményekhez képest a lehető legkisebb legyen. 
Mi azt kivánjuk, hogy a honvédkötelezettség ki
terjesztessék minden emberre, de ugy, hogy zász
lója alá csak akkor szólittassék, mikor arra szük
ség van, addig pedig hasznos munkát végezzen és 
képeztessék ugy, hogy bár mely pillanatban meg
jelenhessék és kész és képes legyen a hazát meg
védeni. Azt monda a miniszter úr és igen helyesen, 
hogy az állandó katonaság volt megrontója az or
szágok szabadságainak. Igenis és csakugyan azon 

oknál fog mit ő is mondott, mert t. i. ezeket 
a fejedelmek sajátjaiknak tekintvén, ezek által 
állapították meg az absolutismust. Épen azért, 
mert azt nem kívánom, hogy az absolutismus újra 
megállapittassék: nem kívánom, hogy roppant 
nagy számú állandó katonaság létezzen. Epén 
azért, mert helyesnek az elvet magam is elisme
rem, hogy a szabadság akkor volt legtágabb, mi
kor a honvédelmi kötelezettség átalános volt, azt 
kívánom, hogy visszatérjünk ismét oda, a honnan 
kiindultunk, t. i. hogy a hazának minden polgára 
katona legyen ; de nem kivánom azt , hogy 
800,000 főnyi rendes hadsereg, oly hadsereg tar
tassák, a mely kitüntetését a polgároktól való el-
különzésében találja. 

A negyedik kérdés, melyet a miniszter úr fel
tett, az, vajon e törvényjavaslat által az 1867. 
XII. t. ez. elvei nem sértetnek-e meg ? és igy nem 
történik-e visszalépés ? Ezen kérdést a miniszterel
nök úr is taglalta és én ezen ellenvetésre mind
kettőnek egyszerre felelek. Ha a t. ház kritériumát 
kívánja annak, vajon ezen törvényjavaslat vissza
lépés-e az 1867-diki törvényektől vagy nem? ké
rem a tisztelt házat, méHóztassék visszaemlékezni, 
mi történt körülbelül négy vagy öt hónappal ez 
előtt Bécsben. Ott a delegatióban Grivicsics tábor
nok előadta a kormány és a hadügyminiszter né
zeteit, a mint ő azt ismételve megmondotta, hogy 
egyenesen a hadügyminiszter nevében beszél. Mi
dőn előadta, hogy a közös hadügyminiszter az egy
séges hadseregtől semmi feltétel alatt el nem állhat; 
mily rettenetes lárma ,és felzúdulás történt a dele
gatióban ; a jobb és bal oldali tagok, a miniszter 
urak, a kik ott jelen voltak, mindannyian a legna
gyobb ellenszenvvel fogadták e nyilatkozatot és a 
mint a hirlapok mondták, a miniszterelnök azon
nal ment a fejedelemhez és a rettenetes sérelem 
orvoslását kérte. Ha Grivicsics tábornok úr most 
itt volna a karzaton, mily örömet okozna neki. ha 
látná, hogy a deiegationalis urak ugy a bal olda
liak, mint a jobb oldaliak egymásután fölkelnek 
most itt azon törvényjavaslat pártolására, melynek 
akkor csak említése is oly haragba hozta őket. 
(A szélső bal oldalon: Ugy van l) Ha nem volna is 
más kritérium, azt hiszem, ez magában is elegendő 
volna annak megmutatására, hogy igenis nem 
csak 1867-től, de ezen év márczius havától is nagy 
visszalépés történt. 

Emlékezem, hogy midőn itt a közösügyi tör
vények tárgyaltattak a múlt év végén, a quota kér
dése hozatott szőnyegre. Akkor monda Pest bel
városának érdemes képviselője, hogy még csak 
ezt szavazzák meg, ez már az utolsó, ez betetőzi a 
kiegyezkedés munkáját. Tegnap pedig Zichy An
tal képviselő úr egy uj strauschent nyújtott a kép
viselőháznak, azt mondván, hogy ezen törvényja-
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vaslat az utolsó része a kiegyezkedési vívmányok 
közt. Félek, nehogy ugy legyen, a mint némely
kor a vidéki színtársulatoknál történik, hogy leg 
is legutolsó és végkép legutolsó előadást is hir
detnek. 

Egyébiránt a jobb oldali képviselő urak na
gyobb része ezen törvényjavaslatot vívmánynak 
nevezte. A tisztelt háznak hatalmában van egy 
eszköz, a mely által meggyó'zheti az országot, 
hogy a törvényjavaslatot csakugyan belső meg
győződésből szavazza meg, csakugyan azért sza
vazza meg, mert meg van győződve, hogy ez a j 
haza boldogságára okvetlenül szükséges. 

Csak a t. háztól függ ezen kritériumot meg-
kisérleni. (Halljuk!) Méltóztassanak elhatározni, 
hogy ezen kérdésben nem név szerinti, hanem tit
kos szavazás utján határoz a ház. (Fölkiáltások: 
Mi elfogadjuk! Hosszan tartó zaj és derültség.) En 
természetesnek tartom, hogy a t. ház tagjai, a kik-
ezen törvényjavaslat elfogadása mellett nyilatkoz
tak, ezt szóval szívesen elfogadják ; de megvallom, 
hogy ha ezen határozat elfogadtatnék, még ma
gukról a miniszter urakról sem mernék jót állani. 
{Fölkiáltások: Ez gyanúsítás ! Hosszan tartó zaj.) 

Még néhány, igen kevés megjegyzést akarok 
tenni a miniszterelnök úr előadására. 

A miniszterelnök úr azt mondta, hogy tisztelt 
barátom, a ki ezen határozati javaslatot benyújtot
ta, nem egész alapossággal állítja, hogy a honvé- ! 
delembe Magyarországnak ezer év óta mindig ön
állólag döntő szava volt. En is azt tartom, a mit I 
tisztelt barátom mond, hogy törvény szerint volt | 
igenis döntő szava, és önállólag intézkedett tör- j 
vény szerint; de nem intézkedett mindig önállólag 
tettleg is; ezt megvallom, különösen azon idő óta, 
mióta egy állandó hadsereg, amint a tisztelt cultus-
miniszter úr magyarázta, az absolutismust állapí
totta meg. De habár a körülaiényekh z képest j 
nem intézk -dettis mindig önállólag, törvényes jo- I 
gát azonban fel nem adta soha, és soha 3e nem j 
mondott róla, most pedig az inditványoztatik, hogy j 
ezen jogáról törvény által lemondjon. 

A miniszterelnök úr azt mondja még, hogy j 
csakugyan e tekintetben nem vagyunk azon az j 
állásponton, a hol ezer év előtt voltunk; de hogy 
semmi jogot fel nem adtunk, hanem uj jogot kap
tunk, t. i. azt, hogy az újítás szerint nem mások 
avatkoznak a mi hadügyi dolgainkba, hanem, 
hogy mi avatkozunk mások hadügyi dolgaiba, 
Ezen vivmánynyal ugy vagyunk, tisztelt ház, mint 
a tatárjárás alkalmával volt az egyszerüE magyar 
ember, hogy t. i. elmondhatjuk, „osztrákot fog
tunk, hanem visz." (Derültség.) 

Volt azonban a miniszterelnök úr beszédjének ! 
egy kevésbbé mulatságos oldala is. Jónak tartotta ! 
a miniszterelnökúrarra figyelmeztetni az ellenzéket, 

hogy ha bizonyos korlátokon tul megy, megbis-
marckoltatik, mint bismarckoltatott a berlini par
lamenti ellenzék, hol az immunitás mellőzésével 
törvény elé állittathatik és elitéltethetik. Mi ezen 
figyelmeztetést kellő tudomásul veszszük hozzá 
való alkalmazkodás végett; de megvallom, fur
csának tartom, hogy alkotmányos országban a 
miniszter avval fenyegetheti a képviselőket, hogy 
lehetnek esetek, midőn az immunitás őket a biró 
elé állítástól és elitéltetéstől nem menti meg. (Zaj. 
Ellennwnd'jsok.) Igaz ugyan, hogy ő ezt egyenesen 
ki nem mondta, (Derültség) hanem oly élesen pél-
dázgatott, hogy azt kiki megérthette; és még azt 
is hozzá tette, hogy azon poroszországi oppositio 
koránsem támadta meg a fenálló alkotmányt, 
mint az néha nálunk történik. (Igaz! Ugy van !) 
Midőn tehát a minisztertől jönnek az ily figyel
meztetések, azok mindenkor fontosak és meggon
dolást érdemlők. Azt mondotta tehát, hogy ilyes
mi történhetnék itt is későbben, azért figyelmezteti 
a miniszter úr az ellenzéket, hogy azt nem mindig 
kell számba venni, és nagy dolgok csak akkor vi
tethetnek keresztül, ha az ellenzék kellő számba 
nem vétetik, oda utalván, hogy ugy bánjanak ve
le, mint bántak Poroszországban. Az erőszak, 
uraim, igen is két élü fegyver. En nem fogom em
lékeztetni a miniszter urat arra, hogy a miniszteri 
felelősség nem mindenkor csak írott szó. s tudom, 
hogy mikor a miniszterelnök úr velem együtt ván
dorolt a száműzetés sivatagába, elment Londonba 
a Towerbe s ott megmutatták neki is, mint meg
mutatták nekem azon helyet, a hol I. Károly mi
nisztere Lord Strafford hóhérbárd alatt elvérzett. 
De a miniszterelnök úr azt mondotta, hogy mind
ezeket nem azért emiitette, mintha szükségesnek 
vagy helyesnek tartaná a-í ily eljárást itt utánozni ; 
én sem azért mondom, misem látjuk szükségesnek; 
(Elénk nevetés) de jónak tartom kiemelni azt, hogy 
mikor a kormány a törvényes útról letér, mikor 
az erőszakhoz nyúl, akkor oly játékot játszik, oly 
fegyverrel viv, mely kétfelé vág. 

Ezeket akartam a miniszterelnök úr által elő
adottakra megjegyezni. 

Már most igen rövid leszek. (Atalános ré
mület.) 

Engedje meg a t. ház, hogy megfordított 
rendben, mint a mikép Perezel Mór képviselő úr a 
törvényjavaslatot tárgyalta, a kt először beszélt e 
házban a törvényjavaslat mellett, én is ily megfor
dított rendben csak most érek hozzá utoljára. 

Perezel Mór tisztelt képviselő úr igen sokat 
és hosszasan beszélt, de rebus omnibus, et quibus-
dam aliis; beszédének középpontja azonban min
dig ő maga volt: vagy magától indult ki vagy 
magához tért vissza, a mint t. i. vagy a centrifu
gai vagy a centripetal erő által hajtatott. 

48* 
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P e r c z e l Mór : Mindig hozzám tért az emig-
rát io! 

SimOnyi E r n ő : Megígértem, hogy rövid j 
leszek, tehát tessék egy kis türelemmel lenni. (A 
tárgyra! Zaj.) Rövid leszek,'t. ház, annál is inkább, 
mivel a t. képviselő' úr megígérte, hogy e házban 
többé beszelni nem fog; nem akarnám tehát hosz-
szu észrevételekkel ezen Ígéretének megszegésére 
birni. (Der'tiltség a szélső bal oldalon. Zaj.) Rémé 
lem, a t. ház méltányolni fogja ezen tartózkodást 
részemről. (A dolo ,ra!) 

A képviselő u r a z 1848—49-iki hadjáratok
ról szólva, elmondotta, miként szerzett három sere
get, miként mentette meg háromszor a hazát, mi
ként volt itt is, amott is az első. (Azt nem mon
dotta!) Azt nem mondotta, az igaz, {Nevetés a jobb 
oldalon) hogy ő volt az első akkor is, midőn a ka- I 
tastropha bekövetkezett, a ki hazáját elhagyta és 
külföldre menekült; azt azonban megírta Horváth 
Mihály. Nem kevés keserűséggel emlékezett azon 
emberről is. ki mint monda, őt Moornál, Dem-
binszkyt Kápolnánál, és a hazát Világosnál elárulta. 
Nem csodálkozhatni a keserűség felett, melylyel 
róla szólott, különösen, ha tekintetbe veszszük 
azon viszonyt, melyben vele a régi időbm állott; 
tudjuk ugyanis mindnyájan, hogy ők régi ver
senytársak, régi ellenségek voltak. Azon viszony, 
melyben az 1848—49-iki hadjáratok alatt állot
tak egymással, nekem eszembe juttatja azon elke
seredett harezot, melyet az ősi időkben gróf Desz-
karági és báró Brand-Brekeke vívtak, (Ez nem par
lamentalis kifejezés! Rendre! Dologra!) a kikről a 
költő azt mondja, hog}^: 

Hétszer vágták egymás nyakát, 
Hétszer mondtak jó éjszakát 
Az életnek. 

A mi azon önmagasztalásokat illeti, melyeket 
Perczel Mór képviselő úr itt a házban előadott, 
ezek, megvallom, tegnap óta tudom, hogy nem 
egészen haszontalanok voltak: találkoztak ugyan 
is proselytak és utánzók, a kik talán még őt abban 
is felülmúlják. A ki erről meg akar győződni, 
olvassa mag a „Hazánk* tegnapi vezérczikkét. 
{Nevetés a szélső bal oldalon.) Azon párt, mely magá
ról azt képes irni, a mit a „Hazánk" irt tegnap 
pártjáról, Perczel képviselő urat meszsze túlhaladja 
az önmagasztalásokban, (Közbeszólások jobbról: A 
dologra!) 

A t. képviselő úr azonban nem csak dicsérte 
önmagát, hanem magának tulajdonítván majdnem 
minden érdemet, a hibákat másokra rótta. (Közbe
szólás: Az nem igaz!) Nem fogok erre nézve egye
bet mondani, csak a t. képviselő urat, ki sok fran
czia mondatot idézett, én is egy franczia mondatra 
kívánom emlékeztetni. Midőn a franczia convent-
ben a pártok a felett veszekedtek, (Ez nem parla

mentalis kifejezés!) hogy ki idézte elő a haza bajait, 
St. Just oda kiáltott nekik: „messieurs,tout le monde 
est coupable, quand la patrie est malheureuse" ! 
Igen is, uraim, minden ember bűnös, midőn a haza 
szerencsétlen! Ne kérdjük, ki a bűnös, ha
nem mondjuk azt: Mea culpa! mindenikünk bű
nös, és Igyekezzünk helyrehozni azt, a mit eddig 
elvesztettünk. (Közbeszólás balról: Ugy van! Jobb
tól: Meg is kellene azt tenni, nemcsak mondani!) 

A t. képviselő úr nem kevés czélzással azt 
mondta rám, hogy e házban azt tapasztalja s fáj
dalommal tapasztalja, miszerint a legnagyobb ki
csapongás engedtetik a nyugtalankodásnak, hogy 
a folytonos interpeílatióval botrányos visszaélés 
követtetik el, (Igaz! Ugy van !) és az idő lelkiisme
retlenül elpazaroltatik. (Igaz! Épen most is!) Én, 
miután ez nagy czélzással volt rám mondva, (Igaz! 
Méltán!) meg nem állhatom, hogy néhány szót 
ne mondjak önigazolásomra; azután megköszön
jem a t. ház türelmét, melylyel végig hallgatni mél
tóztatott. (Nincs miért!) Én nem tudom, a képvi
selő úr, vagy a t. ház azt hiszik-e, hogy az öndi-
cséretre szánt idő nagyobb hasznára van-e az or
szágnak, mint azon idő, a mely e t. házban a 
törvények szentségének fentartására, (Hohó! Még 
csak ez kell!) a sajtó vagy személyes szabadság 
kérdésének megvitatására fordittatik. (Dologra! 
Zaj.) Én, mikor felszólaltam e házban, fölszólalá-
somnak mindig az volt czélja, hogy a törvény 
tartassák meg. (Nem volt rá szükség!) Én mindig a 
miatt szólaltam fel. hogy vagy ez, vagy amaz hon
polgáron ejtett sérelem orvosoltassék. Uraim, én 
azt hiszem, hogy a személyes szabadság első kelléke 
az alkotmányos életnek, (Igaz!) hogy a nélkül 
minden többi szabadság . . . (De nem Asztalos Já
nosé!) Asztalos, vagy más, az mind egy: személyes 
szabadsága az utolsó honpolgárnak is szent. (Do
logra ! Zaj.) S épen ide vonatkozólag fogom el
mondani önöknek azon örökké emlékezetes néhány 
szót, a melyet hazánk egyik nagy fia azon alka
lommal, midőn megköszöni a nemzet kegyeletét, 
hogy az ő személyén ejtett sérelmet köz, nemzeti 
sérelem fokára emelte, s ez által orvoslását eszkö
zölte, midőn, mondom, megköszönte a nemzet ke
gyeletét, azt mondotta a többi között: „A hol egy 
nemzet milliókból áll, s hol a milliókat oly családi 
kapcsok forrasztják, hogy annak utolsó tagját sem 
bánthatni a nélkül, hogy az egész ne bántódjék: 
bizony, mondom, mindenkinek, e nemzet melléről 
visszapattanjanak az ármány s erőszak nyilai még 
akkor is, ha saját fiai lődöznék ; saját fiai, uraim, 
kik egy fénybogár életének fél napi csillámlása-
ért marczangolni képesek a közös édes anya kebe
lét." (Zaj. Bal felöl helyeslés.) 

Somss ich P á l : T. ház ! Alig szólaltam volna 
ezen tárgyhoz, mely minden oldalról annyira ki 
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van merítve, ha legközelebb Simonyi Ernő képvi
selő urnák nyilatkozatai erre nem bírtak volna. 
(Halljuk!) 

Valóban szegényen kell azon ügynek álla
ni , melynek védelmére még oly talentumos férfi 
is csak olyan csekély, gyenge és tarthatatlan ér
veket tud felhozni, (Ugy van!) midőn érveit kény
telen részint elferdített, részint épen nem mondott 
szavaknak fölhozatalából meríteni, részint pedig 
azoknak egészen más értelmezést adni. (Mozgás a 
szélső bal oldalon.) 

Én legalább figyelemmel kisértem beszédét 
és főbb momentumait föl is jegyeztem magamnak; 
de egyetlen egy tartható érvet sem találtam 
benne. 

0 felelve Bónis Sámuelnek azt állította, hogy 
védelem nélkül ők sem kivánják hagyni a hazát, 
mint ezt az indítványozó is kifejti , tehát ezeu vá
dat nem is fogadhatja el. Én azonban distingualok: 
valamit védelem nélkül hagyni kétféleképen le 
het : határozottan kimondva, ezt én nem védem , 
védeni nem kívánom; vagy czéltalan, elégtelen in
tézkedéseket tenni a védelemre. Ha ily értelem
ben veszszük a védelmet, akkor tagadom, hogy ők 
a védelmet kívánnák, Ugyanis az indítványozó a 
mostani európai viszonyok között elégtelen, kellően 
nem képezett, csak szükség esetében végvdelmi 
harczra szánt honvédelmi rendszer által kívánja a 
rendes, állandó, begyakorolt és sok tekintetben mű
vészileg kiképezett katonaságot pótolni: ez szerin
tem annyit tesz, mint'a hazát védetlen hagyni. (He
lyeslés a jobb oldalon.) 

Mielőtt Simonyi képviselőtársunk szólott, én 
az ezen törvényjavaslat ellen felhozott érveket ki
indulási szempontból két részre osztottam: az 
egyik részen voltak azok, kik az 1867. XII. tör-
vényczikkben foglalt kiegyezési alapot elfogad
ván , ez alapról intézték támadásaikat; a másik 
részen pedig azok, kik ezen alapot el nem fogad
va , minden tekintet nélkül intézték meg-támadá-
saikat. 0 ezek között állva, egyik osztályhoz sem 
sorozható ; ö azt mondja , hogy elfogadja a közös 
védelmi kötelezettséget, az ugy — szerinte — impro-
prie nevezett pragmatiea sanctio folytán, mert az 
már a törvényhozás által elfogadtatott; de ebből 
szerinte még nem következik az, hogy közös had
sereg létezek. És ezen állítását minő érvvel támo
gatja ? Azt mondja: hiszen vannak szövetségesek, 
voltak a legközelebbi krimi hadjáratban is , kik 
egymást egy czélra segítették a nélkül, hogy kö
zös seregük lett volna. 

Erre valóban a leggyengébb megjegyzés az: 
be gy „ornnis similitudo claudicat:" mert midőn 
állandó közös védelemről van szó, mely nem csak 
haddal, hanem politikával, folytonos készületek
kel tartható fen, meg midőn egy speciális kitű

zött hadjáratra történik a szövetkezés: ez már oly 
nagy különbség, hogy ezen külön czélokra az 
eszközöknek is bizonyosan egymástól igen külön
bözőknek kell lenni. (Élénk helyeslés.) 

Tagadja a t. képviselő úr , hogy a javasolt 
védrendszer a legjobb eszköz a haza megvédésé
re. Ez átalában oly állítás, melyet én megtámad
ni nem mernék; de a mennyiben azt állította, hogy 
azért, mert a bécsi kormánynak adatik rendelke-
kezésére a haderő, ezt tagodnom kell. Mert nagyon 
szabálytalanul nevezte bécsi kormánynak, mert 
itt nem a lakhely a jellemző. Közös kormányt 
kellett volna helyesebben mondania, mert ez és 
nem a lakhely annak charakterisztikája. (Elénk 
etszés.J 

Yégve — és ezen nem csodálkozom, mert 
nem mindnyájan vagyunk k itonák, s e téren 
mindnyájan hibákat követhetünk el , — ő azt 
monda: van 800,000 katona, elegendő volna ennek 
felét, 400,000-et fegyver alatt tartani, s másik felét 
hazabocsátván. csak háború esetében besorozni. 
Ki birná el e költséget! Jelenleg nincs 300 ezer 
katonánk, s annak tartását mégis alig birjuk 
fizetni; a jelen tervezet szerint pedig csak 200 ezer 
ember lenne fegyver alatt, és hogy mégis 800 
ezer katona fölött rendelkezhessék szükség esetére 
az állam , azért kellett megállapítani e rendszert, 
melynek előnye , hogy az ujonezok 2 , 3 évig be
gyakoroltatván, hazabocsáttatnak, s háború esetére 
mint kitanult katonák használtatható ik fel; így 
tehát fegyver alatt nem 400 ezer, mint ő monda, 
hanem csak 200 ezer fog tartatni, a mi ily monar
chiára, mint a mienk, Európajelen körülményeiben 
nem sok. (Elénk helyeslés.) 

Méltóztatott a t. képviselő úr a delegatiókról 
emlékezni , és pártjának nagy kedvtelése közt 
Grivicsies nyilatkozatát felhozni. Grivicsics tábor
nok azt mondotta, hogy ő a hadsereg egységét 
olyannak tartja. rnebyet semmiféle törvényhozás 
vagy törvény kétségbe nem vonhat. Erre történt 
a felzúdulás mind a kormánypárt , mind az ellen -

1 zéki párt részéről, és következett a rectificatio, 
mely szerint az összes hadseregnek közössége, 
egységes fentartása kimondatott u g y a n , de a tör
vényhozásnak az 1867-ik XII-iki törvényezikk ér
telmében rendelkezése elismerteti: csak is akkor 
szűnt meg a zúgolódás és, gondolom, alaposan. 
(Zajos helyeslés.) 

Tagadja a t. képvi selő ú r , hogy vívmány 
némi tekintetben ezen törvény. Ezen állítását me
gint nem ostromlom; de pártom jelleme nevében 
visszautasítom azon gyanúsítását, mintha titkos 
szavazás esetében e kérdésben csak egyetlen egy 
szavazat is máskép történnék, mint az nyilvánosan 
történni fog. (Zajos helyeslés.) Rés lemről nem va
gyok jogosítva kimondani ezt a másik párt nevében 
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i s ; de nem hiszem, hogy csalódnám, mikor rólok 
is tökéletesen azt hiszem. (Helyeslésbalfelöl.) 

„Mit avatkozunk mi más dolgaiba ?" így 
monda képviselő úr, s ezen szavaival a miniszter
elnök urnák tegnapelőtti előadását, nézetem sze
rint, ismét roszul értelmezte. A miniszterelnök úr 
azt mondta, félig tréfásan, hogy ha van valami 
uj a törvényjavaslatban, ugy az az, hogy most 
más dolgába is avatkozunk ; oly ügyek felett, me
lyekben eddig gyakorlatilag szavunk alig volt, 
most másokkal együtt voltaképen intézkedünk. 
[Élénk helyeslés.) 

De ha a t. képviselő urnák a titkos szavazás 
örve alatt felhozott gyanúsítása azért nem volt 
sértés, mert a modor, melyben előadatott. igen 
humoristikus. sőt joviális volt, ugy egy másik, mit 
a miniszterelnök úr ellen felhozott, igen is sértő, és 
valóban a tényállás elferdítésével történt. (Igaz\! He
lyeslés.) Méltóztatik a t. ház emlékezni, hogy mi
dőn a szélső bal oldal részéről állíttatott, hogy 
nem nagy, rendezett hadseregnek erejében kell az 
állam biztosságát keresni, hanem az alkotmányos 
szabadságban, és egyátalában parlamenti felelős 
kormányrendszerben;teháthogynema hadseregben, 
hanem az alkotmányos szabadságban találhatjuk 
azt fel: erre példakint, mintegy illustratióképen 
hozta fel a miniszterelnök úr azt, hogy nem csak eb
ben — mert ezt ő elismerte — hanem egy egységes 
organisált hadseregben is ; és mivel Poroszországra 
történt a hivatkozás, kimutatta, hogy bár az alkot
mányon sérelem történt, bár a képviselőket az 
immunitás ellenére perbe fogták, mégis uz ered
mény eléretett — miáltal? Egy rendezett szervezetű, 
a törvény ellenére három esztendeig fegyverben 
gyakorlott egységes hadsereg által. E?en nyilat
kozatból azt vonni ki, hogy a miniszterelnök úr 
fenyegetődzni kivánt, kivált akkor, midőn nyom
ban következő szavaiban ezeket monda : „részemről 
ezt nem azért hozom fel. mintha e példát helye
selném és utánozandónak tartanám," valóban nem 
lehet, és jogosítva érzem magamat — mint a kor
mánynak e tekintetben pártolója — azt visszauta
sítani. (Elénk helyeslés.) 

Annyira belebonyolult a t. képviselő úr a 
szavak nem helyes felfogásába, hogy Perczel Mór 
barátom azon állitását, hogy ő e tárgyban többet 
e házban nem fog szólani: nagy hamar oda ferditi, 
hogy egyátalában többet nem fog szólani. Ennek 
rectificatióját szükségesnek tartottam csak azért is, 
mert én óhajtom, hogy t. barátom még többször h 
szóljon. (Zajos tetszés.) 

Bevégezte szavait avval, hogy a személves 
szabadságnak szentnek kell lenni mindenek felett. 
Ugyan, t. képviselőház, ki tagadná ezt a mai 
világban ? De a személyes szabadság nem tételezi-
e fel a törvényes szabadságot, a törvényes rendet ? ] 

És nem kell-e a személyes szabadságot épen ugy 
megóvni a féktelenség és rendetlenség rakonczát-
lansága ellen, mint a despotismus önkénykedései 
ellen ? (Helyeslés.) Ama közmondást: „Les extrémes 
se touehent/ ' nem ismeri t. képviselőtársam *? Na
gyon is ismerheti, miután Francziaországban lakott, 
és ismeri azon nagy nemzetet, mely örökké a cae-
sarismus és anarchia közt hányatik. Melyiket 
tartja jobbnak ? Melyikben van inkább biztosítva 
a személyes szabadság1? Eg-vikben sem. Csak a 
közép utón, melyre mi törekszünk, érhető az el, 
melyen, midőn az alkotmányos szabadság törvé
nyekkel biztosíttatik, egyszersmind a személyes 
szabadság is legjobban megvédetik. (Elénk he-
lyeslés.) 

Engedje meg a t. ház, hogy miután Simonyi 
képviselő úr felszólalása folytán nem tudtam ma
gamban az ingert legyőzni, és feltett szándékom el
len e tárgyban felszólaltam, elmondjam még azokat 
is. miket különben nem lettem volna elmondandó. 
(Halljuk!) 

A mint kezdetben mondám, a megtámadások
nak két kiindulási pontja van: egyik azoké, kik 
az 1867. XII . törvzényezikk kiegyezését elfogad
ják; a másik azoké, kik magukat ezen tul téve, 
szabadon intézik megtámadásaikat. 

Legelőször az elsőkkel kívánok pár szót 
váltani. 

Senki sem tagadja, hogy az országgyűlés 
feladata igen nehéz, és hogy azon elveknek, me
lyeket az elvont ész az egyéni, állami és alkot
mányos szabadság tekintetében felállít, a gyakor
lati életbeni alkalmazása nem könnyű, mert nem 
egyszerű; sőt igen nehéz, mert szövevényes. Két
szeresen nehezebb lesz e feladat az által, hogy 
annak megoldása nem elodázható, mert annak 
megoldását a körülmények parancsoló szüksége 
követeli. Ezen feladat körülményei közt talán leg
nehezebb a hadügynek megoldása: azon hadügy
nek, mely a pragmatica sanctióból folyó közös és 
együttes védelemnek a törvény szavai szerint má
sik eszköze, és melynek a közös és együttes erő-
veli teljesitése közös és viszonos kötelesség; en
nek oly rendezése, mely ezen kötelezettségnek 
megfelel, valóban nagy és igen nehéz feladat. 

Részemről azt, vajon ezen törvényjavaslat 
elfogadható, s helyes-e, azon elvekből ítélem meg, 
melyek az 1867-ik évi XII. törvényczikkben szen
tesitett törvénynyé lettek. 

Ezekben olvasom: „ 0 felségének a hadügy 
körébe tartozó alkotmányos fejedelmi jogai foly
tán, mindaz, mi az egész hadseregnek és igv a 
magyar hadseregnek is, mint az összes hadsereg 
kiegészítő részének egységes vezérletére stb. vo
natkozik, ő felsége által intézendő el,4£ Ez az el
ső elv. 
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A másik elv : „a magyar hadseregnek időn
kénti kiegészítését s az ujonczmegajánlás jogát" 
stb. az ország magának tartja fen. 

A harmadik kijelenti, hogy „az ország védel
mi rendszerének megállapítása, v^gy átalakítása 
Magyarországra nézve mindenkor csak a magyar 
törvényhozás beleegyezésével történhetik. Miután 
azonban ily megállapítás épen ugy, mint a későb
bi átalakítás is csak egyenlő elvek szerint eszkö
zölhető czélszerüen, ennélfogva minden ily eset
ben a két minisztérium előleges megállapodás 
után egyenlő elvekből kiinduló törvényjavaslatot 
terjeszt mindkét törvényhozás elé." 

Bocsásson meg a t. ház, hogy ezen mindannyi
unk által annyira ismert törvényczikkeket felol
vastam. De erre akarván alapítani okoskodásomat, 
s óhajtván, hogy azok a hazán kivül, tehát ott is, 
hol ezen törvényeket nem annyira tanulmányoz
ták, világosságban álljanak: ugy hiszem, azokat 
felolvasni nem volt fölösleges. 

Én a jelen törvényjavaslat nem minden czik-
két — mert hiszen valamennyihez szólani szükség
telen is — hanem csak azokat fogom alkalmazni 
ezen elmondott elvekhez, a melyek azon tisztelt 
képviselőtársaim által támadtattak meg, kik az 
1867-ik évi XII . törvényczikket respectálják. 

Ezeknek ellenvetéseit a következőkben vo
nom össze. 

Első ellenvetésük, hogy a törvényhozás egy 
részről tul menne körén, midőn az összes biroda
lom hadseregéről rendelkezik; más részről pedig 
az őt megillető jogkörön belül a magyar seregről, 
mint ilyenről, nem is emlékezik. Hogy jogkörén 
tul menne, azt az, ki a most felolvasott elveket 
elfogadja, nem állithatja. Ki van ugyanis a tör
vényben mondva, hogy miután ily megállapitás 
épen ugy. mint a későbbi átalakítás is csak egyen
lő elvek ozerint eszközölhető czélszerüen , en
nélfogva minden ily esetben a két minisztérium 
előleges megállapodás után egyenlő elvekből ki
induló törvényjavaslatot terjeszt mindkét törvény
hozás elé. Mit tett pedig a minisztérium ? Erteke-
zett elég hosszú ideig, minden oldalról meghány
ta a dolgot, megállapodásra jutott, s most a tör
vényhozás elé terjeszti ezen törvényjavaslatot. 
Ezen eljárás tehát tökéletesen megegyezik a tör
vénynyel : de nem is megy tul körén : mert ha közös 
elvekből kell kiindulni, ha közös czélok felé kell 
törekedni, ha a közös védelmet kívánjuk bi tosi-
tani, ez leheteden a nélkül, hogy a másik fél ere
jét is megismerve, öszhangzásban történjenek az 
intézkedések. (Helyeslés.) 

A másik ellenvetés az volt, hogy e törvény
javaslatban lemond az ország 10 évre legalább 
njonezozási jogáról ; és ez fontos ellenvetés. 
{Halljuk !) Több részről történt ezen ellenvetés. 

J Bátorkodom a törvényezikkre, nevezetesen annak 
13-ik szakaszára utalni: abban a 10 évre való 
megállapodás, vagy ha ugy tetszik a 10 évre va
ló lekötés nem az ujonczmegajánlási jogra, hanem 
az ujonezok számára, az illetékre vonatkozik, és 
csak ezt nem szabad 10 év leforgása alatt, a nél
kül, hogy ő felsége miniszterei indítványoznák, 
megváltoztatni. De magának az ujoncz kiállításá
nak joga sértetlenül és világosan fel van az ország 
gyűlésének tartva, ugy, hogy ha a haderőt a ma
gyar kormány alkotmányellenes czélokra, vagy 

i az ország érdekei ellen fordítaná, akkor kétség
telen jogában lenne ezen törvényhozásnak az ujon
ezok megszavazását megtagadni s azzal minden 
visszaéléseket lehetetlenné tenni. 

Alkotmányos országnak két garantiája van 
a haderőre nézve: az egyik a költségek megsza
vazása, a másik az ujonezok kiállítása. 

Az első a delegatiók által nem adatott fel, 
mint azt tisztelt képviselőtársaim egyike is a túl
só oldalról mondotta, hanem a delegatio által 
gyakoroltatik, mely azt érvényesiti mindig tet
szése és belátása szerint. 

Az mondatott, hogy ez forradalmi eszköz 
\ volna, és oly convulsiókat idézne elő, melyeknek 

előidézését nem lehet feltenni, neai is volna sza-
j bad feltenni a törvényhozásról. Hát kérem,-a pénz 
! megtagadása, a költség megtagadása nem hozna 

hasonló convulsiókat létre ? Nem is azért van ezen 
joga a képviselőháznak fentartva, hogy ez által 

I convulsiókat idézzen elő, hanem azért, hogy azon 
I miniszterek, kiktől a ház megtagadja a kormány-
í zásnak ezen szükséges feltételeit, kénvtelenek le-
! gyének székeiket elhagyni, és másoknak engedni 
I által, kik a ház bizalmát bírják. Ebben van ereje 
j e jognak. (El'nk tetszés.) 
1 Szabad legyen t. barátomnak Grhyczy Kál-
j mánnak előadásából az egyik bevezető gyönyö-
I rü passust megemlítenem és rá megjegyzésemet 
i megtennem. En is azt hiszem, hogy Magyaror-
í szagnak és a magyar nemzetnek van provinden-
j tialis missiója , és valamint hajdan a délkeleti bar-

barismus ellen küzdött, ugy jelenleg az északke-
1 leti absolut hatalom terjeszkedései ellen őrt állani 
! van hivatva. Bár nem tartom azt, hogy mi a né-
] metek és szlávok közé vagyunk a providentía ál

tal betolva , hanem inkább azért, hogy az északi 
hatalom délfelé való kiterjeszkedési vágyát gátol
juk meg. 

Mi vagyunk azon vonalnak egy része, mely 
a Duna mentében az északi és déli szlávokat 
elválasztja, közéjök tolván a gondviselés a némete-

I ket , magyarokat és románokat. 
Ezen históriai providentialis missiót én is hi

szem, ennek megfelelni jelen feladatunk. Azonban 
hogyan teljesítette Magyarország, hogyan telje-
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sithette ezen nehéz feladatát, mikor a török inva-
sio ellen kellett küzdenie ? Ugy, hogy szövetségest 
keresett, és mint a miniszterelnök úr megemlí
tette , nem pártoskodás, nem önhasznu tekinte
tek , hanem természetszerű kényszerűség volt az , 
mely őseinket arra vezette, hogy a hatalmas né
met császárnak adván által a koronát , annak 
segitségével a török igától megmentsék ha
zánkat, és ez által Európa nyugoti részeit. 

í g y állunk most i s , csakhogy ma nem a 
délkeleti, hanem az északkeleti szomszéd a hatal
mas, kinek hagyományos tervei délfelé, országun
kon keresztül törekednek. Ez ellen van Magyaror
szág hivatva gátot vetni , és hogy e hivatásának 
megfelelhessen, ismét szövetségesre van szük
sége. 

Mi megtaláltuk e szövetségest a pragmati-
ca sanctio fonalán; ennek következtében a kö
zös védelmet annak alapjára állva önkénytesen 
fogadtuk el. [Élénk helyeslés.) 

Átmegyek már most azokra , miket az indít
ványozó úr és azok, kik az 1867. XH-ik törvény-
czikket nem respectálják, mundanak. A vád 
csak stereotyp ismétlése mindig ugyanazon ér
veknek. „Feladtuk az országos pénzügyet, most 
feladjuk az országos haderő feletti rendelke
zést ; ez csak következése az elsőnek, s ez oly ör
vény , melybe mi mindnyájan s velünk a haza 
bele bukik." Ez a vád százszor ismételtetett, száz
szor megczáfoltatott, és százegyszer csak azt lehet rá 
felelni: hogy bizony nem adtuk mi fel egyiket se ; 
hanem saját biztonságunk tekintetéből czélszerü-
nek tartottunk bizonyos dolgokat közösen kezel
ni, magunk befolyását mindig coordinálva tartván 
fel, azt soha semmiben se subordináltuk. Pénz
ügyünknek három fő része van : 

a) saját költségeink, 
b) közös hadügyi költségek, 
c) a birodalmi adósságok terhei. 
Az első kettőn még könnyebben átmennek 

elleneink, hanem az utolsót ostromolják legin
kább. Azon helyzetben . a melyben Magyar
ország a szomorú 18 évek után volt, és a mely 
helyzetből, hogy kimeneküljünk anyagi és 
szellemi, nemzeti és állami érdekei követelték, 
szeretném látni azon lehetőséget vagy módot , 
vagy bármi más eszközt , ha mindjárt nem ki-
egyezkedés lenne is az , mely által olcsóbb áron 
lehetett volna ezt véghez vinni; egyezkedni ol
csóbban nem lehetett; hátra maradt volna egy 
más mód, melynek szerencsés kimenetele után 
se sikerült volna ezen terhektől megmenekülni. 
Példákra hivatkozhatnám , hogy Európa nem en
gedte volna meg, hogy kevesebb terhet viseljünk, 
mint a mennyi hasonló viszonyok közt más or
szágra is reá rovatott, és ekkor meg lettek volna 

a nagy költségek, a véres áldozatok; de ezek fe
lett az adóssági részlet mégis vállainkra sulyoso-
dott volna. (Helyeslés.) 

Azt mondta a t. képviselő ú r , hogy a hadse
reg feletti rendelkezést átadtuk az által , hogy a 
közös hadügyminisztert elfogadtuk. Világosan, ma
gyarán meg van az 1867. Xll-ik törvényczikkben 
írva és elő vannak számlálva annak első szakaszá
ban , mik a közös ügyek, azok közt második he
lyen van a hadügy; a 18-dik szakasz pedig azt 
mondja, hogy a közös ügyekre közös minisztériu
mok állitandók; ha tehát a hadügy közös, világos, 
hogy erre is közös minisztert állítanak: ugyan-

! azért nem látok mást ezen ellenvetésben, minthogy 
az értelmet szintszándékkal fölfogni nem akarják. 
Azt mondják, hogy nem lesz felelős a közös had-
ügyminiszter; de ki van mondva ugyanazon tör
vényben a közös minisztérium, és igy a hadügy
miniszter felelőssége is , és fen van tartva a dele-
gatiónak a hadi költségeknek meg vagy nem szava
zási joga , csakis az arány van 10 évre megálla
pítva; maga az öszszeg évről évre szavaztatik 

| vagy tagadtatik meg, és ez utóbbi esetben ugyan-
! azon sorsban részesül a bizalmat vesztett közös 
| hadügyminiszter, mint bár mely másik; kényte-
i len székéről lelépni, s azt másnak , kit a közvéle

mény istápol, általengedni. (Elénk helyeslés.) 
Nem volt szerencsés képviselőtársunk hivat

kozása a régi törvényekre, melyeknek elősorolásá-
tól fölmentett Deák Ferencz t. képviselőtársunk, ki 
kimutatta, hogy azokból azt, hogy külön magyar 
hadseregnek kell lennie, következtetni lehetetlen. É n 
azonban ezt nem veszem argumentumul, hanem azt 
tartom, hogy akár volt Magyarországnak külön 
hadserege, akár nem, a jelen helyzetben a pragma-
tica sanctióból folyó elvek szerint van jogunk in-

| tézkedni, hogy s miként kelljen közös védelmi 
j rendszerünket szervezni. 

Még Rómára is hivatkozott a t. képviselő úr , 
I figyelmet kérek, Rómának azon korszakára hivat

kozott, melyről a klassikus történetíró ezeket 
irja: „Is habitus animorum fűit, ut pessimnm faci-
nus pauci auderent, plures vellent, omnes pateren-
tur." (Oly szerencsétlen erkölcsi helyzete volt Ró
mának , hogy némelyek a leggonoszabb tetteket 
merték, többen kívánták és mindannyian tűrték.) 
Ha valaki valami korszakból a jelenre hasonlatos
ságot hoz , legalább az kivántatik meg, hogy az 
összehasonlított helyzetek is összhangzók legye
nek ! Kérdem, azon állapot van-e Magyaror
szágban, minőt Rómáról ecsetel a klassikus iró ? ! 
Ha azon állapot van , akkor se ezen parlament, se 
bármikép szervezett közös vagy külön hadsereg, se 
semmi más sem fogja megmenteni hazánkat, ha
nem elvesz, mint a költő megírta : 

Róma ledől s rabigába görbed. 
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Azonban Magyarország állapota nem oly le
verő, mint Rómáé volt; mert bár sajnosán, meg 
kell vallanom, hogy vannak, kik a pessimum faci-
nust, a leggonoszabb tetteket elkövetni merik, ta-
án vannak olyanok is. kik azokat titkon óhajtják; 

de hála Istennek a magyar nemzet többsége, értel
misége nem tűri azokat, [Elénk tetszés) és hogy 
nem tűr i , annak tagadhatatlan jele a képviselőség 
választásában nyilvánul, mely a nemzet többségé
nek kifolyása. 

Soha nagyobb, alkotmányellenesebb hibát 
a t. képviselő úr nem követett el, mint midőn 
a többségnek eljárásáért és ezen törvények 
alkotásáért a felelősséget az aristokratia nyakába 
akarta hárítani; mert ezen vádja által a népképvi
seletnek alapját támadta meg , midőn a népképvi
selet utján választott házat aristokratikus tenden-
tiakért insinuálta. Meggondolta-e t. képviselő úr, 
mi az egy osztályt, mely a múltban az ő nyilat
kozata szerint is a hazát megtartotta és megvéd
te , insiunálni az egész nép előtt, és ez által az osz
tályoknak keserűségét idézni elő? (Élénk helyes
lés.) Meggondolta-e mily felelősséget von ez által 
magára? és nem vette észre, hogy a maga szavai-
val czáfolja meg önmagát , midőn utóbb azt állí
totta, hogy „a haza 1848 előtt haladt, habár las
san, és é l t?" Ki volt ezen hazának akkor kép
viselője ? nemde a privilegiált ország és annak or
szággyűlése ? nem helyesen állitám-e tehát, miként 
egyik tételét a másikkal önmaga legfényesebben 
ezáfolta meg? (Helyeslés.) 

Sajnálom, t. képviselőház, hogy a nemzetisé
gek részéről nem szerencsés szónoklattal lépett föl 
egyik társunk ezen ügyben. A nemzetiségek el-
évülhetlen jogaira hivatkozott ő, és azt állitá: ha 
ezek elnyomására törekszik a hadsereg, akkor pol
gári háború lesz belőle. 0 is jobb érvek hiányá
ban, mert nem talált ilyeket, a szavak elferditésé-
hez fordult. Perczel Mór barátom szavait tökélete
sen hamisan idézte; hivatkozom e tekintetben a t. 
házra, (Ugy van!) egészen más értelemben szólt 
Perczel a nemzetiségekről, mint a hogy ő értelmez
te , és annak igaz értelmébe, mit Perczel mondott, 
minden tagja e háznak , ha csak nemzeti ünérzés 
helyett nemzeti ábrándosság nem fogja el keblét, 
bele fog nyugodni és vele egyet fog érteni Teljes 
méltányosság, lehető teljes szabadsága, a nemzeti
ségeknek a nélkül, hogy az ország politikai egy
sége veszélyeztessék ; de ezentúl, vagy ennek ro
vására semmi. (Helyeslés.) 

Fenyegetett is bennünket a t. képviselő úr, 
hogy ha a nemzetiségek kielégitve nem lesznek, a 
szomszédok fölhasználhatják ezen elégületlensé
get ! Kérdem: helyes-e az ilyen fenyegetés; ha 
nem volna, nem ébresztené ő azt ezen szavaival 
fel? válaszoljon e kérdésekre önmagának; én meg-
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elégszem azzal, hogy fölszólalása bizonyára nem 
volt szerencsés! Bónis képviselőtársam szokott lo-
yalis nyilatkozatára csak egyet akarok válaszolna 
Róma triumfatorai után ment igenis egy fülbe 
súgó, ki arra emlékeztette őket „mementó te morta-
lem esse," ezt ő nekünk mondja; mi örömmel fo
gadjuk a figyelmeztetést; de óhatjuk, hogy ezen té
telt megértsék a bal oldalo.i is, és szüntessék meg az 
ellenkedést, és segítsék velünk együtt betetőzni 
a szabadságnak és alkotmánynak megkezdett 
nagy épületét! (Elénk helyeslés.) 

Még egyet méltóztassanak megengedni: a 
caesarismusról is történt említés. (Halljuk!) 

A caesarismust illetőleg a római históriában 
Gibbonra hivatkozom, ki azt oly jelesen leírta, és 
ebben én azt találom , hogy a caesarismns okai 
mindig a népek, valamint a forradalom ^okai min
dig a caesarok; vagyis concrete mondván: ha 

I az absolut hatalom tul megy körén és visszaél 
erejével, türhetlenné válik, és előidézi a forradal
mat ; mert a népek legnyugalmasb része is azt 
fogja mondani, hogy inkább veszszünk el . mint 
hogy az ily önkényt eltűrjük! De viszont, ha 

I a rakoaczátlankodás, a féktelenség valamely nép
ben annyira elharapózik , hogy a rendes kerese
tet, szabadságot, személy és vagyoni biztonságot 

i veszélyezteti, akkor ismét azt fogja mondani a 
I népnek alkotmány érzésű része i s , hogy inkább 

egy Caesarnak hatalma alatt meghajolni, mint 
lázadó folytonos veszélynek kitéve élni. (Elénk he
lyeslés és taps a középen.) Azért ismétlem , a caesa-

i rismus a népek bűne , a forradalmak pedig a Cae
sarok bűnei. Középen van az igazság, az alkot
mányos szabadság, melyre, hogy szeretett hazánk, 
hogy mindnyájan eljussunk , szivemből óhajtom. 
(Viharos és hosszan tartó*helyeslés és taps. Szavaz
zunk !) 

Berzenczey L á s z l ó : T. ház! (Zaj. Fölkiál
tások: El lll! Eláll!) Önök kívánsága, hogy ne de-
popularisáljuk ezen törvényjavaslatot támadásaink 
által, és épen önök depopularisálják, féltvén azt a 
bírálattól. Kövessék önök a miniszterelnök példáját, 
ki, a mint érinté is, és tudva levő dolog, sok időt 
és fáradságotszentelt a Bécsbeni mindnyájunk elle
nével szemben ezen javaslatot létrehozni, pedig azon 
ellenzéket nem lehet lekiabálni, s önök most egy 
nemzeti ellenzék véleményét sem tűrhetik. (Zaj.) 

E l n ö k : T. ház ! Miután többen vannak még 
felírva, és a szabályokban egyetlen egy pont sincs, 
melynélfogva valaki szólási jogától elüttethetnék, 
hogy ha akarjuk, hogy minél hamarább bevégez
tessék e tárgy, méltóztassanak a szónokot kihall
gatni . (Halljuk!) 

Berzenczey LáSZlÓ : Én pedig az elnök úr 
ezen irlő-oekonomiájából vett nem igen hízelgő nyi
latkozata, után felkérem őt és a tisztelt házat, hogy 
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tekintetbe véve, miszerint 9 órátó] már 2-ig itten 
ülni e rekkenöségben, nem csuda, ha kifogyott a 
türelem, kérem megengedni, hogy a holnapi ülé
sen adhassam elő nézeteimet. (Halljuk most! Ma!) 

T. ház! A ki kimondá az alphát, mondja ki 
az ómegát is : ez az önök logikája; kimondák az 
1867-kiközösügyi törvényezikket, ez volt azalpha, 
melynek ómegája ím e törvényjavaslat. Többek 
szerint ez az ujonan önök által épített közös épü
letnek fedele; vigyázzanak önök, ne hogy olyan 
valami legyen és ugy járjanak vele, mint a kik az 
itteni lipótvárosi templom kupoláját épitették, hogy 
majd az összeomolván, közöst, ugy közvetlent ösz-
szezuzzon. 

Komoly a tái-gy és ime felhagyok szokott 
modorommal, mellőzni fogom a nálam sok szenve
dés és csalódás szülte azon vanitas vanitatum gúny 
mosolyát, melyet használhatnék itten is, meg lévén 
győződve, hogy nem e vagy más törvény betűje, 
hanem nemzetem életrevaló lelke az, mely mint 
eddig, ugy ezutánra is fentartand bennünket; ha 
elvetjük, ba meghozzuk a törvényt, ez által nem 
vész el hazánk. 

Alpha és ómega: közösügyi és védrendszeri 
törvény, mindkettő szövetségi szerződés,mondhatni, 
kibékülés háromszáz éves elleneinkkel; az első a 
lajtántuli osztrák népességgel, ez pedig egy átalko-
dottabbal, mely nem más, mint az osztrák császári 
sereg vezérei, tiszti karának nagy része; az elsőre 
nézve nem tagadhatni, hogy változtak a körűimé- s 

nyék .; az osztrák állam népei ma alkotmányosak: 
de meri-e valaki állítani, hogy ez történt volna az em
iitett katonai tiszti karral i s ; képesek-e, akarják-e 
ezek velünk ugyanazonositani érdekeiket, mely alap 
nélkül minden egyezkedésünk csak egyoldalú, 
csak bennünket kötelezend. 

Kibékülni, baráti kezet nyújtani elleneinknek 
szívesen, ha az ó'sdnte és kölcsönös biztosítékot 
nyú j t ; jobb elleneink rósz akarata, mint barátaink 
hűsége fölötti véleményben csalódnunk. 

Sajátságos örömnyilvánitásnak tartom, midőn 
némelyek kérkednek vele, hogy a közös törvények 
hozatalánál nekünk jut a kezdeményezési dicső
ség ; nem osztozhatem örömeikben. 

Mentse Isten Magyarország törvényhozó tes
tületét azon dicsőségtől, hogy kevéssé szabadelvű 
legyen az osztrák törvényhozó testületnél. Nem 
akarnám, hogy egykoron azon hirt szerezzük, hogy 
a hatalomnak kezére játszván, a kevésbbé sza
badelvű kérdések kivitelére a mi törvényhozásunk 
tartassák czélszerübbnek. 

Nem, ezen dicsőségre nem vágyom. Tisza 
Kálmán, és különösen Ghyczy Kálmán úr felhoz
ták azon érveket, melyek ezen törvényjavaslat 
ellenében felhozhatók; azért én szorítkozom jelen

leg az ellenünkben felhozott érvekre tenni meg 
ellenészrevételeimet. 

Perczel Mór képviselő úrhoz van egypár szóm. 
Egyike vagyok azoknak, kik méltányolni 

tudják Perczel Mór urnák az 1848-ki forradalmi 
események közepette tanúsított képességét és eré-
lyességét; nem tartom magam hivatva az ő tábor
noki érdemeit taglalni vagy bírálni: az az idő már 
a történeté, az ujabb kor történetéhez tartozik, 
melyet a napi sajtó tisztában adott át nekünk és 
az utókornak; óvakodom még életben maradott 
1848 —9-ki vezéreink akkori eljárásait. a3 európai 
történet lapjára emelkedett tetteiket az azutáni 
időkben mondott szavaik vagy irásbani nyilatkoza
taik után mérlegelni. 

Ki kell azonban jelentenem, hogy a népnek 
egy személyben központosított bizalma nem azt 
teszi, hogy az illető azon népnek teremtője is lett 
légyen ; az ily népmozgalmak által kivált nevek 
megszűnnek magán nevek lenni, mindazoknak 
nevei, kik az illető nevet viselő személvt a hírnek 
polczára emelni segittették. 

Emiitette a képviselő úr mint volt vezér több 
vezértársai honárulásait, felhozá a végső capatula-
tiókatj mint a harcz gyalázatos végzését. En ellen
kező véleményben vagyok, és a mi nekem fáj, az, 
hogy önöknek nem fáj egymást azon nemzet előtt 
vádolni, mely ezen eljárás által meg van ingatva 
vezérei iránti kegyeletében s kezd már egyet sem 
számba venni. 

Tisztelem Perczeit, a volt szabadelvű publi
cistát, a tábornokot, és főként azon gond és nél
külözés terhelte számüzöttet, ki nagy családjá
val méltóságteljesen a külföldiek előtt nem 
csak maguknak, hanem nemzetünknek tiszteletet 
vívott ki. 

De mindez nem ok arra, hogy gyengítse 
bennünk azon tiszteletet és kegyeletet,melylyel azon 
férfiúnak tartozik az összes magyar nemzet, a ki 
nélkül a t. képviselő úr se tehette volna mind azt, a 
mit tett, kinek neve identificalva van Magyarhon 
szabadságérti küzdeleméinek legfényesebb kor
szakával ; engedje ön tettekre és nem szavakra, 
egyes későbbi magán levelekből kikapart nyi
latkozatuk után méltányolni önöknek honunk irá-
nyábani szolgálataikat. 

Perczel képviselő úr előhozta az 1848-ki pesti 
nemzeti gyűlést, hogy ő akkor ellenzék volt; igaz, 
és ime csekély magam" akkor miaiszteriálista va-
lék ; Perczel úr, Madarász József és társaival ellen
zék, hogy Magyarhon katonát adjon az akkor 
forradalomban levő olasz nemzet lenyügözésére. 
Tessenek vigyázni, nehogy a mostani védrendszer 
megállapítása által,mint akkor az olasz,ma a porosz s 
tán az összes német nemzet ellen adjunk katonákat. 

Igaza van Perczel Mór képviselő urnák, em-
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ütvén, hogy az akkori magyar hadsereget vezető 
osztrák császári tisztek ellen szólalt, még nevét is elő 
hozá Bechtoldnak. És bátor vagyok kérdeni, ha a 
mai osztrák tiszti kar annyira alkotmányos szellemű 
lőn-e, hogy minden ily aggodalmak hasztalan reme-
gésnek vehető említése ellenzéki viszketegnek ? 

Sajnos tehát, hogy épen Perczel Mór ár 
1848—49-tól mostanáig nem érkezik más ellen
séggel bajlódni, mint egykori bajtársaival. 

Átmegyek Tóth Vilmos úr észrevételeire, a 
ki panaszkodik a phrasisok ellen; az ő beszéde 
csinos beszéd volt; ugy látszik vele hált, csakhogy 
nem kell a mások phrasissait megtámadni akkor, 
midőn ezen támadó beszéde csaknem minden ér
veket mellőző czifra phrasis volt. 

Kezdő phrasis volt, hogy mi nem tudunk 
semmit, s név szerint például Madarász képviselő 
úr vagy nem olvasta az előttünk fekvő törvény
javaslatot, vagy ha olvasta, nem érti; szóval őtud 
mindent, mi nem tudunk semmit. Ez a régi német 
iskolából szerzet szerencsétlen okoskodás (átalá-
nos derültség) és ma is német doktori szójárás 
első szavai elárulják őt, hogy semmit se tud s 
több e félék. (Derültség.) 

Ilyetén modor még eddig a magyar törvény
hozásnál szokatlan volt, eddig lovagiasabb eljárás 
használtatott. De ha valaki ily érvet használ, ezzel 
önmagát pofozza, mert védni akarni egy törvény
avaslatot az által, hogy azt meg maguk a kép

viselők egyrésze sem "értheti, nem jő védelem, mert 
miként fogja hát a nép érteni. 

Alázatos szolgája oly bölcsességnek, mely 
értetlenül bár, ír vagy beszél. 

Még egy más phrasissal foná és végzé beszé
dét, hogy Magyarország lesz; ő egy más Magyar
honról beszél, mint a minőt a közönséges világ 
ismer; igaz, mi Magyarországot mint volt és van 
ismerjük, és nem kisérhetjük őt azon ideális Ma
gyarhonba, melynek ezen törvényjavaslat leend 
sarkköve. (Éljenzés a bal oldalon. Halljuk !) 

Most bátor vagyok az igen tisztelt vallás-és köz
oktatási miniszter úr beszédére egy pár szerény 
észrevételt tenni és itt kérek egy kis figyelmet. 
(Halljuk!) 

Hogy én talán a szerénytelenségig is sokat 
beszélek vagy szónoklok, annak bizony nagy ré
szint maga a tisztelt miniszter úr az okozója, mert 
ugyanis, midőn az 1848-ki pesti nemzetgyűlés
ben először felszólaltam, természetesen akkor mi-
niszterialista valék— előadásomat ugy annyira meg
lepő jónak találá, hogy engagirozott engem, nem 
hagyni magamat, mert még híres szónok válhatik 
belőlem. Sajnálom, hogy a miniszter úr annyira 
csalódott; (Atalános derültség) de bátor leszek elő
hozni, a miről akkor szólék: ez történt, midőn az 
akkori ellenzék az úrbéri váltság teljes bevégzé

séül, ha jól emlékszem a szőllői kilenczedek meg
váltását követelve, egyikök monda, hogy miként 
várhatjuk a néptől, hogy a hazát védje, mielőtt 
dleto része biztosíttatnék. Erre mondám, hogy ez 
oly állítás, mint ha több testvér veszélyben levő 
anyjuk védelmét egy előbbi osztálytól feltételez
nék. És most miniszter ú r ! újra előhozhatom az 
anyát, a mely második férjének adósság-kötelez
vényeit nem akarja aláírni, inkább mindennek ki 
teszi magát, minthogy előbbi házaságbóli gyerme
keit megrövidítse. Az adósságlevél aláírás: a közös
ügyi törvény, melyet a jelen törvényhozó gyűlés 
alkotott. Ez egy házassági szerződés, de ezen házas
ság végrehajtva csak a jelen törvényjavaslat által 
lesz, meg lesz a matrimonium consummatum. 
(Atalános derültség.) 

Valóban miniszter úr, tisztelt ház ! Isten csu-
dáj'a, hogy áll még nemzetünk, egy római deák 
egyház, osztrák császári hadsereg, meg annyi 
német jog tudós műveletei után. 

A paritás elvét tetszett előhozni , és ezen 
leendő seregben paritás-e az, hogy 800,000 
német vezényletü, 100,000 osztrák landwehr után 
nekünk is lehet 100.000 magyar honvédünk, tehát 
állunk, mint egy akilenczhez;itt ugyan Maróti sze
rint nincs paritás. 

Méltóztatott emlékezni a politikai és geogra-
phia szempontokról; engedje, hogy tegyek hozzá 
valamit. Nekünk kelet népének politikánk is ke
leti ; e traditionalis politikánk ellenkezője az eu
rópai nyugotrai gravitatiónak; hogy ne elegyed
nénk a nemzetek dolgába, feltéve, hogy ők elegyed
nek a mienkbe. 

Ezen politikai elvnek megszegése, a mint 
történetünk mutatja, mindig megboszulta magát: 
hogy ne hozzak fel mást, mint a híres Mátyás ki
rályt, ki először állított fel állandó hadsereget Eu
rópában; ha ezen király atyja, a dicső Hunyadi Já
nos , politikáját követi, ma nincs keleti kérdés, és 
ez utóbbit említve geographiai jelentőség az, mit 
1853-ban a párisi hadügyminisztérium kimon
dott, t. i., hogy a keleti kérdés megoldásánál fő 
előnye van azon hatalomnak, mely Erdély birtoká
banvan. Nyilían a világ előtt monda ki a franczia 
hadügyminisztérium, hogy kénytelen a szövetséges 
seregeket Kimiába vinni át, miután a Dunánáli hadi 
operatiókategy Erdély felőli váratlan kitörés min
dig a legnagyobb zavarba hozhatná; szóval Er
dély dominálja azon részeket,. 

Ismét nehéz politika az osztrák császári ka
tona-tisztek politikáj"a, kik, habár szeretik mon
dani, hogy soha se politizálnak, a reactiónak mind 
ez ideig feltétlen szolgái valának. Ok csak császá
riak ; mondta-e vagy egy, hogy ő magyar királyi 
tiszt ? 

Politikai elvük: a császár az atyám, a hadse-
49* 
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reg anyám. Mintha bizony az Isten és fejedelem- \ 
félelme feltételezné a családi, hazafiúi kötelessé-
gekkeli szakitást. Nem tiszteli az a királyt, mert 
szolgája a császárnak, kinél ezen loyalitás nem fel
tételezi haza, nemzete boldogságát. Tiszteljük, hódo-
lnnk királyunknak, szeretve hazánkat, melynek bol- ! 
dogságát a felség iránti hűségben keressük. 

Madarász képviselőtársunk ezen törvényja
vaslat elleni véleménye folytán előhozá a hazánk-
bani különbféle nemzetiségek érdekeit, kik nem 
akarhatják, hogy részünkén egy nagy erő fejtes
sék k i ; igy vettem ki értelmét,igy irták le a lapok 
és ezt tovább foná Román képviselő rir. 

Ezen a ponton utunk elválik, urak, s meg 
vagyok győződve, hogy Madarász képviselőtár
sunk sem ugy érti. mint Román úr azt illustrálni 
kívánta. 

E házban több román és szerb képviselőnek 
tetszik állását duplázniok: Magyar- és Román- vagy 
Magyar- és Szerbország képviselői fen hangon 
nekünk békét ajánlanak vagy hadat izennek. 

Nem jöhet elő kérdés, melynek ők nemzeti-
ségök vétóját közünkbe ne dobnák.- ezt egy magyar 
nemzettel szembe teszik, a mely példátlanul osztá 
meg minden jogait az ország bármi ajkú és vallású 
polgáraival. Egyetlen egy, a mit fentartottésezaz, 
hogy a mi ez előtt deákul beszéltetett, az ezentúl ma
gyarul folyjon, t. i. a kormány és törvényhozás 
nyelve magyar legyen. 

Mi ne fegyverkezzünk, mert az a nekik máso
dik, nekünk szomszéd tartományoknak nem fog tet
szeni ; elnézve attól, hogy mind Romániának, mind 
Szerbiának nemzeti önálló serege van , és van egy 
nagy tartalék az orosz: ki kell tisztán mondani, 
hogy tán az orosznak nem tetszik. 

Ok magyar országos képviselő létökre nem 
tartják méltónak magyarul tanulni, tovább men
nek a mi királyunknál, a kinek, habár habsburgi, de 
mint magyar királynak soha se ju t eszébe német-

* nekienni. 
És ismétlem, a mit Perczel úr mondott, hogy 

Magyarországban nincsenek, hanem van egy nem
zet : a magyar nemzet, melynek tagjai közt több szá
mos idegen ajkú polgárok is vannak. 

Igen, a mig egy magyar él, minden e haza 
polgárának magyar polgár családi neve; a mi a 
nemzetiségi, nyelvi neveket illeti azok keresztne
vek : ezekről csináljanak kalendáriumot, a mily 
hosszút nekik tetszik, 

Végül a miniszterelnök úrhoz vagyok bátor 
egy pár szót intézni. Méltóztatott mondani, hogy 
a közös törvények szülötte : delegatio is ország
gyűlés. Igen, egy megszükitett országgyűlés, igen
is elannyira szűk, a mint azt az egyébiránt igen 
demokratikus érzelmű, már ma szerencsétlen egy

kori képviselőtársunk Táncsics Mihály úr tervez
te. Emlékezzenek önök, Tancsicsot 1848-ban több 
kerületből választák képviselőnek ; ő azt mind el
fogadhatónak tartá nemzetgazdasági tekintetből, 
miután ő csak egy személyre venne napidijt; első 
tekintetre plausibilisnek látszott, mig fel nem vilá
gosítottuk, hogy ezen az utón egynehány népszerű 
egyén képviselhetné az egész nemzetet, és ez a leg
biztosabb ut a dictatorságra, vagy egy vagy egy
nehány egyén kényuralma előidézésére, mi legna
gyobb ellentéte a parlamenti kormány eszméjének. 

Igen hasonló ezen esethez a mostani delegatio 
általi összes nemzet képviselete. 

A jelen törvényjavaslatnak átalános tárgya
lás alapjául leendő el nem fogadása mind csak 
egyre megy ki, a szélső most, a közép a végén 
akarja elvettetni, midőn feltételül tévé leendő mó
dosítván yai elfogadását. Azért én még jónak 
látom ezen feltétel mellett a részletes tárgyalásra át 
menni, hogy alkalmunk legyen annak hiányait 
pontról pontra kijelölni. 

És ha végül még is el fog ezen törvényjavas
lat fogadtatni, akkor miniszterelnök ú r ! önnek 
nagy szavai leendenek, mit királyunknak mondhat, 
például az én stylusom szerint : 

íme uram királyom! második koronáztatásod, 
minőben még soha magyar király nem részesült. 
lm e magyar nép mindenét adá, több adni valója 
nincs, most csak felséged kegyétől függ e nemzet 
élete vagy halála. (Helyeslés a bal oldalon.) 

Csiky Sándor : T. ház! Én a t. ház türel
mét hosszas élőbeszéddel fárasztani nem kívánom, 
(Átalános éljenzés) és igy egyenesen a dolog szo
ros érdeméhez szólok. 

E terén ki kell jelentenem határozottan, hogy 
én a szőnyegen levő véderő iránti törvényjavasla
tot a részletes tárgyalás alapjául el nem fogadom; 
és ehhez képest azon különinditváuyra szavazok, 
mely Madarász képviselőtársam és többek által 
aláirva, a ház asztalára letetett. 

Okaimat, miért vagyok ezen meggyőzőlés
ben, mind a t. ház iránt, mind azok iránt is, kik e 
házon kivül vannak, de mégis kívánják tudni, mi 
történik itt, és különösen küldőim iránti tekintetből 
kifejtem követkéz 1 érveim előadásával. 

Nem fogadhatom azt el először azért, inert 
ezen törvényjavaslatban régi törvények által biz
tosi tott önállósága és közjoga hazánknak egyáta-
lán fogva nem csak kifejezve nincs, de sőt teljesen 
mellőzve van, a mennyiben abban sem a békekö
tés, sem a hadüzenes joga iránti befolyása a nem
zetnek egy hanggal sincs megemlítve; ezek a jogok 
pedig, akárminő ellenészrevételek voltak is irá
nyában felhozva, kétségbevonhatlanul illetik a ma
gyarországi törvényhozást. Állította különösen ez 
érdemben maga a miniszterelnök űr, hogy nincs 
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eo-ész Európában egy civilizált hatalom fejedelme 
sem olyan, kit kizárólagosan ne illetne a béke
kötés és hadüzenés joga; de ez még a legszabadabb 
államban, Észak-Amerikában is az elnök által kor
látlanul gyakoroltatik. 

Én, t. ház, ezt másképen tudom, mert ha kü
lönösen a magyar nemzeti képviseletnek a had
üzenés és békekötésbe döntő szavazási joga nem 
lenne, ezen esetben azon régi alkotmányos törvé
nyek, melyeket én olvastam, hamisak volnának. 

Azon törvények pedig, melyedet én ki is je
gyeztem magamnak, ekként beszélnek: Az 1546. 
IV-ik t. ez. azt mondja: „In componenda pace, 
vei induciis rex ungarorum consilio utatur." Az 
1547. II. t. ez. igy szól: Inducice cumimperatore 
turcarum, quibus cum conditionibus pactae. Az 
1595. 56. t. ez. „De tractatibus Transilvanicis, cum 
Stephano Bátori" itt a pontokat az országgyűlés 
módosította. Az 1596. 60. t. ez.: „Confoederationis 
Poloniae negotium cum consilio Ungarico tracte-
tur." Az 1606. Pacificatio Viennensis Bocskai Ist
vánnal. Litterae Hungarorum Bohemis datae. Lit-
terae Boheinorum Ungaris datae. Conditiones pacis, 
inter Rudolphum 2. et Turcicum Imperatorem. Az 
1608. l í ! . t. ez. Ante Cor. 19. Bona ad Austriam 
impignorata qualiter vei gratis Regno remittan-
turet redimantur. Az 1609. 42. t. ez. Confoederatio 
cum utraque Austria et Moravia firmiter obser-
vanda. Az 1715. 41 . t. ez. Pax cum Turcis aliiaue 
negotia Regni per Ungaros tractentur. Az 1741. 
11. t. ez. De rebus, et negotiis Hungaricis, per 
Hungaros tractandis. Az 1790. 65. t. ez. De obla-
tione per Regnum facta. Az 1848. 3 dik szakasz 
VIII . t. ez.: „A magyar hadseregnek az ország ha
tárain kivüli alkalmazását, nem különben a kato
nai hivatalokra kinevezéseket, szinte ugy ő felsége 
fogja a 13 szakasz szerint folyyájt királyi szemé
lye körül leendő felelős magyar miniszter ellen
jegyzése mellett elhatározni." 

Ezen törvényekből, tisztelt ház , világos, 
és igy minden kétséget kizár, miként a magyar 
nemzeti (Zaj. Halljuk! a szélső halon) törvényho
zásnak mindig döntő befolyási joga volt abba, 
hogy üzentessen-e valamely nemzetnek had, 
avagy köttessen-e vele béke : és igy mindig a ma
gyar országgyűlésnek kiküldöttei voltak azok, 
kik e részbe véglegesen határoztanak; igy volt ez 
a bécsi és linczi békekötéseknél, valamint a törö
kökkel, csehekkel és miuden más nemzetekkel kö
tött békekötéseknél és hadüzenéseknél. 

Ezen kétségbevehetetlen nemzeti jog fentar-
tása ezen törvényjavaslatban teljesen mellőzve lé
vén, ez egyik oka annak, miért ezt a részletes tár
gyalás alapjául el nem fogadhatom. 

Másik oka az, hogy bátor a t. jobb oldali 
többség hosszájárulásával és az ő szavazásukkal 

alkottattak a múlt évben a közösügyi törvények, 
és igy épen nekik s az általuk támogatott kor
mánynak kellett volna, és kellene a legnagyobb 
erélylyel a szintén általuk létre hozott közösügyes 
törvényeknek minden betűit védeni, ezt meg se 
teszik akkor, a midőn az ő pillanatnyi érdekük 
ellenkezőt igényel; és igy én ugy látom, hogy 
e törvényjavaslatban az 1867-ikévi XII . törvény^ 
nek 11. 12. és 13. szakaszai tökéletesen megsem-
misittetni czéloztatnak; mert hiszen abban, külö
nösen a 11. szakaszban, mint már itten számos 
izben elmondatott, benne van világosan a kü
lönállómagyar hadseregnek határozott kijelentése, 
ezen elénk terjesztett véderó'ről szóló törvényja
vaslatban ellenben a magyar hadseregről egyet
len egy szó sincsen megemlítve, de a helyett van 
ám szó a közös hadügyminiszterről, és az egysé
ges osztrák-magyar hadseregről aként, mint azt a 
miniszterelnök úr tegnapelőtt a ház előtt tartott 
beszédében";, megemlítette, mondván , hogy a kö
zös osztrák-magyar birodalom hadserege felállí
tása iránt kell intézkednünk. Hogyan termett ezen 
czifra közös osztrák-magyar birodalom, én bizony 
nem tudom, mert én még ekkorig közös magyar
osztrák monarchiát nem ismeriem, és még ma sem 
ismerek, mert ezen uj tarka czimet az 1790-ik évi 
X-ik t. ez. ellenére, a magyar haza törvényhozása 
tudtomal még soha magára nem vette, és igy ezen 
uj illetéktelen elnevezés ellen tiltakozom is, tilta
kozom pedig azért, mert én kizárólag, s egyedül 
Magyarország egyik képviselője, és igy egyene
sen a magyar törvényhozás tagja vagyok, nem 
vagyok tehát a közös, általam ismeretlen magyar
osztrák birodalom képviselője ; ehhez képest ne
kem az ausztriai birodalom törvényhozásába sem
mi beleszólom sincs, valamint ellenkezőleg nekik 
sincs a mi törvényhozási dolgainkban egyébkint, 
mint az 1867-iki közösügyes törvények által létre 
hozott delegatiók terén. (Derültség. Hohó!) En te
hát az osztrák-magyar közös hadügyminiszternek 
még az annyiszor emiitett közösügyes törvények 
által se canonizált létezését, és a magyar hadsereg 
feletti törvénvszerü rendelkezhetési jogát sem is
merhetem el. 0 felségét királyomnak és az osztrá
kok császárának lenni tudom és elismerem, neki te
hát, mint Magyarország törvényes királyának hó
dolok ; de ezen hódolatból épen nem következik, 
hogy én közös osztrák Magyarország létezését el
ismerjek ; ezen czimet én Magyarország eddigi tör
vényeiben igtatva nem olvastam; soha ennek el
fogadására engem választóim se jogosítottak fel; e 
napig ily diplomatikai orázágos átalakulás, mely 
által a magyar nemzetnek állami élete, azon szín 
alatt, hogy alkotmánya teljesen helyreállíttatott, 
mivel a kormány bennünket izenkint hitegetett, 
megsemmisittetnék, csak ugy történhetnék mára-
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dandó kötelezettséget tartalmazva meg, ha ezen 
átalakulásról és igy a nagy Magyarországnak a kis 
Ausztriába történendő' beolvasztási törekvésről a 
nemzet jó eleve törvény szabta utón értesíttetnék, 
és igy egy ily czélból összehívandó constituant 
országgyűlésre választatnának a képviselők meg; 
a nélkül azonban ily beolvadásnál törvényt al
kotni sem én, sem, azt hiszem, egyik képviselőtár
sam sincs választói által feljogositva. 

Nézetem szerint tehát ilynemű íractatust 
vagy is kiegyezkedést se létesíthetett ezen ház az 
osztrák örökös tartományainak népeivel és igy nem 
is egyezkedtünk ki velők arra nézve soha, hogy 
mi nem leszünk többé a magyar önálló és függet
len állam polgárai, hanem az osztrák szomszéd tar
tományok gyarmataivá törpülünk? 

Emlittetett itt még ismételve az is, hogy a 
magyar hadsereg felett, a kiegyezkedési törvények 
szerint, a közös osztrák hadügyminiszter rendel
kezhetik : ámde én ezt soha el nem ismerhetem 
azért, mert én a közös hadügyminiszterségre nézve 
az 1867-diki törvényeket tartom irányadóul; ám
de én ezekből sehol sem olvastam azt, hogy azok
ban a közös hadügyminiszter létezése, és igy en
nek a magyar hadsereg felett is rendelkezési joga 
inaugurálva lenne ; nem is ismerhetjük tehát azok 
alapján sem el a közös hadügyminiszternek a ma
gyar hadsereg feletti rendelkezhetése jogá t : mert 
ha elismernők, akkor Magyarországnak nem lenne 
többé honvédelmi minisztere; de minek is lenne ? 
hiszen azon esetben, ha a magyar hadsereg felett 
semmi hatalommal nem birna, ha a hadügyek fe
lett intézkedni jogában nem állana, hanem az tör
ténnék, a mi az előttünk fekvő törvényjavaslatban 
kimondva van, jelesen : hogy a közös hadügymi
niszternek rendelkezésétől függ a magyar nem
zet katonáinak és hadseregének sorsa vagy hová 
forditása; a honvédelmi miniszter pedig csak az 
általa részére kiadott rendeleteknek köteles vakon 
engedelmeskedni: ezen esetben, mondom, a mi 
honvédelmi miniszterünk létezése felesleges volna; 
a mi ezen alárendeltség mellett még az 6' intézke
dése alatt maradna, hiszen azt egy fő-élelmezési 
biztos is elvégezhetné. De én ezt elismerni nem 
akarom, nem is fogom soha: én magyar hadsere
get és honvédelmi minisztert óhajtok és pedig va
lóságos hatáskörrel felruházottat, nem olyant, 
mely csak a czimét viseli és fizetését húzza, mind
azon jogoktól és hatalomtól pedig, melyeket az 
1848-iki törvények ráruháztak, megfosztott légyen. 

Ezek azon fő-fó'okaim , t. ház , melyeknél 
fogva én ezen törvényjavaslatot, mely a véderőre 
vonatkozik, a részletes tárgyalás alapjául nem fo
gadhatom el. 

Ne gondolja azonban felőlem ezen vélemé
nyem nyilvánitása után azt senki sem. hogy én 

e mellett egyszersmind az átalános nemzeti had
kötelezettségnek is ellenzője lennék , koránt se 
mert én ezt a haza minden polgáraira nézve egy
formán kötelező intézményként határozottan elfo
gadom. Én tehát azt óhajtom, hogy minden ma
gyar ember legyen katona, a mint azt az időt elér
te, a mely időben már elegendő testi ereje van 
neki arra, hogy fegyvert forgathasson. Én tehát 
nem vagyok ellene az átalános hadkötelezettség 
létrehozatalának; de, a ki katona lesz, legyen ő 
valósággal a magyar nemzet katonája; ugy, de 
csakúgy lehet ahhoz reményem, hogy ha ellenség 
támad meg bennünket, azt visszaverhessük. Ausz
tria sem félhet ezen esetben idegen megtámadástól, 
mert megvédi hazáját a magyar katona, megvédi 
azt a magyar hadsereg, hogy ha annak olyan 
tisztei lesznek, kik honfitársaiból választatnak ve
zényletére, és hogy ha az nemzeti érdekben fog a 
szövetség alapján a csatatérre kiállittatní. Ha, 
mondom, valamely idegen hatalom az osztrák bi
rodalmat igazságtalanul megtámadná, azon frigy
nél fogva, mely köztök és köztünk létezik, bizo
nyára a védelmet rájuk is ki fogja terjeszteni a 
magyar nemzeti hadsereg. 

Hanem a mi ajelent illeti, én bizony nem hi
szem, hogy olyan nagyon terhes fellegek lebeg
nének Ausztria és Magyarország felett, a mint azt 
többen állították e házban. Azt állítják ugyanis, 
hogy haladék nélkül ki kell egészíteni az osztrák 
és magyar hadsereget 800,000 katonára, mert, ha 
ezen óriási haderőt nyomban ki nem állítjuk és 
nem adjuk át magunkat a közös hadügyminiszter 
rendelkezése alá minden tekintetben, vége lesz or
szágunknak, nemzetünknek, elfoglalják ezt ma
gunkkal együtt a szomszédok, De melyik ? azt senki 
se mondja. Én ellenben azt hiszem, hogy minket 
ugyan egyike se bánt, csak mi ne bántsuk őket, 
csak az osztrák kormányt a foglalási vágy ne 
csiklandoztassa, csak a dynastiai ambitiók és érde
kek bele ne sodorjanak bennünket abba a nagy
hatalmi ábrándból indítandó harezba, melybe, ha 
belerántatunk, önmagunk csinálunk magunknak 
ellenségeket, különben békében élhetünk ; mert ne
künk sem keletről, sem nyugatról, sem délről, de 
még merem mondani éjszakról sincs a mi mostani 
eldoradói életünket irigylő ellenségünk. Mert hi
szen 1848-ban se támadott volna meg bennünket 
a muszka azon esetben, ha saját hazánk hűtlen fiai 
nem hozták volna őket nyakunkra, s nem ők hív
ták volna országunkba be. Ellenkező esetben 
annak a muszkának hazánkat sáska módjára 
megszállni bizonyára nem lett volna gusztusa, 
mert alkalmasint, ha azt minden előleges fegy
verletételleli biztosítás nélkül merészlette volna 
elkövetni, és hadainknak akkori vezére ismert 
árulását végbe nem vitte volna , hiimondót 
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se szállíthatott vala kétszázezerét haladó katonái
ból vissza. Annak az orosznak tehát, mielőtt még 
ránk támadólag újólag jönni akarna, nagyon meg 
kell gondolni, vajon ismét azon helyzetben van-e 
mostan is a magyarok egy része, hogy saját javára 
szolgálónak fogja újra tekinteni azt, ha az orosz 
hóditó erejét országunkba beédesgeti, és hogy is-
mént áruló fővezér vezényletére fogja-e fegyveres 
erejét bízni , és igy ha nemzetünk leigázására nyuj-
tandja még egyszer ki karját, vajon ez által kitű
zött hódítási czélja elérése helyett nem jár-e ugy, 
m i n t a mesebeli Aesopus ebe? Ismételve mon
dom tehát, nagyon meg kell ezen eshetőséget neki 
gondolni, és ez okból én a muszkának ellenünki tá
madásától nem is rettegek ; hanem ellenkezőleg 
azon esetben, ha e közösügyes törvény alapján 
közös osztrák sereget teremtünk, a jó magyar 
népet ez által végleg elkeserítjük, azon áldott né
pet, melynek a mostani hosszú országgyűlése alatt 
nemcsak hogy terhein nem történt semmi enyhí
tés, hanem inkább sulyositás, nemcsak hogy nem 
biztositattak jogai , hanem inkább megcsorbitatt-
tak azok, mely továbbá száz meg száz számra in
tézi hozzánk az ország minden részéből a leg
jogosabb és legigazságosabb kérvényeket majd 
azért, hogy az 1848—49-ben a magyar király 
rendeletéből s az akkori kormány felhívása folytán 
a hadsereg számára kiszolgáltatott mindenféle ha
di készületek, öltözékek, fegyverek ára és értéke, 
melyek még máig se térítettek meg, fizettessen 
a kincstár által számukra ki, ugy az ellenség által 
nekik okozott roppant kárositásakért is kárrnen-
tesittessenek. majd ismét azért, hogy az 1848-dik 
évben a nemzeti kormánynak, s koronás királynak 
felhívására az állam részére segélyezésül kölcsön
zött közel 5 millió forint készpénzektől illetőleg 
drágaságoktól kiszolgáltatott kincstári utalványok 
váltassanak be. Teljes joggal kívántatott továbbá 
a szintén 1848 — 9-iki magyar nemzeti bankjegyek 
értékesítése. Kéretett az annyira kényes természe
tű nemzetiségi kérdésnek a közérdeket kielégitő 
méltányos megoldása. Sürgettetett a hűbéri viszo
nyok maradványainak, minő a dézsma, korcs
máitatás stb, királyi kisebb haszonvételeknek illő 
kárpótlás melletti végleges megszüntetése, a hit
felekezetek egymás közötti viszonyainak köz
megnyugvást idéző meghatározása. Kívántatott 
azon csonka, béna honvédeknek, ugy a szabad-
ságharezban eleseitek özvegyeinek és árvainak 
a nemzeti becsület lekötésének biztositéka mel
lett tett segélyezési s ellátási Ígéretnek bevál
tása ; a még életbe levő munkaképes honvédek
nek állami hivatalokban alkalmazása, illetőleg 
nyugdíjazása és ezzel kapcsolatban aképvise'őház 
által történendő határozott kimondása annak, hogy 
az 1848—9-diki nemzeti szabadságharezban részt, 

vett honvédek a hazának tett hűséges szolgálatu
kért méltó elismerésre érdemesek. Kéretett a haza 
közintézeteinek, ugy az igazságszolgáltatásnak s 
törvénykezési eljárásnak a közérdeket kielégitő 
rendezése, stb. 

Mindezen jogos és igazságos kérelmek és ki-
vánatok közül azonban e napig egyetlen egy se 
teljesittetett még, a mennyiben azok legnagyobb 
részben illető minisztereknek intézkedés végett ki
adatván, különösen a pénzügyminiszteri osztály 
által azok, melyek a kincstárbóli kielégítést igé
nyeltek, az ócska papírok lomtárába dobattak 
a nélkül, hogy, a mint a tapasztalás mutatja, tár
gyalás alá vétetni is szándékoltatnának. 

Hanem az érdekeknek és jogos kivánatoknak 
kérve kért kielégitése helyett valamennyi eddig, a 
mostani törvényhozási többség által alkotott tör
vények kivétel nélkül olyanok, melyek a nemzet 
ősi jogainak és alkotmányos szabadságának meg
nyirbálására, a közterheknek pedig az elviselhe-
tetlenségig fokozott felcsigázásárairányozvák : va
jon eszközölhető-e ez uton a már lehangolt kedé
lyeknek megnyugtatása és a közmegelégedésnek, 
mely az átalános katonakötelezettségnek óhajtott 
sikerrel történendő életbeléptetése eszközölhetésére 
nélkülözhetetlenül megkívántatik, előidézése? meg
bírálni a felelősséget magára vevő többségre tar
tozik. 

Reményteljesen várták különösen a még 
életben levő dicső' honvédseregnek a nemzeti kép
viseletben bizakodó tagjai azt, hogy ha szintén a 
többség által elvállalt közösügyes iszonyú terhek 
viselése miatt szorult állapotba sülyedett kincstár
ból anyagilag segély nem nyujtatik is nekik, leg
alább azon szellemi jutalom, mely egy krajezárba 
se kerül: a nemzeti méltánylat és elismerés nem 
tagadtatik meg tőlök ; azonban eddig még ez se 
teljesült. 

Biztosan hitte az ország népe azt is, hogy 
azon irtózatos terheket, melyeket 18 kinos évek 
alatt az önkényes hatalom vállaira nehezített, eny
híteni fogja azon törvényhozás, melynek egybehi-
vását epedve várta és egész buzgalommal sürgette, 
mint reményeinek biztos horgonyát; azonban e rész
ben is megcsalatkozott. Biztosan hitte és epedve vár
ta minden honpolgár, hogy a kényuralom által el-
tiprott jogai és alkotmányos szabadsága a tör
vényhozás által visszaszereztetnek. Es mi történt! 
Terhei még nagyobb mérvben megnehezittettek ; 
mert egyetlen egy sincs azon népszerűtlen, igaz
ságtalan, erőszakos, közvetett és közvetlen adóne
mek közül, melyektől menekülni kívánt, olyan, 
melyet a törvényhozás el nem fogadott, de sőt né
melyeket még súlyosabbá is ne tett volna ; egyet
len egy nemzeti alkotmányos jog sincs olyan, 
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mely állami életünk biztositékául szolgálván, meg 
nem ingadtatott, meg nem gyengittetett volna, 
mert ezek részben felfüggesztettek, részint megsem
misíttettek, részint akként módosíttattak, hogy ere-
jök gyengségé fajult; ilyen a többek között azon 
törvény, mely az 1848-iki Ill-ik t. ez. 12-dik sza
kaszát, mely szerint a miniszterelnök miniszter-tár
sait jóváhagyás végett ő felsége elébe terjeszteni 
jogosított vala, akként módositá, hogy ennek utána 
valamennyi minisztereket, minden miniszterelnöki 
előterjesztés nélkül, közvetlenül a király nevezen-
di ki. Ilyen továbbá az ország nádorának választá
sát felfüggesztő törvény stb. Ily áldozatok tétele 
mellett jött tehát létre azon úgynevezett kiegyez-
kedés, mely a valóságban nem egyéb kegyelemre 
történt jogfeladásnál. 

Betetőzésül járul még ezekhez az is, hogy 
most a legkeservesebb véradóval szándékoltatik 
megrovatni a nemzet, még pedig oly módon,diogy 
a megajánlandó átalános katonakötelezettekből 
állandó magyar hadsereggel ne is a magyar király 
és honvédelmi miniszter rendelkezzék, hanem az 
úgynevezett közös hadügyminiszter intézkedjék, ő 
nevezze ki a magyar hadsereg felett parancsnokoló 
tiszteket, ezen idegen, eddig törvényeinkben, még 
az 1867-iki közösügyesekben is ismeretlen hata
lom rendelhesse ki a hazából idegen földre a ma
gyar véderöt tetszése szerint, hogy ez ott, hol ne
ki tetszik, tábort üssön, hadat viseljen és elvérez
zen ott nyom nélkül, a mint ez történt Solferino-
nál , Magentanál és másutt; mondom, az ily 
módon összeférczelendő, erőszakkal kiállítandó és 
idegen nemzet szolgálatába állítandó hadsereg 
diadalt soha kivívni nem fog azért, mert benne a 
legfőbb kellék : a lelkesedés hiányzani fog, és mert 
az erőhatalommal besorolandó katona apja. anyja, 

rokonai és vérei az idegen érdekekért folytatandó 
hareznak ellenségei lesznek, meggondolván, hogy 
azon ügy, melyért fiai küzdenek, nem az ö jóllé-
tökért, szabadságukért, foly, hanem küzdeni kény
telenek azok érdekéért, kiket a mag3Tar haza bol
dogulása és jólléte igen kevéssé érdekel, épen ugy, 
mint ezelőtt nem érdeklette. 

Lehet-e tehát a most létrehozni czélzott s a 
szőnyegen levő törvényjavaslatban tervezett módon 
szervezendő védrendszei tol várni azt, hogy az ek
ként kiállítandó hadsereg csatát nyerjen és külellen-
ség fölött győzedelmeskedjék ? fájdalom, bi monyára 
nem . nem pedig azért, mivel azon kinos meggyő
ződésre lesz kénytelen jutni a magyar hadsereg, 
hogy nem az a valódi ellensége hazánknak^nelylyr1 

ő szemben állíttatott, hanem inkább az idegenek
ből álló hatalom, a kiknek ambitióját talán maga 
a fejedelem se képes eléggé megzabolázni. Ha tehát 
ezen vészt hordó törvényjavaslat akként,mint élőnk
be terjesztve van, elfogadtatnék, kérdem, mi haszna 
lenne a t. ház által képviselt hazánknak, mi a ma
gyar, vagy annak a bécsi kormánynak, a melynek 
valószínűleg sugalmazott rendeletéből honvédelmi 
miniszter úr a ház asztalára ezen törvényjavaslatot 

j letette ? bizonyára semmi tényleges haszna nem fog 
| lenni, hanem lesz azon keserű gyümölcse, hogy 
! ezen törvénynek életbe léptetése mind az osztrák 
; birodalomnak, mind, megtörténhetik. hogy egy-
i szersmind Magyarországnak sírját ássa meg. 

Én tehát mindezen okoknál fogva a törvény
javaslatot még a részletes tárgyalás alapjául sem 
fogadhatom el. 

E l n ö k : Holnap reggel 9 órakor ülés lesz

ab ülés végződik cl. u. 3 órakor. 




