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

Tárgyai : Kérvények bemutatása, A védelmi törvényjavaslatok — tárgyalásuk tovább folyván s bevégződvén —— névsze
rinti szavazás utján átalán osságban elfogadtatnak. 

A kormány részéről eleinte senki [sincs jelen; 
később jelen vannak: Andrásy Gyula gr.. Eötvös 
József b., Gorove István, Horvát Boldizsár, Lónyay 
Menyhért, Wenckheim Béla b. 

Az ülés kezdődik d. e. 9 '/, órakor. 

E l n ö k : Az ülést megnyitom. A mai ülés jegy
zőkönyvét a tegnapi jegyző úr fogja vezetni; a 
szólani kivánók neveitpedig ismét a tegnapi jegy
ző u r a k jegyzik. 

A múlt ülés jegyzőkönyve fog hitelesittetni. 
Horváth Lajos jegyző (olvas, iá az augusz

tus 3-án tartott ülés jegyzökönyvét.) 
E l n ö k : Van szerencsém, bemutatni Horváth 

György kérvényét, melyben ő a bélyegilletékek
ben elmarasztaltatását elrendelő igazságtalan ítélet 
végrehajtását megszüntettetni kéri. 

Folytatjuk a teguap félbenszakadt tárgyalást. 
Jóka i Mór : T. ház ! Bocsásson meg nekem a 

t. ház , ha most egy álmomat fogom elmondani. 
P u l s z k y FerenCZ: Megbocsátunk ! 
Jókai Mór: Pulszky barátomnak most csak

ugyan igaza van, ha megbocsát. (Derültség.) 
Ha a legelső nagy ütközet után, melyet a 

magyar és osztrák sereg egymás ellen vivott, az 
osztrák hadvezér azon történelmi telegramm he
lyett : „Sieg tlber Sieg, die Ungarn fiiehen," azt 
táviratozta volna Bécsbe, a mi igaz volt: hogy 
uraim, itt egy csataképes, jól felszerelt hadsereg 
áll velünk szemközt, melyben tömegek harczolnak 
tömegek ellen, a hol ágyuk felelnek meg ágyuk
nak , a hol lovas dandárok ütköznek meg a mien
kével, a hol fiatal hadvezérek képessége feléri a mi 
vezéreinkét; s ha ugyanakkor az osztrák kor-

KÉPV. H. NAPLÓ. 1S65'H IX. 

mányzat élén egy közönséges emberi észszel biró 
kormányférfi ült volna, ki így szólott volna az 
uralkodóhoz : j ,Uiam ! jelenleg két hadsereged áll 
egymással szemközt, vitéz , esatakész mindkettő, 
még most mindkettő tied . ne kivánd. hogy az 
egyik rabságra hajtsa a másikat, add meg mind
kettőnek szabadságát, és az egymás ellen szegzett 

j szuronyok kétfelé fognak fordulni és kifelé lesznek 
1 szegezve" ; ha akkor e két hadsereg, mely együtt 

megkezeli tette a 300 ezerét, közel 800 ágyúval , 
| 40 ezer lovassal,fiatal, tehetségteljes hadvezérekkel, 
i ez inposans súlyát az európai hatalom mérlegébe 

veti , mi történik *? Nem urai-e most ez a két or
szág valamennyi európai kérdésnek, melyek most 
sárkányfejeiket bástyáinkon tul emelgetik? nem 
urai-e azon időktől fogva az európai békének, me
lyet megvéd keleten az önálló magyar hadsereg, 
nyugoton a vele egyenértékű osztrák hadsereg? 

: Megvédi egymás érdekében, megvédi Európa, s az 
összes civilisatio érdekében, gyámolitva mindazon 

j elem által . melynek a civilisatio. a szabadság, a 
I nyugalom kedves. Nem teljesülve látjuk-e akkor 
1 hazánk legnagyobb szónokának azon mondáját, 

melyet 1848. egyik emlékezetes júliusi ülésében 
mondott: „Csak húsz évet e hazának: és Magyar
országból paradicsom lesz és Magyarország ural
kodója az első fejedelem e földrészen." 

Álom volt, húsz évi rettenetes ébrenlét bizo
nyítja ezt. mely nem paradicsomot, de poklot csi
nált az állami együttlétből és az uralkodóból Európa 
legsorsüldözöttebb fejedelmét ; de hogy ezen álom 
valósitható lett volna, azt nem fogja tagadhatni sen
ki ; hogy az álomnak vége van, azt én jól tudom ; 
azon két vitéz hadsereg, mely egykor annyi babért 
arathatott volna egymás mellett, mint a mennyit 
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Szerzett egymás ellen, most elő nem teremthető 
többé; azok, kik meg nem haltak belőle, húsz óv 
alatt testben, kedélyben megöregedtek; azok, kik 
azt hiszik még, hogy az 1848-iki honvédsereget 
újra elő lehet állítani, kevesen vannak. Én nem 
hiszem, nem is kívánom. Jutalmat, nyugalmat az 
érdemnek, az öregeknek ; küzdelmet és pályatért a 
fiatalságnak ! 

Most is egy uj álomkép előtt állunk, ez a jövő 
álma. Megbocsássanak nekem azon tisztelt képvi
selők, kik véleményökkel rajtam vagy jobbra 
vagy balra tul vannak, ha behunyt szemmel nem 
akarok e kérdésnek neki menni, hanem azon ma
gasztos hazafias eszméket, melyeket ők elénk tettek, 
csonttá és hússá alakulva akarom látni. Mert ta
gadhatatlan, hogy mind a kormány előterjesztésé
ben, mind Madarász t. barátom javaslatában haza
fias, komoly, megfontolásra méltó eszmék vannak 
lerakva, azoknak bírálata csupán a gyakorlati ki
vitel. 

Kétségkívül igen szép eszme az, mit Mada
rász tisztelt barátom felhozott alapjául indítvá
nyának, hogy szolgáljunk mindnyájan veszély 
idején, azonkívül pedig folytassa kiki polgári fog
lalkozását, csakhogy ez nem egyéb, mint parafrá
zisa azon szép refrainnek : 

„Ha még egyszer azt üzem, 
Mindnyájunknak el kell menni.1' 

annálfogva soha sem megy el senki, mert minden
ki azt hiszi, hogy ezen üzenet nem neki szól, ha
nem a szomszédjának. (Elénk helyeslés. Felkiáltások 

jobbról: Igaz! Igazi Felkiáltások a szélső balról: El 
is mentünk!) 

Azon álomból, hogy veszély idején rögtön le
hessen hadsereget szervezni, nem csak az ilyen 
jámbor táblabirákat, mint mi ketten, hanem Eu
rópa első had vezetőjét is felébresztették az utóbbi 20 
évnek katonai előhaladásai. A hadviselés tudomá
nya annyira előhaladt már, hogy most már nem jel
szó többé a szuronyszegezés előre; most tudomány, 
tömegek összpontosítása, jó felszerelés és kiszámítás 
az, a mi a csaták sorsát eldönti. Most a mi ősi vitéz
ségünk ezek nélkül, ezekkel nem párosulva, csak 
veszedelmünkre volna és csak a magyar vér okta
lanéi pazarlására vezetne. (Elénk helyeslés.) 

Kétségtelen, hogy vitéz katonák vagyunk, 
ha akarunk; de akár hány százezer vitéz ember 
egy rakáson még nem hadsereg. (Tetszés.) Tudom, 
mert láttam — mindnyájan tanúi voltunk — hogy 
fél év elég arra, hogy egy magyar legényből ki
tűnő közkatona legyen; valamint egy hadjárat 
elég arra, hogy egy főhadnagyból vagy kapi
tányból tábornok legyen; de ezen főhadnagynak, 
vagy kapitánynak nevelésére, előállitására kell az 
idő; ez nem terem magától, ezt nem szüli a puszta ' 

hazafiúi lelkesedés, mert ennek tanulmány és a ta-
, nulmányhoz idő kell. (Nagyon igaz! Bdyeslés.) 

De még más álomból is fölébresztett bennün-
az ujabbkori hadjáratok története, abból, hogy a 
kész, meglevő hadseregeket idő legyen összeszedni 
akkor, a midőn a veszély ideje jelen van. 1848-ban 
az osztrák tábornokok bizonytalan taktikája mel
lett egyik márcziustól a másik márcziusig volt 
időnk hadseregeinket szervezni, ujonezozni, ujoncz 
zászlóaljainkat a tűzkeresztségen keresztül vinni. 
De a mint az orosz invasio bejött, az már megtaní
tott bennünket rá, hogy egy határozott taktikával 
biró ellenség ellenében már elkéstünk a kész, meg
levő seregeink összpontosítására (igaz! Uyy vanlj 
Az ujabb hat hetes hadjáratok pedig még az iránt 
világosítottak fel bennünket, hogy nincs idő a kész, 
meglevő anyagot a veszély idején összeszedni, és 
többé soha egy hadüzenö ellenség kegyes elnézé
sére számitnunk nem lthet. (Teszés.) 

Hogy mit ért igen t. képviselőtársam Mada
rász ur a hadsereg mininumra leszállítása alatt, azt 
nem találtam meg javaslatában; de ugy hiszem, 
megközelítőleg megtalálandóm azon kérvényekben, 
melyeket benyújtott a házhoz : 40,000-et, Már most 
— ugy gondolom — ezen 40,000 szolgálna való
színűleg egy nagyobb pl. 200,000 emberből álló 
hadseregnek káderéül. Ezen két százezer embernek 
szüksége van legkevesebb 10,000 tisztre; ezeket 
nem lehet leszállitani, mert ezek épen betanítói a 
hadseregnek : szüksége van 500 ágyura, ehhez 5000 
tüzérre ; szüksége van tizenötezer lovagra ; ezeket 
sem lehet leszállítani, mert a lónál nem pótolja a 
lelkesedés a betanítást. (Nagy derültség.) Azután 
kell 10,000 szolgállattevő ember, következőleg t. 
barátom hadseregének egyetlenegy szuronyt viselő 
közkatonája sem lesz. (Átalúnos derültség.) 

A mit tisztelt képviselőtársam Madarász ajánl, 
az nem honvédség, az csak nemzetőrség. Hogy a 
nemzetőrséggel micsoda hadi eredményeket lehet 
kivívni, magunk is tapasztaltuk. Voltak egyes, 
igen derék, kitűnő osztályok, voltak egyes önkén
tes csapatok, melyek a honvédek rendes csapatai 
közé beosztva, emberül, férfiasan verekedtek, ki
tűntek a többiek közül; de ugy átalában véve, 
mikor csupán a nemzetőrségre volt fektetve egy 
hadjáratnak vagy egy csatának sorsa, ez bizonyá
ra mindig igen siralmasan ütött ki, tulajdonképen 
nem is siralmasan, hanem mulatságosan, mert nem 
esett el senki. (Derültség.) Példáit láttuk a schwe-
chati ütközetben, láttuk a forrói ütközetben és 
még egy másik ütközetben, melynek helye nem 
jut eszembe, sem pedig az illető vezénylő nemzetőr 
tábornoknak a neve, „der den Rückzug deckte." 
Nemzetőrséggel csatákat vívni, én megvallom, 
nem szeretnék; a csupa családapákból összeállított 
és rendezetlen tömeggé alakított sereggel ellenség 
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vadászatra menni én bizonyára nem óhajtanék, 
mert ott az első puska szóra, ágyúról nem is beszé
lek, elszaladnánk Madarász t. barátom legelői, 
én pedig mindjárt utána. (Atalános nagy derültség.) 

A mi a t. képviselőtársam indítványának 
alapjául szolgáló magas eszméket illeti: a világ
béke eszméjét, a nép terhei enyhítésének eszméjét, 
az atalános lefegyverzés eszméjét, azokban nem 
csak vele megyek, de tulmegyek rajta. Én azt hi
szem, jön idő, midőn épen a hadtudomány végtelen 
tökéletesedése folytán maga a hadászati tökély 
fogja meggátolni azt, hogy a nemzetek egymással 
háborút viseljenek és kötelesek lesznek egymással 
békét kötni örök időkre. Hiszem, hogy ezen idő el 
fog érkezni, de mig ez el nem jön, annak, hogy a 
magyar nemzet kezdje el a lefegyvezést, csupán 
azt az egyetlen esetét látom, ha azt a mi kis Ma
gyarországunkat valahogy sikerül egy külön pla
nétán commassálhatni, hol ellenségünk nem lesz. 
{Nayy derültség.) 

A ház asztalára letett kormányjavaslatban az 
atalános hadkötelezettség és honvédelem eszméiben, 
t. ház, azon eszméket látom letéve, melyeket ma
gam is osztok, és azért azt a részletes tárgyalás 
alapjául elfogadom. Hiányzik nálam csupán az a 
hit, hogy ezen eszméket foganatosítani lehetne az 
e czélnak megfelelő eszközök és e czélt gátló aka
dályok elhárítása nélkül. 

Mi a czél az atalános hadkötelezettséggel és 
honvédelemmel ? Hazafiuságot, lelkesedést és az in-
telligentia nervusát adni meg a hadseregnek. Elér
jük-e azt igy ? Legelső akadálya ennek a közös 
hadügyminisztériumtól függő hadsereg. Tudom 
én, lehetetlen is nem tudnom, mert a t. túlsó oldal 
szónokai esak nem mindnyájan felolvasták előt
tünk azon törvényczikket, a melyben a nemzet 
kötelezi magát, hogy elismeri a hadsereget, a had
ügyet közösnek. 

De van-e nekünk közös hadügyünk? Nincs. 
Van csak osztrák hadügyünk. Mindent megczá-
folhatnak a t. urak, egyedül a katonai schematis-
must nem czáfolhatják meg. Egyszer volt már 
szerencsém — dehogy szerencsém, csak alkalmam 
— e t. házban elmondhatni, minő' helyzetben 
vannak hazánkfiai az osztrák hadseregben, hogy 
a magyar ezredeknél 105 főből álló tiszti karnál a 
legnagyobb létszám, ha 11 magyarországi szüle
tésű tiszt van. De vannak magyar ezredek, me
lyeknél 103 tiszt között csak 3 magyar van. {Fel
kiáltások jobbról: Mert magyarok nem akartak szol
gálni!) Az osztrák hadseregben az összes tiszti 
karnak csak 5%-a magyarországi születésű, 95%-a 
osztrák. Közös ügy ez? Ez nem közös ügy, ez 
pactum leoninum. Hát még az előmenetellel hogy 
van ? A felsőbb rangú tiszti karnál épen csak egy 
negyed percent a magyar, a legfelsőbb rangú 

tiszti karnál pedig csak 1000-re jut egy magyar, 
és azt is többnyire politikai érdemei vitték a kitü-
tünő katonai állomásra. í gy van az előmenetellel. 
Ugyan kérem, méltóztassanak megmondani ne
kem, hány esztendeig kellett volna most itt ülő 
tábornokainknak az osztrák hadseregben szolgál-
niok, mig csak az ezredességig is felvihették vol
na ? És ez mindig ugy lesz, mig a bécsi hadügy
minisztérium nem közös hadügyminisztérium, ha
nem csak osztrák hadügyminisztérium. (Ugy van! 
Igaz!) 

Meggyőződésem szerint ehhez még most egy 
másik körülmény is járul, jelesül az, hogy a ma
gyar honvédelmi minisztérium mellett és a magyar 
honvédségnél nagyobb méltányosságra, több elő
menetelre számithatnak tiszti képességgel biró ha
zánkfiai. Már most méltóztassék nekem megroon-
dani, egy év múlva hány katonatiszt marad a 
magyar rendes ezredeknél, hány lesz az, ki a hon
védséghez át nem lép? 

Amott mellőztetés, örökös hátratétel, eollegi-
alis súrlódások : itt pedig jó barátság, előmenetel, 
kitüntetés és a hazafiúi érdemeknek megjutalma
zása. Az kiszámitható minta holdfogyatkozás ma-
thematice, hogy a rendes hadseregnél nekünk nem 
marad tisztünk. (Helyc-slés.) 

Azért mellőzhetlen feltételnek tartom, hogy 
a magyar hadseregnél — miszerint a hadseregnek 
regeneratiója lehető legyen — a tiszti kinevezések 
a magyar bonvédelmi minisztérium ajánlatára és a 
magyar honvédelmi miniszter ellenjegyzése mel
lett történjenek meg. (Helyeslés balról.) 

Ezek nélkül álom marad az, uraim, hogy az 
intelligentia átviszi a haza szeretetet, a lelkesülést 
a hadseregbe, mert nem fogja átvinni. (Igaz!) Nem 
azt akartam én mondani ezzel. t. uraim, mintha azt 
kívánnám, hogy a jelenleg magyar ezredeknél 
szolgáló osztrák tisztek azonnal elimináltassanak. 
Nem ! Elismerem, hogy vannak azok közt is de
rék férfiak, a kik hazánknak, nemzetünknek hivei, 
a kik alkotmányunknak őrei és tisztelői. Vannak 
köztök vitéz férfiak, a kiket nekünk nem elűznünk, 
de minden áron meg kell szereznünk a magyar 
hadsereghez. De kell, hogy mindazok tudják 
azt, hogy a m?gyar hazának, a magyar ki
rálynak hűséggel tartoznak, hogy Magyarország 
tud jutalmazni és tud büntetni. (Elénk helyeslés) 

Annyival őszintébben mondom e nyilatkoza
tot az osztrák tisztikar felől, mert meg kell valla
nom, ha ma azt mondanák nekünk: ime tehát szer
vezzétek magatok seregeiteket és adjatok nekik 
tiszteket, magunk jönnénk a legnagyobb zavarba. 

P a t a y I s t v á n : Tudnánk adni magunk 
eleget! 

Jóka i Mór : Felelek arra is. A vitéz honvéd
hadsereg, mely annyi derék tisztet állított elé, 
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jelenleg azon helyzetben van, hogy annak legtöbb 
tisztje magának a polgári pályán állást biztosított, 
a minek elhagyására mi nem kényszerithetjük, 
nem is kivánhatjuk. a mit nem if fognának tenni; 
azok pedig, a kik dispositiónkra állnak, bizony na
gyon kötelességünkké teszik a válogatást nem ér
demeikre nézve, melyeket mindnyájan elismerünk, 
hanem azon viszontagságok következtében, a mik 
őket az utolsó 20 év alatt testileg, lelkileg értek. 
és a minek nyomait, fájdalom ! nem tagadhatjuk 
el. Jutalom és nyugalom az érdemnek, de bizony 
válogatnunk kell a tehetségekben. (Nagyon igazi) 
Az utolsó 20 év alatt maga az intelligeutia, a hol 
csak tehette, kihúzta magát a hadseregből; a mivel 
pedig a tisztikart pótolhatnánk: katonai iskolánk
nak csak falai vannak meg, azok sincsenek a mi 
kezeinkben. Én katonai növelde nélkül magyar 
hadsereg alakítását nem képzelek. Igaz, hogy a 
magyar dicső honvédsereg tiszteit a háború ne
velte ; de én nagyon óhajtanám, hogy a legköze
lebbi magyar hadsereg tisztei számára ez ne elemi 
iskola, hanem magasabb akadémiai cursusként 
tartassák fön. (Tetszés.) Ennyit voltam bátor 
Patay képviselőtársam közbeszólására elmondani. 
(Helyeslés.) 

Továbbá, a mi aggodalmat keltett nálam, és 
a mit némileg megszüntetett a t. honvédelmi mi
niszter úr nyilatkozat;!, az, hogy egy hadsereget 
képzelni nem tudok technikai hadosztályok nélkül. 
Épen ide kell az intelligentia, épen itt kell érvé
nyesítenünk intelligentiánknak azon fölényét, mely 
fölénynyel hogy birjunk a fegyver mezején, azt ugy 
hiszem mindenki szükségesnek fogja találni, a ki 
Magyarországon politikával foglalkozik. (Helyeslés.) 

Ezen föltételekhez szabom e törvényjavaslatra 
adandó szavazatomat. 

Nézetem az, hogy nekünk e nélkül jobb sem
milyen hadsereg, mint rósz hadsereg. Semmi 
hadsereg mellett lehetünk nyugodt, félre vonuló, 
senkinek útjában nem álló csendes ország; de 
roszul szervez3tt hadsereg mellett kérkedve ve
szünk el. 

igen sajnálom, hogy a t. honvédelmi minisz
ter úr nincs jelen, mert óhajtanék emlékezetébe 
hozni egy hadügyminiszteri körlevelet, a mely 
ugy hiszem ez előtt két évvel bocsáttatott ki titok
ban az összes osztrák hadparancsnokságokkoz. 
Annak tartalma az volt, hogy ügyeljenek a had-
parancsnokok, mert egy szomszéd nagy állam az 
osztrák hadsereg fajrokon tisztei között toborzáso
kat intéz. Hozzátette az osztrák tisztikar becsületére 
ezen körlevél, hogy még eddig minden siker nél
kül. De a jó szándék meg van. 

Azért azok, a kik a hadjáratok sorsát intézik, 
ne felejtsék ezt ki számításaikból, midőn a hadjá
ratok tényezőit egybevetik, és gondolják meg azt, 

hogy Magyarországon a legfontosabb váraknak 
kapuit nem Magyarország szülötteinek ágyúi vé
dik, és gondolják meg, hogy oly veszteség után 
ágyukban, lőszerekben és hadkéczletekben, minő a 
sadovai volt, ha a hadjárat Magyarországra szorit-
tatik, Magyarország nem képes a hadseregnek 
egyetlen ágyu-öntődét, egyetlen arsenált, de még 
csak egyetlen egy golyó-öntődét dispositiójára 
rendelni. (Elénk helyéslés.J Minden az osztrák tul-
félnélvan, és ha egy ellenségnek sikerül Ausztriát 
elfoglalni, Magyarország meztelenül áll. 

Ha mindezen hiányon segítve leend, ha 
mindazon feltételek, mindazon alkotmányos bizto
sítékok, miket t. előttem szóló barátaim és elv
társaim elmondottak, és miket én csak a ház unta-
tásának kikerüléséből nem ismétlek, ha mindazok 
iránt megnyugtató választ fogunk kapni, a rész
letes tárgyalásnál — nem mondom, örömmel, mert 
hiszen ki örülne honfitársai véráldozatának ? de a 
teljesített hazafiúi kötelesség nyugodt érzetével — 
adandóm szavazatomat e törvényjavaslatra. Ha 
azonban e háznak igen t. többsége ezeknek elinté
zése nélkül is valósithatónak reményli a maga elé 
kitűzött czélt, akkor azt fog-om mondani: Almod-
játok ez álmot tovább, uraim, magatok! én föléb
redtem belőle. (Elénk helyeslés a hal oldalon.) 

MiletíCS SzvetOZár: Én magamévá tevén 
mindazt, a mit Román Sándor úr tegnap elmondott, 
elállók a szótól. 

Missich János : Tisztelt képviselőház! A 
népek élete saját institutióiban gyökerezik, melyek 
csak ugy biztosithatják azok jövőjét, ha érdekeik
kel összhangzásban részint alkottatnak, részint 
fejlesztetnek. 

A honvédelem ezeniustitutiók lényege, lelke, 
feladatunk tehát ennek kérdését lehetőleg ugy 
megoldani, hogy ez által adjuk meg hazánk alkot
mányosságának, önállásának azon garantiát, mely-
lyel birnia kell, ha számára Európa nemzeteinek 
nagy családjában az őt illető helyet biztositani 
akarjuk. (Helyeslés a bal oldalon.) 

Én csak azon államok lételét látom biztosítva, 
melyek a lét feltételeit, a létezés erejét önmagok
ban keresik és mindezt érvényesíteni képesek is; 
mert minden oly nép, mely csak türetik és mások 
kegyelméből é l , avagy a diplomatia konyháján 
élősködni kénytelen, aunak napjai megszámitvák. 

En akarom, hogy ez ország legyen erős, hogy 
azt ellenei is ilyennek elismerjék , hogy Magyar
országról el lehessen mondani, mit Napóleon a 
felhatalmazottakhoz Leobenben mondott: „A fran-
czia köztársaság hasonlít a naphoz, csak az nem 
látja, ki vak." (Helyeslés a bal oldalon.) 

Ezen törvényjavaslattal azonban e czélt nem 
csak elérve nem, hanem még megközelítve sem 
látom. 
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Nem látom pedig azért, mert ezen törvény
javaslatot nem tekinthetem másnak . mint egy 
olyan csatornának, mely országunk erejét, vérét 
kiszármáztatja saját hazánkból, és mások rendel
kezése alá bocsátja; egy állam pedig, mely saját 
erejéről nem maga rendelkezik, hasonlit a gőzmoz
donyhoz, melyben meg van a mozgató :J erő, mely 
az egész terhet hordja ugyan, de az irányt az ha
tározza meg , ki erejének vezényletét kezében 
tartja. 

Minden állam főerejét ma a rendes seregek 
képezik; milyen azonban azon állandó sereg, 
melybe e törvényjavaslat hazánk virágát, fiatalsá
gát sorozandja? 

Egy egészen különböző államokból gyűjtött, 
idegen elemekből alkotott, idegen érdekektől ve
zérelt nagy haderő, melyben meg van a katonai 
diseiplina, meg van a szép rend, sok fényes gomb, 
de nincs benne, a minek lenni kellene : a hazafias 
szellem. 

Ezen mostani hadsereg az , mely régen volt, 
nem változott meg annak sem szervezete, sem irá
nya, hiva/ásának fogalmai valamint hazánknak az 
összes biradalombani viszonyairól eszméi, nézetei 
ugyanazok, melyek egykor és eddig voltak, tör
vényei , vezérei ugyanazok , szóval ezen sereg az, 
melyről azt mondja a lelkesült német költő: „in 
deinem Heere ist Osterreick.* 

Hiába keresnénk mi e seregben Magyaror
szágot , mert e seregben csak Ausztria van. 

De tévesnek látom azon elvet i s , mely e tör
vényjavaslat készítésénél vezérelte a kormányt. 

Ezen elv: szaporítani, nagy számra emelni a 
haderőt. 

Ez hibás elv, mert nem a nagy számban rej
lik ma az államok biztonsága, hanem a polgárok 
hazafias , polgári érzületeiben , lelkesedésében. 

A nagy lelketlen hadtestek teherré válnak 
egy nagy hadjárat alkalmával, bebizonyította ezt 
az ujabbi és régi kor története. 

Nézetem szerint azon állam gondoskodott 
leginkább saját biztonságáról, jövőjéről, mely a 
polgárok érdekeltségét, hazafiságát ébren tartani 
tudja és a helyett, hogy egyedül katonáinak 
nagy számára utalna, honpolgárainak lelkesedésére 
hivatkozhatik. 

Ausztriának és kormányunknak sok katona 
kell, melytől nem kívánnak sem lelkesedést, sem 
áldozatkészséget, hanem csak azt, hogy a besorzan-
dó egészséges, erős legyen és megüsse a mértéket. 

Ezen szerencsétlen elvnek kifolyása volt az 
utolsó sadovai catastropha; kevesebb katona és 
több önérzet, több öntudat mellett s más vezérek 
alatt e harcz gyászos kimenetele megakadá
lyoztatott volna. 

Mi tette győztessé a poroszokat? a nagy 
szám? a gyútüpuska ? a jó hadvezér? ez is , de 
leginkább azon öntudat, hogy Csehország hegyei 
és Bécs kapui előtt hazájok nagyságáért, jövőjéért, 
dicsőségéért harczoltak. (Helyeslés a bal oldalon.) 

Es mi történt Bécsben ? mig az ellenség a 
kapuk előtt állott, ostromállapot hirdettetett, 
hogy a polgárok ellen a kormány magát biztosit
hassa. 

Carthago az utolsó emberig harczolt a táma
dó rómaiak ellen és Scipio sirt, midőn e hős vá
rost három napon égni és lakóit pusztulni látta. 

Es ezzel ellentétben látjuk az elkorcsosodott 
mostani nemzedék történelmében feljegyezve, hogy 
csak a hadi törvények rémképével lehet egy bi
rodalom fővárosát féken tartani. midőn az ellen
ség már a város kapui előtt volt. 

Mig a közszellem tehát ily csekély mértékben 
vagy épen semmikép sem létezik egy államban, 
mig a kormány a polgárokban is ellenséget lá t , 
mig azok a katonasággal együtt lelkesülve, saját 
fővárosukat önfeláldozással védeni nem tudják, 
illetőleg hogy védhessék , meg nem engedtetik , 
addig az állam biztonsága az eshetőségek kérdése 
alá esik. (Halljuk!) 

Ezen közszellem hiányában psenvedett és 
szenved máig is az osztrák hadsereg. Tanúsítja ezt a 
legközelebbi múlt. Midőn az osztrák csapatok Man-
tua és Veronából kivonultak, midőn Olaszorszá
got oda hagyták , meglehet, hogy zeneszó mellett 
és tábori jelenettel vonultak ki. Nem volt benne 
a seregben azon fájdalom , mely mindenkiben ha
zája elesett egy része felett keletkezik, midőn azt 
az ellenség birtokába átbocsátani kényszeríttetik. 
Es miért? mert nem hazájának ügyét védte 
Olaszcrszágban , mert csak kötelességét vélte tel
jesíteni mint katona, de honának ügyét nem látta 
a csatatéren képviselve. 

Magyarország népe csak mint Magyarország 
serege, nem pedig mint Ausztria serege lehet ké
pes lelkesedni azor. ügyért , melynek védelmére a 
haza szózata hivandja. 

Midőn Napóleon serege a pyramiseknél, Nagy 
Sándor serege a Gangesnél, Hannibál csapatjai Kó
ma előtt és Scipio seregei Carthagonál, tehát idegen 
világrészekben harczoltak, lelkesülten küzdöttek, 
mert tudták , hogy idegen regiokban is hazájuk 
érdekében, ennek dicsőségéért, nagyságáért har-
czolnak. (Ügy van! bal felöl) 

De miért küzdjön azon csaknem ötszáz 
ezernyi honbeli sereg, mely az osztrák sorkatona
ság közé besoroztatik ? 

Ausztriáért? mint német katona, mint a né
met sereg egyik része? 

Mi az az Ausztria ? Egy olyan állam , mely 
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mint a hold hol fogy , hol nő , az utolsó időkben 
csak fogyni szokott. {Helyeslés a szélső balon.) 

Tudjuk, hogy utolsó ezimét „Auzztriai csá
szárság" 1804. augusztus l l - én vette fel, mely al
kalommal kimondatott egyszersmind , hogy ennek 
ellenére az egyes országok alkotmánya fentar-
tatni fog. 

Ausztria nem oly fogalom, nem oly közös 
haza, mely a honszeretet mindazon kötelékeivel 
fűzze hozzá polgárainkat, melylyek egyedül teszik 
lehetségessé, hogy ezek lelkesedésére gyuladja-
nak akkor, midőn ellenség fenyegeti állami szer
kezetét. 

Hogy az egyes népek nem tekintik Ausztriát 
hazájoknak, tanúsítja a történelem. 

Midőn Szilézia elszakittatott Ausztriától és 
Poroszországhoz csatoltatott, midőn Nápoly és Si-
cilia ezelőtt a Bourboroknak átada'ott, midőn utolsó 
időkben Lombard-Velencze elesett azon közös állam
tól, melynek neve Ausztria, érzett-e egy nemzeti
ség fájdalmat e szakadás felett? erről mit sem tud 
a történélem, sőt ezt oly közönyösen vették, mint
ha hozzá soha sem tartoztak volna. 

Nézzük ellenkezőleg Lengyelországot; szét-
daraboltatott és a részek máig mint egy közös 
anya gyermekei egymáshoz kivánkoznak és várva 
várják a perczet, hogy ennek keblére borulhas
sanak. 

Ausztria tehát nem bir azon vonzalommal, 
melyet a haza szent neve kelteni szokott ennek 
polgáraiban, és ez oknál fogva hazánk serege csak 
mint ilyen, csak hazájának és királyának szavára 
küzdhet oly lelkesedéssel, mely a győzedelmet 
biztosítja. 

Szadova után átlátták, hogy e sereg nem tö
kéletes, hogy erre a veszély idejében támaszkodni 
nem lehet, és ez oknákfogva ezt újjá szervezni kell. 

Meg is kezdték a szervezést, mely abból áll, 
hogy a katonákat uj uniformisba öltöztették, hogy 
iskolákat állítottak fel és naponta gyakoroltatják. 

Miből áll ez ujabbi gyakorlat ? abból, hogy 
elvül állították fel, miszerint annyira kell ma a 
katonaságot iskolázni és gyakoroltatni, hogy a 
háborút könnyüségnek, szórakozásnak, a békét 
pedig tehernek tekintsék. 

Főhibája tehát e törvényjavaslatnak, hogy 
az állandó osztrák sereget minden hibáival, hát
rányaival elfogadj; „ és pedig feltétetlenül elfo
gadja a nélkül, hogy annak belszervezetébe, ke
zelésébe, ha nemis befolyást, ha nemis ellenőr-
kődést, legalább betekintést biztositott volna ha
zánk kormánya részére. 

Ki nem emlékszik azon nagy zajra, melyet a 
general-commandónak azon két rendelete ujabbi al
kotmányos aeránkban okozott, melyben kimonda

tott, hogy a sereget illetőleg megmarad minden 
ugy, mint az előtt volt. 

A kormányelnök úr sietett Bécsből nyert fel
világosítás után az országot és a képviselőházat 
megnyugtatni, hogy ez mind vak lárma, mert Bécs
ben mitsem tudnak róla, és ezt oda fen roszal-
ják is. 

És mi történik most? 
Törvényjavaslat alakjában terjesztetik elénk 

mindaz, mit a general-commando mondott, és had
ügyminiszterünk vagyis honvédelmi miniszterünk 
megczáfolt. 

Sérelmesnek és veszedelmesnek tartom e tör
vényjavaslatot, mert a 800,000 katonát tiz évre 
állapítja meg. 

De tiz év alatt sok történhetik a világon, de 
különösen Ausztriában. 

Mert mi történik, ha e tiz év alatt a nagy 
köd miatt ismét egy nagy csatát és ennek követ
keztében egy-két tartományt veszítenénk? akkor 
bizonyosan nekünk kell pótolni e törvényjavaslat 
következtében e hiányt, mint pótoljak most az 
olaszországi tartományok elvesztése után. {Igaz! a 
bal oldalon.) 

Ausztria igazán az máig, mi volt eddig „fe-
lix Austria;" más államok vesztett tartományok 
és csaták után gyengülnek. Ausztria erősödik, 
mert Olaszország elvesztése után számosabb, na
gyobb sereggel rendelkezik, mint az előtt ; olyan 
mint Antaeus, mennyivel gyakrabban teríttetik a 
földhöz, annál erősebben áll fel, miért is csaknem 
kísértetbe talál jőni az ember kívánni, hogy gyak
rabban földre teríttessék, mert mindig annál erő
sebbé válik. {Derültség.) 

Nem tartom továbbá helyesnek a 800,000-
nyi seregnek országgyülésünköni megszavazását, 
mert az pressio gj^anánt tekintethetik, és pedig 
joggal, melyet mi lajtántuli szomszédainkra gya
korolni kívánunk; ez nem más, mint versengés a 
Ioyalitásban, melynek hibás felfogásából ered, 
hogy egy a másikra olyasmit határozatilag reá 
róni kivan, mire sem hivatva nincs, de joggal 
sem bir. 

Eddig Ausztria és pedig a bécsi reichsrath 
decretált nekünk sereget, most meg van forditva 
a dolog, mi decretálunk az ausztriai tartományok
nak ; én e szerepváltoztatásnak nem örülök, és 
azért nem is fogadhatom ezt el. 

Némelyek azt állitják, hogy ezen most meg-
szavazadó közösnek mondott, azonban tettleg egy
séges seregben a közszellemet, mely eddig hiány
zott benne, saját gyermekeink, polgáraink fogják 
magukkal bevinni. 

Legyen szabad ezen is kételkednem, mert a 
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fenálló körülmények az ellenkezőről tesznek ta
núságot. 

Hány tábornok van a seregben? Annyit hal
lottam állíttatni, mint statisticai t ény t , hogy az 
ausztriai seregben sokkal több tábornok van, 
mint Európa összes seregeiben. 

És hány ezek közül hazánkbeli ? 
Es ezek közül hányban nem halt ki a foly

tonos katonai subordinatio vas pánczéla alatt a 
polgár, a honfi öntudata? 

Tudjuk, hogy roppant a seregben a tisztek 
száma, és hány ezek közül hazánkbeli ? 

Hogy tehát egy, a mostanit átidomító szellem 
keletkezhessek e seregben, annyival kevésbbé tar
tom valószínűnek, mert a fenálló katonai codex 
fog részéről gondoskodni, hogy ilyen szellem, 
vagy átalában jobb közszellem ne keletkezhessek. 

E g y szabadabb szellem ébredését várni nem 
lehet, míg egy főtiszt, mint a lapok Bartels alez
redesről beszélték , csak azért vonatik vizsgálat 
alá , mert a mostani katonai szervezetet tán 
valamivel élesebb bonezkés alá veszi, kit elzár
tak, mert nem nyilatkozott és később elzártak, 
mert nyilatkozott. 

Minden állampolgár követelheti saját államá
tól, hogy védelmét sem itt, sem a külföldön meg ne 
vonja tőle; sőt tudjuk, hogy a külföldön saját ha
zájának törvényeit, ótalmát ennek követségei , 
konzulátusai utján igénybe veheti. 

És hogy van a katonaságnál ? 
Itt beengedjük soroztatni és egy oly katonai 

törvény alá rendeltetni honpolgárainkat, mely 
törvény reánk csak oly idegen, mint bár mely 
más nem általunk alkotott törvény, mely nálunk 
kihirdetve nem volt, mely Mária Terézia idejéből 
keletkezett, melyet senki sem ismer, és mely en
nek daczára azt kívánja, hogy megtartassék, 
meg ne sértessék. 

Ezen törvényjavaslat megszegi 1 tehát azon 
főelvet, hogy minden honpolgár csak saját hazá
jának törvényei által Ítéltethetik el. (Zaj a jobb ol
dalon. Szavazzunk!) 

Ezen törvényjavaslatnak tehát, mint minden 
a kibékülés korszakában keletkezett határozata
inknak főhibája, sőt talán főbűne is, hogy minden 
tekintetben csak fél rendszabályokkal elégszik 
meg, hogy csak a külszinre tekint és nem a lé
nyegre, hogy formalitásoknak feláldozza a valót 
á létezőt, a lényeget. 

így történhetik, hogy a kibékülés megtörtént
nek lenni állíttatik, és az ország territoriális épsége 
máig sincs helyreállítva. 

Tanusitja ezt azon körülmény, hogy a határ
őrvidék máig nincs képviselve az országgyűlésen, 
hogy ez nem csak hadászati, hanem közigazgatási 

törvénykezés, sőt a földbirtok viszonyainak tekin
tetében is Bécs kormánya alá tartozik. 

Tetőzi azon abnormis állaoptot azon megfog
hatatlan körülmény is, hogy, mint tudom, a pósta-
ügy kezelése Horvátország, illetőleg Zágráb igaz
gatósága alátai-tozik. 

í g y van ez a várakkal is. 
A várak területe : a föld Magyarország ki

egészítő része, és ennek ellenére ezek egyenesen 
Bécs kormánya alá tartoznak ugy annyira, hogy 
ezekre kormányunk befolyása, intézkedése ki nem 
terjed. 

Egyes szigetek ezek hazánk területén, melyek 
nem a mi kormányunk, hanem a bécsi kormány 
rendelkezése alá tartoznak. 

Csakis hazánkban állhat fen azon abnormis 
állapot, hogy or.szágunk kormánya nem terjed ki 
azon egész földterületre, mely az ország határán 
belül létezik, hogy vannak bizonyos pontok, vidé
kek hazánkban, a meddig egyedül elhat a minisz
terek befolyása, azontúl azonban a bécsi kor
mány hatásköre kezdődik. 

A kormány, kivált a felelős, alkotmányos mi
nisztérium fogalma hozza magával, hogy ennek 
hatalma, befolyása kiterjedjen az ország véghatá
ráig és annak minden eg yes részéig; mi azonban 
azon sajnos, sajátságos helyzetben vagyunk, hogy 
midőn miniszterelnökünk lábát az utczára kiteszi 
Budán, a föld, melyre lép, már az nem az ő kor
mányzata alatt álló föld területnek kiegészítő része, 
miután a várak minden tekintetben és egész ki-
terjedésökben a bécsi kormány rendelkezése alatt 
állanak. (Tetszés a szélsőbal oldalon.) 

És ezen törvényjavaslat elfogadása által le
mondunk a határőrvidék, a várak kérdésének ren
dezéséről és így kilátásunk nincs, hogy Magyar
ország területi épségének ezen kiegészítő része a-
országgyülésen, mintáz 1848-iki törvényekben viz 
lágosan rendeltetik, képviseltessék. 

Ki tagadhatja, hogy a hadjárat nem caak 
vér, hanem egyszersmind nevezetes pénzáldozato
kat is kíván, melyeket mi, az ország, a nép, az 
egyesek viselni tartozunk. 

És fentartott-e a kormány e törvényjavaslat
ban ezen általunk a hadviselésre, az élelmezésre, a 
felszerelésre szükségelt költségek mikénti kezelé
sénél némi befolyást, ellenőrködést? 

Minden hadjárat után halljuk, hogy ezen 
szállító csupa zabból, más csupa kiszállításból 
nagy házakat épít; tudjuk, hogy hadjárataink al
kalmával szállíttattak a seregnek ökrök, a me
lyeknek bőreik számadásban sehol elő nem fordul
nak, hogy Velenczébe bort küldtek innen , és a 
mig az odaért vízzé vált ; tudjuk az Eynattenek 
történetét és kormányunk lemond mindazon befo
lyásról, melylyel őrködni köteles volna, hogy a 
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hadjárat kiadásai, melyeket nekünk viselnünk 
kell, hová fordíttatnak és miként kezeltetnek. 

Ezután tehát megmarad az eddigi Verschlepps-
Wirthschaft vétkes, bűnös eljárása, a háború fog 
folytattatni és annak befejezése után egyszerűen 
elénk fog terjesztetni a hadjárat költségeinek 
számlája és az, mint eddig történt, reánk fog ro
vatni Kriegszuschlagok minőségében, és a pénz
ügyi orgánumok gondoskodni fognak róla, hogy 
mint eddig is, ha máskép nem, adó-executio utján 
behajtassanak. (Eláll!) 

És igy történik, hogy gyakran azon nagy 
házak költségeit, melyek minden hadjárat után a 
szállítók által épittetni szoktak, a szegény nép 
viselni tartozik. 

Ez egyik legszomorúbb következménye leend 
e törvényjavaslatnak. 

De mindezen terhekért, mirdezen nagylelkű 
lemondásunkért némi vigasztalást hisznek néme
lyek abban találni, hogy most vagyunk mi is 
nagyhatalom: mert már most nem létezik többé 
ausztriai császárság, miután ennek hamvaiból az 
úgynevezett magyar-osztrák birodalom támadt fel. 

Én ezen elnevezés felett azt mondhatnám, 
mit Széeheny egy alkalommal mondott: „Nem tu
dom, örüljek vagy sírjak felette." 

Tudjuk , hogy minden hadjáratáért eddig 
csak Ausztria volt felelős, de nem Magyaror
szág, amint ezt Napóleon ishires proclamatiójában 
mondta: „Nekem az ausztriai császár és nem ma
gyar király izent hadat, miután ezt a ti beleegye
zésiek nélkül nem is tehette volna."' 

Most azonban Ausztria és illetőleg kormá
ny ánok vezénylő férfiainak minden botlásáért 
egyszermind Magyarország is felelős, mely máig 
saját erővel nem rendelkezik, mely a közös had
vezérek ügyetlensége által elvesztett csata után 
védtelenül és a győzőnek áldozatul kitéve áll. 
{Zaj a jobb oldalon.) 

E törvényjavaslat szerint csak az ausztriai 
császárnak van serege, de a magyar királynak 
nincs, és a magyar-osztrák biradalomból ennek 
csak egyik fele, azaz: a német-osztrák fog sereggel 
rendelkezni, míg ennek másikfele, azaz: a magyar 
egy katonáról sem fog intézkedhetni. 

És mindezen előbb megnevezett körülmé
nyek után mégis az állittatik, hogy paritás alap
ján rendeztük belviszonyainkat. 

Hogy szerveznünk kell magunkat, tagadni 
sem fogja senki, ki hazánk léteiének biztosítását 
és jövőjét szivén hordja. 

Oly korszakban, midőn a keresztyén világ 
minden részeiből gyűlnek a Péterfillérek egy ró
mai seregnek szervezésére, midőn maga a szent 
a tya , a római pápa — mit Victor Hugó oly talá-
lóíag fejez ki verseiben — áldja a puskákat, me

lyek egy perezben tizenhárom ember életét ki
oltják, (Elénk Jelkiáltások a jobb oldalon: Elégi 
Eláll \) ily korszakban, mondom, minden állam pol
gári bűnt követ el, mely saját jövőjének biztosí
tékairól nem gondoskodik. 

De épen azért, mert hazánk lételét biztositva 
akarom látni, kivánom, hogy egy, a hazafiság ér
zetétől vezérelt, nem pedig idegen elemekből ala
kult sereg szerveztessék. 

Én is szomszédainkra, kik szervezik hadse
regüket, hivatkozom, midőn seregünk alakításá
nak szükségességét indokolni kivánom. 

De ne felejtsük el, hogy ha a sereg létszámát 
a szomszédok létszámával tökéletesen egyenlő mér
tékben nevelni fogjuk is, ezekkel a versenyt ki 
nem állandjuk, mert míg a többi szomszéd nemze
tek saját nemzeti seregeiket szervezik, addig mi 
e törvényjavaslattal egy német sereget kivánunk 
szervezni, akkor, midőn Ausztria megszűnt német 
hatalom lenni. 

Ezen szomszédok nemzeti seregei a hősies 
feláldozásnak magvát hordják magokban, mig az 
igy szervezett sereg, mint szerveztetni kívántatik, 

i csak is kötelességét teljesitendi. 
Kétségbe nem lehet vonni, hogy az osztrák 

tengeri had Lissánál hősiesen küzdött és győzött; 
de azért még sem hiszem, hogy a hősies feláldo-
zásnak azon példáját képes lett volna adni, me
lyet adott a franczia tengeri erő, midőn Toulon-
nál az angolok által megtámadtatván és legyőzet-
tetvén, megadásra szólittatott. 

A sülyedni kezdett egyik hajónak harezos 
népe minden feladási felszólítást azzal utasított 
vissza: „éljen a köztársaság!"; ezen kiállítások
kal vonult a sülyedni kezdett hajónak egyik fedeze
téről a másikra; midőn már az utolsón volt és hullá
mok kezdtek feje felett összecsapni, még egyszer 
felszólittatott a megadásra; de ez alkalommal is 
visszaufasitá ezt, és a vitéz , hős és harezos sereg, 
midőn elmerült, „éljen a köztársaság l" eget rázó 
vég - szózatával merült el. (Tetszés a szélső bal 
oldalon.) 

Midőn egy másik franczia várost saját pol
gárai védtek az ostromló ellenség ellen, ezek egyi
két , ki őrt állott a város bástyáin, arra figyelmez
tették , hogy siessen haza, mert háza ég , mire ez 
azt felelte : „mit gondolok égő házammal, midőn 
hazám forog veszedelemben." 

A közszellemnek ily mérvbeni létezése szük
séges a veszedelem pereseiben, hogy a haza meg
mentessék. 

Miután azonban az előttünk fekvő törvény
javaslat által ennek fejlesztését nem előmozdítva, 
hanem elnyomva látom; miután az osztrák sere
get minden hiányaival, előitéleteivel, kezelési, 

I élelmezési egész rendszerével ezen törvényjavas-
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lat egész terjedelmében, minden beleszólhatás, ellen
őrködés fentartása nélkül elfogadja és nemzetinek 
decretálja; miutáD nem hiszem, hogy ezen katonaság 
mostani szerkezete és szelleme mellett alkotmányos 
szabadságunk ó'rje és védője lehessen: e törvényja
vaslatot tárgyalási alapul mindamellett, hogy ezen 
az oldalon ülni kiváló szerencsémnek tartom, kivé
telesen el nem fogadhatom és pedig azért, mert e 
tekintetben nem birok azon optimismussal, hogy 
a jobb oldal azon módositványokat, melyek té
tetni fognak , elfogadni kész leend. 

Most legyen még megengedve befejezésül az 
e házban mondottakra pár rövid észrevételeimet 
megtennem. [EMII!) 

Tóth Vilmos urnák azt tetszett mondani, 
hogy eddig nem ment örömmel fiatalságunk az 
osztrák seregbe, de most lelkesedve fog soraiba 
sietni. 

Erre csak egy adomát bátorkodom 1848-ból 
előhozni. 

Egy alkalommal belép a térparancsnokhoz 
egy altiszt és jelenti, hogy hozott „egy önkény-
test," ki azon kérdésre, hogy hol van ez? azt fe
lelte : „oda van kötve a kocsi oldalához," [De
rültség.) 

Ha nem egészen ekképen, de nem sokkal kü
lönben fognak történni a jövő besorozások is a 
mostani seregbe. 

Mire eszembe j u t , hogy egy valaki fogadott 
egy másikkal, hogyha elhiszi , hogy Krisztus 
urunk megvendégelt és jól lakatott több ezernyi 
embert egynehány kenyérrel és hallal, kap ezen 
hitéért egy bizonyos összeget tőle. 

Kevés gondolkozás után azt felelte emez: „az 
igért összegnek csak felét kérem, mert csak felét 
hiszem el, azaz: hogy Krisztus megvendégelte, el
hiszem, de hogy jól lakott volna a sok éhes nép, 
azt el nem hiszem." (Derültség.) 

Így vagyok én is Tóth Vilmos képviselő dr 
állifásával: a felét, hogy tudniillik ifjaink a sereg
be fognak lépni, mert erre kénytelenek lesznek, elhi
szem ; de hogy örömmel és pedig lelkesedéssel lép-
ienek ezen osztrák sereg sorai közé, ezt már el 
nem hiszem. (Ugy van! a bal oldalon.) 

Én egészen tudom tisztelni és méltányolni 
Klapka képviselő urnák azon igazán őszinte és 
férfias nyilatkozatát, hogy azért kell elfogadnunk 
e törvényjavaslatot az álló seregről, mert máskép 
nem cselekedhetünk, mert jebbat nem kaphatunk. 

Ez a tények mostani állásának igaz kifeje
zése és felfogása, és azért nem tudom érteni, hogy 
miképen tudott Tóth Vilmos úr akként nyilatkozni, 

KÉPV. H. NAPLÓ 186V6. ix. _ 

hogy ezután gyermekeink lelkesedve fognak e 
seregben küzdeni, midőn e sereg minden tekintet
ben a régi marad, midőn ezt nem azért tartjuk 
fen mostani szerkezetében, mert ezt hazánkra jónak 
hiszszük ; hanemazért,mertrajta segiteni,változtatni 
odafen Bécsben nem engednek. 

Ha valakinek tetszik a sereg mostani szerve
zete mellett lelkesedni, ám tessék, én részemről 
e lelkesedésben osztozkodni nem tudok. 

Gróf Andrásy Gyula miniszterelnök úr mél
tóztatott beszédében mondani, hogy Ausztriának 
nincs többet mit veszteni. Talán némi szerénysé
get követek el, hogy miniszterelnök urnák és pe
dig távollétében erre felelni bátorkodom, miért 
is ezért engedelmet kérve, megjegyzeni el nem mu
laszthatom, hogy ha ezen jóslata annyiban fog 
teljesedésbe menni, és ezen mondata annyiban áll, 
mennyiben áll miniszterelnök urnák a ház előtt 
tett azon nyilatkozata, hogy „a nemzetnek minden 
kívánalmai egytől egyig teljesültek", akkor igen 
sajnálom, hogy nem jövendőihetek Ausztriának va
lami nagy jövendőt. 

Perczel Mór képviselő úr azt méltóztatott 
mondani, hogy a római nép annyira volt megro
molva, hogy a Sulla által megkínált szabadságot 
elfogadni nem akarta. Meg fogja bocsátani a tisztelt 
képviselő úr, de azon szabadságot, melyet Sulla 
kínált, nem csoda, hogy az akkori római nép nem 
fogadta el, mert az ilyent a mai nemzetek bár 
melyike is visszautasítana. Mi volt Sulla korszaka ? 
a praeseriptiók és a demokratia elnyomásának, a 
mészárlások szomorú korszaka, az után pedig egy 
józan nép sem fog kivánkozni. Ne feledje el tá
bornok úr, hogy Rómára az volta szerencsétlensé
gek fő oka, hogy Sulla magát nagy tábornoknak 
tartotta, magát nagyobbnak hitte, mint Marius volt, 
hogy ennek tekintélyét aláásni és minden áron 
népszerűtlenné tenni kívánta, hogy addig, míg 
Marius, ki egykor a cimbreket és teutonokat, a 
németeket megverte, legyőzte, a nagy világban hon
talan bolyongott, és Carthago romjai felett hazájá
nak egykori nagysága felett merengett, addig Sulla, 
ellene otthon izgatott és népszerütlenifésére műkö
dött. (Tetszés a bal oldalon. Nyugtalanság.)) Ne fe
ledje el, tisztelt képviselő úr, hogy ezen Marius ellen 
egy római kezét emelvén, amidőn ezt a nagy állam
polgár azzal fogadta: „ki vagy te, hogy Mariusra 
mered emelni kezedet", ez a fegyvert kezéből elejté. 
Meglehet, lesznek oly perczek, melyekben hazánk 
nagy férfiának szelleme is megjelenhetik a tisztelt 
képviselő úr lelki szeme előtt, és kérdeni találja: 
„mit vétettem, hogy ellenem támadsz, midőn mind
kettőnknek, kiknek hazánk történelmében kiváló 
szerep jutott, feladatunk : egyesitett erővel küzdeni, 
nem pedig egymást leküzdeni." 

51 
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Igenis, tisztelt ház, az én nézetem : egyesíteni 
az erőket, megszilárdítani nagy férfiaink között az 
egyetértést, mert csak ebben rejlik az erő, és mint 
izráel népét Mózes vezérlete alatt a tűzoszlop vezette, 
vezérelje hazánkat az egyetértés, a kölcsönös biza
lom szelleme egy szebb, jobb, a mostaninál dicsőbb 
jövő biztosabb révpartja felé ; ez vég-szavam, miu
tán a törvényjavaslat körüli nézetemet már előbb 
kifejteni szerencsém volt. (Szavazzunk \) 

VidaCS J á n o s : T. képviselőház ! A hadse
reg minden müveit nemzetnél egyaránt az alap, 
melyen állami létének épülete áll. A hadsereg 
minősége mértéke a nemzet kül- és belértékének. 

Nemzetünk ezredéves alkotmánya élő tanú
ság a világ előtt, miként védte meg hazáját a 
magyar. 

Tanúság 1848—49, mikép ama szellemi és 
anyagi erő, melyet a haza védelmében kifejtett, 
kellő biztosíték arra, hogy a nemzet tudja, akarja 
és bírja is megvédeni önállóságát oly annyira, 
mikép alig van nemzet Európában, mely vele e 
tekintetben mérkőzhetnék. 

De hogy e haza jövőre is ugy legyen meg
védve, mikép ez meg lett védve eddig: mindenek 
felett szükséges, hogy a hadsereg magyar legyen. 
hogy akkor, midőn Magyarország képviselőházá
ban valaki hadseregről beszél, szeme előtt más 
hadsereg ne legyen, mint a melyet az 1848-iki szen
tesitett törvény megalkotott, rendszeresített és 
szervezett, és annak még életben levő honvédsége; 
szükséges, hogy e hazának minden polgára, mi
dőn fegyverre szólittatik, midőn kezét fegyver
re teszi, meg legyen győződve, hogy Árpád szent 
földének védelmére, ősi alkotmánya és szabadsá
gáért bivatik vérét ontani, meg legyen győződve, 
mikép a harcznak végeztével hazatérhet családi-. 
házi tűzhelyéhez élvezni küzdelmének méltó gyü
mölcsét; szükséges, miszerint e hazának minden 
polgára meg legyen győződve, hogy ezredéves 
alkotmányának egyik alapelve — mely szerint a 
haza csak ugy védhető meg, ha védője mindenek 
fölött polgára a hazának, és nem mindenek fölött 
katona, azaz eszköz a hatalom kezében saját test
véreinek íeigazására - - sértetlenül meg van tartva, 
és meg legyen győződve, hogy hazáját csak is ama 
szellem , amaz elvek szerint , csak is azon lel
kesedéssel és föláldozással mentheti meg, minővel 
a Hunyadiak, Bocskayak, Rákóczyak, Bethlenek, 
Tököliek, és az 1848 és 49-diki honvédek dicscL 
kormányzójok Kossuth Lajos zászlója alatt meg
mentették és föntartották, csorbítatlanul hagyván 
reánk az ezredéves alkotmányt , az 1848 czal 
emelvén azt Európa művelt nemzetei legszabadel-
vübb, legáldásosabb alkotmányává. Vajha e drá
ga örökséget jobban meg tudta volna e ház több- | 

| sége becsülni, hogy mi is örökséget, és ne csak 
küzdelmet a föladott örökségért hagyhatnánk utó
dainkra. (Helyeslés a szélső bal oldalon.) 

Én hazám törvényeire támaszkodva, önálló, 
az osztrák hadseregtől tökéletesen" független had
seregre adhatom csak lelkiismeretem szerint sza
vazatomat; de oly hadsereg szervezésére, mely, mint 
1848 és 49-ben történt, képes lenne hazánk tör
vényes alkotmánya ellen emelni karját, én soha 
sem fognám adni szavazatomat. Mert ne ámítsuk 
magunkat, uraim! ama honvédelmi szervezet, 
mely ezen törvényjavaslat által czéloztatik, a leg-

I kíméletesebb kifejezéssel, semmi egyéb, mint az 
; osztrák hadseregnek toborzási telepe, 

Én ragaszkodva alkotmányunk szellemé
hez, kegyelettel ápolva az eredeti jelleget, és meg
emlékezve az 1848—49-diki eseményekre, csak 
honvédekből alkulandó magyar hadseregre adha
tom szavazatomat, oly hadsereg szervezésére, 

| melynek minden egyes tagja elhunyt társainak 
i kezéből kiragadja a zászlót az utolsóig, és ha nem 

lenne már más,ki utána lobogtassa a zászlót, eltemes-
| se a lobogót a maga múltjával,de soha ellenség kezé-
! be ne szolga Itassa azt.Meggyőződésem szerint,uraim, 

tartozom önöket figyelmeztetni, óvakodjanak oly 
hadsereg szervezésétől, melynek magyar tagjai oszt
rák tisztek vezénylete alá levén rendelve, ez ál-

j tal az osztrák hadseregbe beleolvasztva, könnyen 
! n§y járhatnának, mint ama szerencsétlen tisztek, 
| kik 1848—49-ben az osztrák General Commando 
i parancsából kénytelenek voltak az 1848-diki hon

védek közé állani; de volt oly ezred is Magyaror
szágban, minta vérmezőn Budán'történt, mely nem 
akart áttérni, minek következtében az osztrák 

| hadparancsnok ágyukat volt kénytelen ellenök 
| szegeztetni. És mi lett jutalmok ? Kénytelenek vol-
I tak a magyar hadsereghez áttérni, s mégis velünk 
| együtt fogságra, rablánczra kerültek. 

Én tisztelem az osztrák tiszteket; de örülök, 
I ha békében vannak és a Lajtán tul maradnak, van 

nekik ott is elég terök a tevékenységre. 
Méltánytalannak vagyok kénytelen nyilvání

tani Jókai Mór képviselőtársam azon állítását, 
miszerint az 1848 —49-diki még élő honvédek 
fölött azzal tör pálczát, hogy már öregek. Igenis 
öregek testben, de szelleműk még megvan, és 
azért, mert egy-két tábornok megfeledkezett arról, 
hogy a magyar honvédek részére követeljen az 
országgyűlés előtt erkölcsi elismerést, azért ne gon
dolják a t. képviselők, hogy a többi is ugy gon
dolkodik : ez nem ugy van, a honvédeknek nem 
kell nyugalom, nem keli jutalom, egyedüli kere
sők az, (Mozgás a jobb oldalon) hogy adassék meg 
nekik az erkölcsi elismerés, melyet Vadnay kép
viselő úr soha sem hajlandó megadni. 
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T. képviselőház ! Gondolja-e valaki e házban, 
Perczel Mór és Klapka György képviselőtársa
inkon kivül, azok közül, kik 1848—49-ben harczol-
tak e hazában, hogy ezen toborzási telepből kerül
jön ki oly honvéd, ki megvédje e hazát ? Én, t. kép
viselőház, tagadom ezt: egyetlen egy sem fog ki
kerülni, soha, de soha, és ha a tisztelt ház asz
talán fekvő törvényjavaslatot a többség elfogadja, 
csak Klapka képviselőtársam és Perczel Mór 
az egyedüli honvédek. . . . 

Kovách L á s z l ó : Többen is vagyunk! 
VidaCS J á n o s : . . . kik azt hiszik, hogy ezen 

törvényjavaslat szerint szervezendő toborzási te
lepből kerülhet ember, ki megvédje a hazát. 

Én igen szerettem volna, t. ház, ha e háznak 
háznagya honvéd létére erélyesen, mint azelőtt 
szokta, megkövetelte volna az erkölcsi elismerést 
a honvédek részére; de neki kedve telik benne, 
hogy engem félbenszakitson : ennélfogva felkérem, 
hogy velem együtt a honvédség részére kérje az 
erkölcsi elismerést, melyet a ház megtagad. 

A magyar honvéd nem az autokrat musz
kának eszköze emberi alakban, nem is az osztrák 
sóidat, nem is a porosz landwehrmann; a magyar 
honvéd magyar polgárt jelent, ki, ha hazája őt 
védelmére hivja fel, kész vérét ontani, oda áldozni 
mindenét, a mi az ember szivének szeretett és ked
ves lehet az életben, a legbecsesebbért, a legszen
tebbért, a négy folyamu haza szabadságáért. 

Én hazám állami létének épségét meg aka
rom tartani, ennélfogva én a törvényjavaslathoz 
nem járulhatok, mert megvagyok győződve, hogy 
állami önnállóság, független önálló magyar had
sereg nélkül, puszta hang. Én e hanggal sem ma
gamat, sem másokat ámítani nem akarom, s nem 
is lehet akarnom. 

Most vallásügyi miniszter á r beszédére va
gyok bátor némi észrevételt tenni. Szép ékes szó
lással, igen szép beszéddel — hozzá vagyok szok
va 1848 óta, hogy ő lelkesen tud beszélni— monda 
ő itt e t. házban, hogy ő tanulmányozta történel
münket, leginkább pedig történelmünk azon fé
nyes lapjait, hol rá lehet akadni martyr-halál-
lal kimúlt honfiaink dicső tetteire. 0 ezt mind 
megtéve elméletileg, és én nagyon sajnálom, hogy 
1848-ban oly korán elhagy á a hazát. Én óhajtottam 
volna őt a honpolgári kötelesség szerint a gya
korlat terén is látni, a hol meggyőződhetett volna, 
hogy a magyar ember gyakorlatilag is mint védi 
meg hazáját, s mennyi szenvedésbe, mennyi türe
lembe s mennyi önfeláldozásba kerül az, hogy va
laki képes legyen hazáját megvédeni. És ha ő 
mind ezt látta volna, mi az országban történt, ha 
látta volna, mily lelkesedéssel ragaszkodik a nem
iét az 1848, 49-iki törvényekhez: nem oly köny-
nyen adta volna szavazatát a törvényjavaslatra, 

nem magasztalta volna annak előnyeit, nem ipar
kodott volna elhitetni velem és másokkal, hogy 
ez a törvényjavaslat mily hasznos a hazára nézve. 
De ezt tanulmányozni nem csak elméletileg, ha
nem gyakorlatilag is szükséges, kivált akkor, mi
dőn a haza védelméről van szó. 

Perczel Mór képviselőtársam megemlékezvén 
az 1848-iki márcziusi napokról, oly dolgot állított, 
melyről én semmit sem tudok. 

P e r c z e l Mór : Mikor ? mit ? 
VidaCS J á n o s : Oly dolgokat állított, melyek 

a történelmi hűséggel nem egyeznek meg. Azt 
monda t. i. beszédében, hogy az 1848-iki fiatal
ság elbizakodásból oszlopot akart emelni a márcziusi 
hősöknek. Megfeledkezett a képviselő úr arról, hogy 
azon ifjak, kiket ő elbizakodással vádol, azok va-
lának, kik az ő zászlóját az 1848 és 49-iki önvédelmi 
harczokbau követték, és igy megvártam volna 
tőle, hogy ne'vádolja őket elbizakodással, hanem 
mondja meg, hogy nem a fiatalság akart a már
cziusi hősöknek szobrot emelni, hanem, a mint a 
dolgot bizonyos élő tanukkal be tudom bizonyítani, 
hogy Pest városa polgársága akarta megörökiteni 
azon napot, midőn a polgárok Jókai és az ifjúság 
vezetése alatt kiállottak a sikra és a 12 pont meg
adását követelték. Meg kellett volna emlékeznie 
arra, hogy azon fiatal emberek voltak azok, kiket 
ő 1848-ban Moórnál, 1849 ben pedig Kacsnál meg
gondolatlanul mészárszékre vezetett. (Nagy zaj. 
Rendre l) Azon fiatalság volt az, mely fogadta őt, 
midőn hazatérve a száműzetésből, azon nevezetes 
szavakat monda ezrek hallattára: „En nem bocsá
natot kérni jöttem haza, hanem azért jöttem haza, 
hogy megbocsássak." Én sajnálom — nem azt, 
hogy a képviselő úr nagyon kért bocsánatot, és 
hogy meg is nyerte, (boldoguljon vele) — de saj
nálom azt, hogy igen is könnyen megbocsátott 
mindazoknak, kik őt és honvédtársait ezeríélekép 
vérig sértették, s csakis az 1848 és honvédtársai 
ellen forralja keblében, szerencsére senkinek sem 
ártó haragját. Azt igérte, hogy az 1848-diki 
honvédség felállítását fogja követelni. Hogy mi-
képen követelte, miképen buzdította ő és Klapka 
képviselő úr a kormányt a bonvédek szent ügyé
nek előmozdítására, miként működének az erköl
csi elismerésnek a honvédek részére megadása kö
rül, mit és hogyan végeztek a delegatióban ? arról 
a történet fog beszélni; én nem akarok arról szó
lani ; de biztosithatom a tábornok urakat. (Itt nincs 
tábornok, itt képviselő van!) a magyar honvédek 
és a haza minden hű fia boldog csak akkor lehet, 
ha az 1848-ik/törvények helyre fognak állittatni,és a 
honvédeknek meg fog szavaztatni a ház által az 
erkölcsi elismerés. (Forradalmat kivannak!) Önvé
delmi harcz volt,a legszentebb önvédelmi harcz, 
ezt maga a jobb oldal is elismerte. (Az volt!) 

51* 
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Ivánka Imre t. képviselőtársam kérte a házat 
és vele együtt a közönséget, czélzással Görgei Ar
túr nevére, hogy hagyjunk békét neki, majd a törté
nelem meg fogja irni, mit tett ezen nagy hadve
zér a magyar önvédelmi harcz alkalmával. Én 
sem bolygatom a multak történetét; egyebet nem 
szólok; hanem feleljen nekem és a népnek a kép
viselő úr ezen kérdésre: miért halt vérpadon 
martyr-halált 13 tábornokunk ? és hogy van az, 
hogy ő nem csak életben van, hanem az osztrák 
kormánytól 18 éven át évdijt nyert, melynek 
felét, ha nem többet, Magyarországgal és igy a 
martyr-halált haltak örököseivel is, valamint 
mindnyájunkkal katonai executio utján fizettettek 
be a bécsi Bachok és Schmerlingek pénztárába ? 

Tóth Vilmos képviselőtársam magas politi
kai röptű beszédére alig tudok felelni; azon ma
gaslatra csak ugy juthatott el, ha maga alatt kép
zeli azon temérdek bankót, melyei Bécsben pré
selnek, melyeknek értéke csak névszerinti, s maga 
alatt képzelheti azon nagy halmaz államadóssági 
papirt , melyet sem a jobb oldal, sem mi, sem az 
osztrák soha sem fog kifizetni. [Derültség) Üdvöz
löm őt e magaslaton ; csak arra figyelmeztetem, 
vigyázzon ama fáklyával, melyet a magyar-oszt
rák szabadság ösvényének kivilágítására meg 
akar gyújtani, vigyázzon, mondom, nehogy meg
gyújtsa azon sok bécsi bankót és állampapirt : 
mert ha azt teszi, akkor ismét a lajtántuliaknak 
megfeszített erővel kellend majd dolgozniok, pe
dig azon muukadijt is szegény hazánk lakosai 
fizetnék. 

A hazában sokan, igen sokan a békés haza-
polgárokat azzal ijesztgetik, hogy a muszka jő a 
nyakunkra. Ebben nagyon különös az, hogy ezen 
ijesztgetéseket azon urak mondják el könnyelmű
en,, a kik 1848 és 49-ben a muszkákat a nya
kunkra hozták. Mit félnek azon urak oly annyira 
a muszkától s miért ijeszgetnek másokat is vele? 
hiszen a muszka czár rendjelei, melyeket viselnek, 
jutalmul, hogy hazánkat leigázni segíteni buzgól
kodtak, megvédik őket a félelmes muszka ellen. 
{Bal felöl: Igaz! Ugy van!) A nemzet tehát, ahogy 
1848" és 49-iki években elfordult ezen álhazafiak-
tól, jövőre is meg fogja ismerni őket, habár bá
ránybőrbe öltöznének is. Hallatlan dolog, hogy a 
magyar honvédeknek nem csak alajtántuli atyafi
ak közt, a kiket nem egyszer elporoltak, megver
tek, hanem e hazában is akadnak ellenségei. 

Én nagy meglepetéssel, borzalommal egyszer 
egy könyvet olvastam. a melynek első sorai 
így hangzottak: „Soha fejedelem fellázadt alattva
lóival humánusabban, lovagiasabban nem bánt, 
mint dicsőén uralkodó Ferencz József ausztriai 
császár." Magyar ember keze ily könyvet meré
szelt irni, magyar emberé, ki a haza levegőjét szív

ja, ki annyira nem értette az 1848—49-iki évek 
történetét, hogy hivatottnak érezte magát a ha
talmat bátorítani, hogy még több akasztófát állít
tasson oly hazafiak számára, kik 1848 és 49-ben 
dicsőén megvédték a hazát. (Ki atf Suttogás: Ke
mény Zsigmond. Jobbról zaj, felkiáltások: Rendre!) 

Elnök (csenget): Nem kellemes dolog az el
nökség részéről megjegyzéseket tenni egyik-má
sik képviselő úr mondásaira, állításaira; de köte
lesség : ennélfogva ezen kötelesség érzeténél fogva 
felszólítom képviselő urat , hogy szorosan az ügy
höz tartván magát , személyeket, főképen a legma
gasabb helyen álló személyeket ne emlegesse. 
(Bal fdől ellenmondás, jobb felöl helyeslés.) 

Vidacs JánOS : Illő tisztelettel fogadom min
dig az igen t. elnök urnák figyelmeztetését; ha
nem ha az , a mit itt elmondottam, nem jelent 
volna meg nyomtatásban , nem volt volna bátorsá
gom azt itt e házban elmondanom. Ez tény , t. el
nök úr ! Ennélfogva bocsánatot kérek, t. ház , de 
tényeket emlegetni mindig szabad. (Bal felöl he
lyeslés.) 

Elnök (elhagyja az elnöki széket, s helyébe 
Gajzágó Salamon ül.) 

Vidacs J á n o s : Nem tehetek róla, igen t. 
képviselőház . hogy oly szomorú időszakra emlé
keztetem a t. képviselőházat: hanem szoros köte
lességemet teljesítettem akkor, midőn elmondám 
azt, hogy akadte házban író, ki ezeket az 1848-ki 
törvények, a legszentebb önvédelmi harcz ellené
ben megírta. Nem elégelte meg a sóhajokat, a 
melyek a külföldi várakból jöttek ide a hazába; 
nem elégelte meg azt, hogy egyesek, az 1848-nak 
ellenségei, ezreket adakoztak bilincsek kovácsolá
sára és megvásárlására, hogy az 1848—49-ki 
szabadságért harczolt férfiak bilincsekbe veresse
nek ; sőt bátorította a hatalmat, az 1848—49-ki 
hősök irányában az üldözést a végletekig fokozni. 

Beszé J á n o s : Ez tiszteletlenség ! 
Vidacs J á n o s : A mint már, t. képviselőház, 

mondám , ezen törvényjavaslatra szavazatomat 
nem adhatom, mert lelkiismeretem és meggyőző
désem tiltja. En addig is , mig hazámban szebb 
napok fognak virulni. ismét elő fogom venni az 
1848 — 49-ki határozatokat, különösen pedig azo
kat , a melyek 1849-ben áprilban hozattak, nem 
azért, mintha az én agyamban valami gyanús 
szándék léteznék. hanem azért, hogy tanulmá
nyozzam az irmodort, a melyet a mi igen t. mi
niszterünk és képviselőtársunk Grorove István ós 
a martyr-halállal kimúlt Szacsvay honfitársunk a 
világ előtt bemutatott. 

Gorove István közgazdasági miniszter: 
Tagadom! 

Vidacs JánOS: Az országgyűlési iratokban 
miniszter úr és Szacsvay neve említtetik. 
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Gorove István közgazdasági minisz
ter : Tagadom! 

Vidacs J á n o s : És ezek elolvasása után 
majd régi bajtársaimmal összeülök, kik 1849 óta 
és mostan is mindig hazánk történelmének dicső
ségéhez, fényéhez Kossuth Lajoshoz fordulnak; s 
előveszem a népköltészet könyvét , melyben e so
rok állanak: 

Be szeretnék, be szeretnék Kossuthtal találkozni, 
Vele együtt szobájában négy szem közt beszélgetni, 
Megmondanám én azt neki magának , 
Nagy adója, nagy bánatja van a szegény hazának. 

[Zajos helyeslés a szélső bal oldalon!) 
Besze János (a szószékről) : T. ház! {Hall

juk !) Komoly hidegvérüség kell ahhoz, hogy a 
mit az ember a szélső balról hal l , arra mértékle
tesen felelhessen. Mert napokon keresztül a szélső 
bal részéről . . . (Fölkiáltások a szélső bal oldalon : 48-
czas) 48 álarczája alatt nagyon rettegő és gyen
ge 49-esektől . . . . 

Csiky Sándor: Csak magáról beszélhet, de 
másról nem! 

Besze János : . . . személyes sértegetéseknél 
egyebet nem hallottam , a leggyengédtelenebb 
modortól kezdve, midőn Simonyi úr szükségesnek 
látta, és igy meg akarta a miniszterelnök urnák 
mutatni Angliában azon helyet, a melyen a minisz
terelnököt lenyakazták. 0 tette azt oly miniszter
elnökkel szemben, ki bölcs belátása s füg-g-etlen állá-
sánál fogva kivívta a nemzetnek azt, a mit önök 
szélső balok még felfogni sem képesek; (Derültség) 
a mit felfogni önöknek a nagy szenvedély nem en
gedi Hanem majd átlátják, mikor majd a higgadt 
lélek fog önökből szólni, a midőn önök is el fogják 
ismerni. hogy oda vittük önöket is , a hova csak 
a nemzet önállása s élete fentarthatása érdekében 
vihettük. (A dologra!) 

A dologra, uraim ! hanem a mérsékletet és 
higgadtvérüséget feltalálni nehéz olyan embernek, 
ki örökké sértegetve, nyilakat dobva lát olyan em
berek által keble ellen, a kik hazánk jövőjével 
semmi jót gondolni nem akarnak, hanem örökös 
zavargásokat akarnak előidézni, valamint azt min
den működésök sajnosán igazolja: mert az ország 
békéjét felzavarva, oda akarják azt juttatni kül
földről rendelt agitatiókkal, hogy az országgyűlés 
bölcsei által hozott törvények soha nyugodalmas 
megelégedésü életbe ne léphessenek , soha a nem
zet boldog ne lehessen, hanem hogy külczéloknak 
oda dobassék, hogy testvér testvére vérét onthassa.-
mert czéljok s jövó'jök csak igy teljesülhet. Mi
dőn oly beszédeket hallok az országgyűlés több
sége és a kormány ellen, melyek ezekre csak örök 
vádakat zuditanak, lehetetlen, hogy egy pillanatra 
a ház türelmét ki ne kérjem, a mig ezen méltó in-

dignatiótól keblem le nem csillapodik , a mikor is 
majd higgadtan szólok a dologhoz. 

T . ház! A mint Deák Ferencz monda, hogy 
a mióta a földtekét a sínek átkarolták , a mozdo
nyok megnyergelték és a telegrafok zabián veze
tik és kormányozzák, mióta a gyorspuskákat fel
találták: azóta megváltozott az egész hadvise
lés. Már most kis csaták nem vívathatnak ; 
már most azon kisebb nemzetek , melyek lel
kesedéssel nagyobb sereget meg tudtak győzni, 
és önnemzetök szabadságát kivívni, mag-okban 
nem szerpelbetnek; nem lehet ezentúl reményleni, 
hogy ilyen hajdani athenaei, miltiadesi, mara
thoni nagy csaták, a hol egy ember tiz ellen küz
dött , nagyobb csatákat küzdve diadalt szerezhet
tek , ezentúl diadalt szerezhessenek a civilisatió-
nak. A kisebb nemzetek, ha nekik jövőjök, életök 
kedves, csak ugy tarthatják fen éltöket, ha józa-
nan számítva szellemi és anyagi erejökkel, bölcs 
és higgadt politikát követve, oly nagyobb nemze
tekkel csatlakoznak, melyekkel együtt megvédhe
tik magokat. 

I ly csatlakozás van szemünk előtt most, és 
kormányunk bölcs vezérlete és a többség-nek ha
zafias belátása „a lenni és nem lenni" kérdését a 
közös védelemben megoldotta, azt tartván, hogy a 
frigyet Ausztriával mint természetes szövetségessel 
meg kell kötni. 

Mert, uraim, ne tagadjuk, nagy világ-harczok 
előtt állunk. Az emberiség szellemi processusa 
nag-v működésben van. A haladó constitutionalis-
mus emberei szemök előtt tartják az emberi hiva
tást; ezt kivívni igyekszenek a népek és fejedel
mek egy részről; a hátráló despotikus országok 
más részről régen készülnek már : és be kell kö
vetkezni egy nagy harcznak. Ez lesz a szellemi 
harcz , mely harczban részt kell vennünk Európa 
népeivel együtt. Hogy ennek be kell következni, 
ennek oka az, mert a szent békekötés alkalmával 
a fejedelmek nem tárták meg a népeknek adott 
Ígéreteiket. A szabadság helyett, melynek zászlója 
alatt kivívták a győzelmet és Francziaországot le-
tiprották, szabadság helyett adtak rablánczokat 
és közös nyomort; de az öreg Napóleon hamvait 
nem őrizhették annyira, hogy abból ki ne sugá
rozzák egy varázserő, mely varázserő kiterjedt a 
lenyomott népek lelkébe, és a szabadságban nem 
részesült népek lelkében fölkelté az eszméket, me
lyekből egy férfiú támadt, ki a legitimitás helyett 
a forradalmat, az ész forradalmát emelte a trónra 
s idézte elő a szellemi öszpontositást. Itt van tehát 
a nép, trónok és a legitimitás : ezek között az elő
rehaladó constitutionalis nemzetek s a despotikus 
nemzetek közt a roppant zivatart méhében rejtő 
felhő, mely világ-elvháborut mennydörgend miha
marább. Mig ezen szellemi harczot fegyverrel el 
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nem dönti a világ, addig örökös harcz lesz, nem 
véres harcz, hanem véres verítékünk harcza. Ez 
az oka, hogy erre a harczra készülve 100 ezer és 
millió katonát tart mindegyik kormány: mert mig 
e harcz tisztára nem hozza az ügyeket, minden 
nemzet és minden fejedelem 10 0 ezer és millió ka
tonával kénytelen biztosítani saját koczkán álló 
lételét. Nagy harcz ez is,mert ez a csendesen gyilkoló 
legborzasztóbb harczok egyike, mely nem vérün
ket ontja , hanem véres verítékünket emészti és 
mindnyájunkat nyomorít, szegényit. 

Ez soká már nem tarthat í gy , mert koldus
botot farag. Egyik vagy másik nagyobb szereplő, 
p. o. Napóleon halála, vagy más ily véletlen eset 
egyszerre csak jelt fog adni, és az átalános világ-
harcz megkezdődik, melybe minden nemzetnek, 
mely nem járt ugy, mint Don Quixote lovagja, hogy 
annyi fegyvert szed magára és lovára, hogy e 
fegyverek súlya alatt lovag és ló összeroskad, és 
a melyik még harczképes leend, e harczba be kell 
keverednie. 

ben maradt, akkor a mi seregünket visszarecla-
málván, ugy alakithatjuk, a mint tetszik. 

Hiszen nagy veszedelmek idejében vagy bi
zonyos czél elérése tekintetéből minden nagy fe
jedelem igy tesz. í g y például: hogy a muszkát 
legyőzhessék Sebastopol alatt, a büszke Albion 
nem adta-e egész seregét a franczia commando 
alá? nem Napóleon commandirozta-e az összes se
regeket , hol olasz, angol, s mindenféle nemzet
beli sereg volt? de egy commandónak kellett lenni, 
mert nagy czélt akartak elérni, és alárendelték a 
legbüszkébb nemzetek, a leghatalmasabb fejedel
mek is seregeiket azért, hogy az ellenséget meg
verhessék. (Derültség a bal oldalon.) A kinek 
nagy czélja van, a ki az ellenséget akarja meg
verni, a kinek az czélja, hogy valami roppant vi-
szálkodás, bonyodalmak következtében valamit 
tudjon tenni: annak nem lehet szándéka, nem kí
vánhatja azt, hogy a sereg, ugy mint most áll, 
megzavartassék ; a mint most van, kiállhatja a rop
pant tüzpróbát. 

Egyébiránt, uraim, az a commando nem ugy 
megy aharczban, hogy elölje a lelkesedést. 1848-
ban, midőn arról volt szó, hogy a nemzeti zászlót 
nem akarják átvenni az Ausztriából átjött magyar 
seregek, midőn szónoklatok tartattak az országgyű
lésén, a legnagyobb népszói tokok arról beszéltek, 
hogy az Ausztriából átjött magyar seregek nem 
akarják átvenni a magyar zászlót, mert már azon 
zászlóhoz szoktak, azon zászló látása lelkesíti őket. 
Az nem életkérdés, mert német kormány mellett 
is mondhatják a csatában: Előre fiuk! ugy a mint 
Nagy Ignácz kivánja, (Nevetés a bal oldalon) és a 
magyar ezredes magyarul fogja ugy is lelkesíteni 
a katonát a csatára, és bátran előre fognak menni 
azon commando alatt most is a vész perczeiben: 
mert nem a német hang után, hanem a trombita 
és dobszó után megy a tűzbe a katona, mely ke
resztül vág az ágyú hangján is ; és ezen közös sereg 
eommandója, nyelv kérdése és zászló kérdése mel
lesleges dolog az előtt, a ki most hazáját az eu
rópai, okvetlenül bekövetkező harczokban biztosí
tani akarja. 

Midőn ily veszélyeket látván a többség, a 
nélkül, hogy a hazának legkisebb jogát is felál
dozná, sőt annak biztositékául a honvédelem esz
méjét is kivívta, hogy a honvéd dicső nevének 
fénysugarát egy törvényesen biztosított, alkotmá
nyos, önálló hadi keretben foglalhassa, ezen hon
védseregben a nemzet megvetette a jövő önálló 
magyar hadsereg rózsás kertjét; de előbb har-
ezolva nemzetünket kell megmenteni, s majd a vi
lágháborúban nyerendő győzelem után önálló sere
günk is lesz. Hogy azon rózsás kert, a honvédség, 
most még kevés számú, az se baj, mert a törvény 
nem korlátolja annak terjedését, terjeszthetik azt a 

A föladat, uraim, az, hogy a harczban mi is j 
szerepelhessünk. Nekünk talán lehetséges lesz 
Auszriával együtt magunkat föntartani; de Auszt
riával ki nem békülve s azzal ujjat húzva, mind 
ketten mint egy csapással két légy elveszhetünk, 
és a kérlelhetlen sors eltemet bennünket, mire 
kedvünk a túlsó bal kedvéért nincsen. A józan 
előre látó észnek feladata tehát, mielőtt a nagy 
harcz bekövetkezik, összeforrni. 

Össze is forrtunk, uraim, nem ugy, mint állit-
tatik, alkotmányunk és szabadságunk feladásával, 
hanem a védelem egyetlen egy eszméjében, és az
ért nem lesz sem magyar sereg, sem osztrák sereg 
ezentúl, hanem egy közös sereg. (Uyy van!) Mert 
már most egy közös védelmi erőnek tekintetik az 
egész, melyhez a magyar, melyhez a többi lajtán-
tuli tartományok adják a contingest: ez édes 
mindnyájunk önálló serege, ugy a magyar, mint 
a német részről. Hogy a nagy czél elérethessék, 
hogy a mutatkozó harczok alatt közös életünket 
megmenthessük: ezt tenni kellett; majd ha egy
szer biztosítva vagyunk, és megmentve életünk, 
akkor könnyű lesz megint azt mondani: Már most 
közös védelemre nincs szükség, biztosítva vagyunk 
mindketten, hát Ausztria népei tartsátok ti meg a 
ti seregeiteket, és mi is reclamaljuk, magunkénak 
valljuk a magunkét; de csak akkor, ha már biz
tosítva van életünk; azonban most reclamatiók 
által zavart okoznánk mind a két armádiában, 
hogy midőn a veszély jön, mindkettő könnyebben 
megsemmisíttethessék. H( gy most egymás érdekei 
ellen agyarkodjuk, azt nem kívánhatja senki; akkor 
azonban, ha ezen európai válságokon keresztül ju
tottunk, s mind Magyarország, mind Ausztria élet-
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meddig kell, s fog is terjeszkedni, ugy mint a 
patakba dobott kőnek gyüriizete be fogja karolni 
egész határát a nemzetnek, s ha életünket most 
következetesen fentartani képesek vagyunk, közel 
eljön azon idő, midőn azon keretben ott fog min
den magyar szülött állani, s a magyarnak lesz 
serege, lesz jövője. De mig legalább 25 millió 
magyar ember nincs, s legalább maga költségén 
600,000 embert felállítani nem képes, önálló ár-
mádiákról, a világ sorsát intéző hadseregről ál
modozni nem lehet. 

Adná az Isten, hog^ oly számosak s hatal
masak volnánk ; de hogy idővel Isten segítségével 
azok lehessünk, a fmeglevő kis erőt kímélni, a 
meglevő hajlamot kicsinyelni nem kell. A józan 
polgárnak oda kell működni, hogy fentartassék, s 
meghozassák a mindnyájunk által kívánt önállás, 
nemzeti szabadság, függetlenség gyümölcse. 

Ezt megmentve látom minden tekintetben 
az előterjesztett törvényjavaslatban; azért nem 
csak átalánosságban, de minden pontjában is pár
tolom. 

Hevessy Bertalan: T. ház! Midőn 1849-
ben a haditörvényszék előtt állottam, megilletődve 
vettem a cs. kir. auditortól azon szemrehányást, 
miszerint a parlamentben mondott s kiejtett szavai
mért utoljára a képviselő haditörvényszék elé 
állíttatott. Feltettem ekkor magamban, hogy oly 
országban, hol a képviselőnek menevédi joga biz
tosítva nincs, jövőben soha sem fogok szólani. 
Azonban a frauczia parlamentben Isnard követ- j 
nek mondott szavai, hogy a haza nagy eseménye
iben előforduló kérdésnél a követnek fel vagy 
fel nem szólalása inkább gyengeség , nehogy e 
vád engem is érjen, engedje meg a t. képviselőház, 
ha bár egy kissé unalmas volna is, hogy nézetei
met akkor, midőn hazám fiainak véradójáról van 
szó, szintén elmondhassam. {Halljuk!) 

Nem szólaltam volna fel e tárgyban, tisztelt 
ház, miután azt előttem már több képviselő
társam eléggé kifejtette, s én a törvény barátja 
vagyok és voltam.Tegnap igen t. Deák Ferencz kép
viselő urnák törvényből merített bebizonyítására 
azonban, miként a magyarnak hadserege sohasem 
volt, csak annyit vagyok bátor megjegyzem 
épen a törvényből idézőleg, hogy igenis a magyar
nak a korszakhoz, kifejlődéséhez képest önálló had
serege volt, mert az eddigi kötelezettség szerint a 
felkelés, melyet a nádor vezérelt, nem volt hon
védsereg, hanem az honvéderő volt. [Ellenmondás.) 
A törvények értelmében tehát Magyarországnak 
bár ilyen alakban szer/ezett hadereje, a mint az 
most czéloztatik, az előbbi időben nem volt, hanem 
jövőre hogy legyen, mindnyájunk óhajtása, s e 
tekintetben a törvényjavaslatot a részletes tárgya
lás alapjául elfogadom. 

Elfogadom, t. ház, annyival inkább, mert azt 
reménylem,hogy részleteiben a t.jobb oldal mindazo
kat, a mikre az 1867. Xll-dik torvényezikk 11. 

j szakaszában hivatkozás van, méltányolni fogja, és 
nem fogja visszatetszö'leg venni a bal oldal módo-
sitványait, midőn azt fogja kivánni, hogy a tör
vényjavaslatban a magyar hadsereg neve említtes
sék meg. Ez oly jogos kivánata, t. ház, minden 
magyar embernek, hogy ettől elállani majdnem 
a haza ellen elkövetett bűnnek tekintendő; és mi
előtt ezen tárgy fölött szavaznánk, engedje meg a 
t. jobb oldal, hogy nem a bal oldal nevében, ha
nem saját egyéni meggyőződésemet kifejezhessem. 
(Halljuk!) 

Én azt gondolom, t. ház, ily nevezetes kér
désben, midőn az eddigi rendszer átalakításáról 
és véradóról van szó, mielőtt ezen tárgyról végle--
gesen törvényt alkotnánk, igen czélszerü volna, ha 
a miniszterelnök úr, mint a nádornak helyettese, 
{Derültség) mert én annak tartom, azon esetben, 
midőn a nemzet és fejedelem között, tehát mostan 
Ausztria között valamely kiegyenlítendő tárgy 
forog fen, eddigi fáradságaihoz tegye meg azt a 
fáradságot és menjen fel Bécsbe (Halljuk!) és 
mondja meg ott a fejedelemnek, hogy miután a 
törvények biztosították a magyar nemzetet külön 
álló hadseregről, sőt a kiegyezkedésnek alapja is 
ez, legalább én azon szellemet találom meg benne, 
hogy midőn elvállaltuk a quotát és államadóssá
gokat, mi ezt azon reményben tettük, hogy Ma
gyarország a paritás alapján külön joggal és se
reggel fog bírni, méltóztassék tehát még egyszer 
Bécsbe menni és ott hivatkozva azokra, a mik itten 
elmondattak, közbenjárólag hatni és kieszközölni azt 
a magyar nemzet megnyugtatására, hogy ezen kí
vánalmak a törvényjavaslatba betétessenek. 

Engem ezen óhajtásnak kifejezésére leginkább 
t. Klapka képviselő urnák azon nyilatkozata jogo
sít fel, miszerint igaz, hogy elismerték ezt Bécs
ben, midőn kiegyeztünk ; hanem miután azon kato
nai védelmi haderőnek árán meg nem akarják adni: 
ennélfogva nekünk nincs más tenni valónk, mint 
minden esetre a mellett maradni; és addig, mig 
biztosítva nem lesz nemzetiségünk és Magyaror
szág független államjoga teljesen meg nem óvatik : 
addig én részemről ezen törvényjavaslatra nem 
szavazhatok; kiindulási pontul azonban elfogadom, 
hanem oly módon, a mint előre bocsátottam, hogy 
méltóztassék a t. miniszterelnök úr még egyszer 
Bécsbe menni. 

A l m á s y Sándor: Magam is, mint Somssich 
képviselő úr e tárgyhoz nem szólottam volna • de 
engem is azon indok késztett, melyből felállott 
Somssich képviselő úr, t. i. hogy Simonyi képvise
lő úrnak — mint állitá — igen gyenge, majdnem 
argumentum nélküli beszédét megczáfolja, s miután 
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erre Simonyi Ernő a házszabályok szerint nem 
felelhet, miután szava többé nincs : én leszek bátor 
válaszolni. 

Lássuk, mik azoa erős érvek, melyekkel 
megdönté Somssich képviselő úr Simonyi gyenge 
érveit. 

Első állitásában felteszi, hogy Eötvös minisz- I 
ter urnák hamisan, nem igazán idézte szavait. Ezt 
majdnem merően lehetetlennek tartom, feltéve, 
hogy a gyorsírók nem hibáztak, mert az újságból 
irónnal jelölte ki a sorokat, vagy sajtóhiba okoz-
hatá azt, de szándékosan nem tette. Ez az első 
döntő nagy argumentum, mit felhozott. 

Továbbá Bónis képviselő úr Csanády ellené
ben azt állitotta, hogy védtelenül akarja hagyni a 
hazát. Ezt Simonyi Ernő megczáfolta; de ezen 
czáfolatát nem tartotta elégségesnek Somssich kép
viselő ; sőt azt állitá, hogy nem csak Csanády 
akarja védtelenül hagyni a hazát, de Simonyi is. 
Ezt nem tudom mi okból lehet mondani, és nem 
tudom honnan származhatik ezen állítás, melyet 
igazolni nem lehet; de igen is az ellenkezőt bebi
zonyítom én azon inditványból, mely a ház asz
talára letétetett. A ház asztalára tett indítványnak 
csak pár ide vonatkozó sorát fogom felolvasni. 
Ezt mondja a javaslat: „béke idejében a szükség
letnek megfelelő legkisebb szám." Ezt, kérem, tes
sék magyarázni bárhogy, sehogy sem lehet belőle 
kivenni, hogy a hont védetlenül akarja hagyni. Ha
nem a többi részében azt mondja, hogy a honvé
delmet a legnagyobb számra akarja a honvédség
nél kiterjeszteni, s ezen indítvány alapjánterjeszszen 
a minisztérium egy törvényjavaslatod elő. í g y te
hát mind Bónis, mind Somssich képviselő urak azon 
megtámadása, hogy a hazát védelem nélkül akar
juk hagyni, nem á l l : ezt maga az inditvány czá-
folja meg. 

Tegnapelőtti beszédében a miniszterelnök úr 
is ezen váddal támadott meg bennünket, és miután 
már szólok, ezt sem hagyhatom félelet nélkül. 
0 ugyanis azt mondotta, hogy a szélső bal csak 
védelemre akarja szorítani a honvédséget. Állítása 
szerint — mi nagy tetszéssel fogadtatott — a mely 
hadsereg támadásra nem képes, az védelemre sem 
lesz képes. Ez nagy tetszéssel fogadtatott és szép 
kitétel is ; de még sem ugy áll a dolog, mert itt 
a muszkával fenyegetnek bennünket leginkább. 
Ha már azzal akarunk mértéket tartani, és oly 
sereget akarunk 11.000,000-nyi népből kiállítani, 
mint a muszka 75.000,000-ból, utoljára ugy járunk, 
mint Aesopus meséjében a „pana rupta et bos." 
De nem is szükség oly sereget tarfanunk, mint azon 
nagyhatalom, mely támadni akar, mivel védő se
regnek soha sem kell oly nagynak lenni, mert a 
hazában védi határát, és nem kóborol más ország
ba, ez pedig könnyen kiállitható. 

Tovább megyek Somssich képviselő urnák 
gyenge érvekre hozott czáfolatában. 

Megbotránkozik ö azon hasonlaton, melyet 
Simonyi felhozott, hogy a franczia és angol had
seregek, melyek együtt mentek Oroszországba 
harczolni, külön álltak, és mégis megverték a 
muszkát. Ezt a képviselő úr nem jó hasonlatnak 
tartotta, érvül hozván fel, hogy mi politikailag is 
össze vagyunk fűzve Ausztriával. Az igaz. hogy 
Franczia- és Angolország nincsenek egymással 
politikailag össze kapcsolva. De akkor, ha — mivel 
Simonyi Ernőt vádolja, hogy elcsűri, elcsavarja a 
do lgot - ő nem akarta volna csűrni, csavarni s oda 
utasította volna Simonyi Ernőt, hozzon fel oly pél
dát, mint pl. Svéd- és Norvégországot, melyek szin
tén politikailag vannak összeszőve, de azért mégis 
külön hadserege van mindkettőnek: ez azután 
loyalis lett volna. (Felkiáltások: Még!) Dehogy 
elég ! Még nem ! 

Andrássy miniszterelnök urnák azon felhoza
talát is megemlité, melyben Bismarckra hivatkozik, 
ki a képviselőket szintén megidéztette és el is ítél
tette, és tagadta azon szándékot, mintha ezt a minisz
terelnök úr követelni akarná. Ezt Simonyi Ernő 
nem is mondotta, mert mindenki hallotta, hogy 
Andrássy miniszterelnök úr azt nyilatkoztatta s 
azért őt megtámadni nem lehet; de hogy mit hi-
gyen akár Simonyi Ernő, akár Somssich képviselő 
úr, az más kérdés. Én a miniszterelnök urat diplo
mata embernek tartom — ha nem volna 
diplomata, nem is állhatna meg helyén — már 
pedig diplomaták szavait hogyan kell értelmezni, 
azt én tudom (Nagy derültség) meg mások is. 

Valamint Somssich képviselő úr, ugy én sem 
akartam eleinte a tárgyhoz szólni; most azonban 
ugy, mint ő, én is röviden el fogom mondani, miért 
nem fogadom el a ház asztalára letett törvény
javaslatot. {Zaj) 

Nem fogadhatom el a tárgyalás alapjául 
csupán azon egyszerű indokból, hogy az nem ma
gyar honvédelmi törvényjavaslat, az az osztrák 
hadseregnek kiállításáról, kiegészítéséről szóló tör
vényjavaslat. Ehhez a nemzet méltósága tiltja, 
hogy csak még hozzá is szóljak. 

Igenis, van benne honvédelem is megemlítve ; 
de ezt nem tartom érdemesnek, nem, azért, mert 
nincs kellőleg kifejtve. Lesz honvédelem, ha meg 
lesz szavazva a törvény; de nélkülözni fogja a tü
zérséget, a geniet s mindazon technikai osztályo
kat. És mi lesz ennek következése ? Az, hogy ha a 
harcz ki fog ütni, kénytelenségből magának kell 
kérnie, hogy beosztassék a közös hadseregbe, mert 
maga a hadjáratra ki nem indulhat, nem levén 
más eszköze, mint kardja és szuronya. (Elég!) 

Ezen egyetlen indok indíthatott volna rá, 
hogy a törvényjavaslatot elfogadjam a tárgyalás 
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alapjául \ de miután ez is hiányzik, nem fogadom 
el, hanem az indítványt pártolom. 

Még egy megjegyzést kell tennem, szintén a 
miniszterelnök urnák tegnapi beszédében hozzánk 
intézett ama kérdésére : bzabad-e minket s: első bal
nak nevezni? Én azt mondottam, nem, hanem 
48-asoknak ; ezt el nem fogadhatom, monda 6', ez 
én vagyok és pártom. Nagyon örülnék neki és 
kérem is, legyenek 48-pártbeliek; de az l«48-diki 
törvények szoros értelme szerint a nemzet önállása 
és függetlensége, és a mi most szőnyegen van, a 
magyar hadseregnek kivivására működjenek. Ha 
igy értik a 48-at, üdvözlöm őket ; ha pedig nem 
igy, hanem ellenkezőleg, ugy a mint ez ezen tör
vényjavaslatban le vagyon téve: akkor kérem, ne 
ámitsák el a népet. (Helyeslés a szélső hal oldalon.) 

BobOry K á r o l y (a, szőkékről): T. ház! Lá
tom kifogyva a t. háznak türelmét, azért esak né
hány perezre akarom a t. ház figyelmét még 
igénybe venni, és csak azért, mert egy részről kí
vánja azt a tárgynak fontossága szerintem, más 
részről pedig azon kivételes állásom, hogy én is 
azon külön inditványnak, mely a ház előtt fekszik, 
aláírója vagyok. A t. miniszterelnök ár kimondotta 
ugyanis, hogy bizonyos nemű ellenzékre súly nem 
fektettetik; de a kik ezt magunkra értjük — azok 
közé én is számítom magamat — épen azért a ter
mészet törvénye szerint iparkodunk, hogy némi 
fontosságot adjunk magunknak. Teszem ezt annál 
inkább, mivel itt a házban ezen csekély csoport, 
melyhez magam is tartozom . . . (Felkiáltás jobb 
felöl: Bizony igen csekély!) Bizony csekély, és 
mégis büszkén emelem föl homlokomat meggyőző
désem és külön véleményem mellett; büszkén 
emelem, mert meggyőződésem és lelkiismeretem 
szerint szólok és szólottam mindig. (Felkiáltás 
jobb /'elöl : Mi is!) Tisztelem én önnek, ki közbe 
szólott lelkiismeretét; de nem adom meg azt a jo
got, hogy közbeszóljon. 

Elnök (csenget) : A házszabályokra utalva, 
kérem a t. képviselő urakat, ne méltóztassanak a 
szónokot féibenszakitani^ 

B o b o r y K á r o l y : Én felteszem mindenkiről, 
és mindenki, ki loyalis érzelemmel van, felteszi 
ezt mindenkiről a házban, hogy igaz hazaszeretet, 
igaz jóakarat, meggyőződés vezet mindnyájunkat, 
és igaz kívánság, hogy a haza felvirágozzék, s 
hogy teljesítjük azt, a mit kívánnak tőlünk, mint 
képviselőiktől, megbizóink azt országban. Külön
félék a vélemények, de szabadnak és szentnek kell 
lenni a vélemény nyilvánításnak, és én, ámbér véle
ményem különbözik, mindaddig, mig ellenkezőről, 
hogy t.i . meggyőződése ellen nem szól valaki, meg 
nem győződöm, ugyanazon jó véleményt táplálom 
mindenkiről, hogy szintén a maga meggyőződése 
és lelkiismerete szerint szól és a haza javát akarja. 

KÉPV. H. NAPLÓ 186%. IX. 

j De már most a dologra! Minthogy nagyon 
; sok gyanúsítás is hangzott el a házban épen azon 

csekély csoport ellen, melynek én is tagja vagyok, 
azért ígérem a t. háznak, hogy én, mint fő elvem 
a szigorú legitimitás, ugy itt egyedül szigorúan a 
törvényhez tartom magamat, s nehogy félreértésre 
adjak alkalmat, azon törvényhez is, melyet az 
urak az én véleményem ellen alkottak, és melyet 
én is, mint ilyet tisztelek s azon törvényekhez, 
melyekre azon 1867. évi XII . törvényben hivat-

| hozások tétetnek. 
| Ezen törvény 2-ik szakasza kimondván ő fel-
j sége országainak együttes eró'veli védelmi kötele-
| zettségét és pedig közös és viszonos kötelezettsé
gét, a 6-dik szakaszban ezen kötelezettséget hatá
rozottan azon feltételhez köti, hogy az országnak 
önállása és közjogi állása sértetlenül fentartassék, 
és a 4-dik szakaszban egyenesen kimondja, hogy 
ezen kötelezettség egyedül cs;sk szorosan azokhoz 
tartozik, melyek a közbiztonsághoz elkerülhetlenüí 
tartoznak. A 11-dik szakaszban kiemeli ő felségé
nek egységes vezérlete és belszervezetére az összes 
hadseregnek fejedelmi jogát, és pedig különösen 
megemlittetika magyar sereg, mint az összes had
seregnek kiegészítő része. Ezen törvény tehát elis
meri a magyar hadsereget, nem ugy mint az oszt
rák, hanem mint a közös hadseregnek kiegészítő 
részét. Ugyanezen magyar hadsereg említtetik 
szintén a következő 12-dik szakaszban. 

Már, t. képviselők, az, hogy p. o. egy vagy 
más hadseregben, legyen az, akár osztrák, akár 
olasz hadsereg, van akár egy, akár 10. akár 100, 
akár 1000, de ha 10,000 magyar is, még az nem 
teszi a magyar hadsereget. Magyar hadsereg az 

I csak akkor, ha egész kellő szervezkedéssel, mind-
| azon eszközökkel ellátva van valamely hadtest, 
j mely a mostam hadi szervezésnél fogva egy had-
| sereget megillet. 

Előttem igen gyarlónak tetszik azon magya
rázat, melyet adott a magyar hadseregről t. kép
viselőtársam, Tóth Vilmos, ki azt mondotta, hogy 
magyar seregnek neveztethetik azért az osztrák 
sereg, mert Magyarország az osztrák hadseregnek 
védelme alatt áll. Ha igy van a magyar hadsereg, 
ez okból és ez oknál fogva, mert védelme alatt áll 
az osztrák hadseregnek, ugy van hát nyitravárosi 
hadsereg, van tarnóczi hadsereg is, és én mégis azt 
mondom, hogy nehezen fog Nyitra városának pol
gármestere oda vetemülni, hogy magát azért, mi
vel ily értelemben Nyitrának is van hadsereg-e, 
mint Magyarországnak Tóth Vilmos szerint, hogy 
ő magát parallel helyzetben tekintse Hamburg vá
rosának polgármesterével: és én azt hiszem, az ő 

| választói közül nehezen fog találkozni valaki, ki 
! a magyar hadseregnek ezen magyarázatával vagy 

Magyarországnak ilyen önállásával megelégednék. 
52 
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T. képviselőtársunk Deák Ferencz tegnap ér
dekkel kimutatta, hogy Magyarországnak rendes 
hadserege 1848 előtt nem volt. Elkülönitett rendes 
hadserege nem volt; de volt mégis önálló hadserege, 
mint mások által is kimondatott, t. i. az insurrectio ; 
de épen abban volt a hiba, hogy nem volt önálló 
rendes hadserege; épen abban volt a hiba, és akkor 
állíttatott fel 1848-ban Magyarország rendes hadse
rege, (Félkiáltások: Hol volt ?) és való és igaz, hogy 
az akkor állíttatott fel, midőn azon magyar hadse
reg nem ö felsége katonasága mellett, hanem az 
ellen harczolt: midőn t. i. ő felsége többi hadsere
ge Magyarország közjoga ellen harczolt, akkor ál
líttatott fel azon rendes hadsereg az ország közjo
gainak fel önállásának védelmére, akkor, midőn 
mosa és e hazában, visszavonulva csendes ma
gányba vagy még bünösebben élték le azon napo
kat, midőn azon rendes hadsereg: az úgynevezett 
honvédség az élet-halálharczot harczolta Magyar
országért, Magyarország önállóságáért s szabad
ságáért. Tehát Magyarországnak igenis a törvény 
értelmében van hadserege, kell lennie: mert had
sereg, önálló hadsereg, egy önálló államnak postu-
látuma, és a ki ezt az önálló hadseregét Magyar
országnak ellenzi, és elismerni nem akarja, miután 
az 1867-iki törvény is világosan a magyar hadse
reget megemliti, arról azt mondom, hogy ő két
ségbe állitja nem csak Magyarország önállóságát, 
hanem kétségbe állitja még azon 1867-diki tör
vényt is, és még a pragmatica sanctiót, mely ezen 
törvénynek alapjára támaszkodik. (Felkiáltások : 
Elég!) Azt én fogom megmondani, hogy mikor 
elég! (Derültség.) 

Megígértem, hogy szorosan a törvényhez 
tartom magamat és pedig az 1867-diki tör
vényhez. 

Látjuk tehát, valamint a 11-dik szakasz kö
rülírja a fejedelem jogát az összes hadsereg vezér
lete, vezénylete, belszervezetére nézve; ugy vi
szont a 12-dik szakasz kifejezi Magyarország-
nakfentartott jogait ; nevezetesen fentartott jo
gait a hadsereg kiegészítésére, és az ujonczok 
megajánlására; továbbá a hadsereg élelmezésé
nek , a hadsereg elhelyezésének intézkedéseire 
nézve; és a következő 13-dik szakasz kijelenti, 
hogy a védelmi erő megállapítása csak az ország
gyűlés beleegyezésével történhetik; mindezekre 
nézve kifejti a törvény a 12-dik szakaszban, hogy 
„az eddigi törvények alapján" — ezek a törvény 
szavai — „az eddigi törvények alapján." Mik 
azok tehát? Azon törvények követelik, hogy az 
idegen katonaság Magyarországból eltávolíttassák; 
követelik, hogy a magyar katonák az országban 
helyeztessenek e l ; követelik, hogy a magyar ka
tonaság tiszti-kara magyarokból állíttassák, hogy 
a magyar várak magyar parancsnokok kezébe 

adassanak át. Ezt követelik a törvények; az ed
digi törvények, a melyekre hivatkozik az 1867. 
VII. t. ez. 12-dik szakasza: mert a magyar kor
mánynak kötelessége, valóságos kötelessége, ma
gát azon jogok gyakorlatába belehelyezni és azon 
jogokat fentartani, melyeket a törvény ráruházott ; 
mert ezen fogok nem a kormánynak jogai, hanem 
jogai az országnak, és ha a kormány e jogokkal 
nem élne, akkor hajlandó lennék állítani, hogy 
feladta a kormány ezen jogokat, melyeket feladni 
kormányunknak nem szabad. 

Nem vádolom én kormányunkat ; tudom, hogy 
csak azért nem vette eddig is gyakorlatba azon jo
gokat, melyeket a törvény ráruházott és melyeket a 
kormánynak feladni nem szabad, hogy csak azért 
nem gyakorolja, mert nem gyakorolhatja, mert 
ezt nem teheti. Nem kételkedem én ő felsége jó
akaratában, hogy távol van ő felségétől csorbítani 
az ország jogait, melyekre szabad ég alatt meges
küdött. Hanem maga azon körülmény, hogy a 
kormány a törvény által ráruházott jogokat nem 
gyakorolhatja, mert csak ezen feltétel alatt lehet 
a kormányt vád alá nem helyezni, hogy nem gya
korolhatja e jogokat: ez oda mutat, hogy még 
most is megvan a régi ellenség, mely mindig tö
rekedett az ország szabadságát lerontani; megvan 
most is a minden trónokat körülvenni szokott ka-
marilla azon fekete szelleme, mely a törvényt, az 
alkotmányt teljes érvényre juttatni eddig nem en-
gedé. 

Megvan azon hitem, hogy alkotmányos kor
mányunk azért iparkodni fog ezen ráruházott jo
gokat érvényesíteni és gyakorlatba hozni, és kö
vetelem is, hogy mindezen törvények gyakorlatba 
tétessenek. De azon hitben vagyok, hogy vala
mint példánakokáért a német finanezsereg magyar 
attilába öltöztetve, átalakíttatott a nélkül, hogy 
nagy zavarok lettek volna ez országban, épen oly 
módon megtörténhetik lassan-lassan szintén a had
sereggel is. 

Emlegették a t. ház szónokai, emlegettetett, 
fájdalom, a kormány padjairól is, hogy a szélső 
balnak vannak tervei. Én, t. ház, ilyen tervekről 
nem tudok semmit. Azon indítvány, a melyet mi 
néhányan a ház asztalára letettünk, semmi terveket 
nem fejez ki. (Jobbról derültség, nevetés.) Értelmes 
embernek, ki nevet, okának kell lenni, hogy miért 
nevet. Hogy minden indítványban tervnek kell 
kifejeztetni, hol van ez megírva? Itt terv nem fe
jeztetett ki, és azt hiszem, hogy ez értelmes em
bernek elég; és értelmes embernek elég, hogy ki
fejtettek elvek, melyeket kívánunk a kormány 
által egy ujabb tervben figyelembe vétetni. Né
hány társam velem együtt azon elveket kívánjuk 
figyelembe vétetni, melyek nem mások, mint azok, 
melyeket minden állam-politika szabálya magával 
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hoz, tudniillik hogy legyen béke idején a ren
des hadsereg a szükségletnek megfelelő legki
sebb számú , a védelemre kiképzett legyen, 
hogy a honvédelemre ugy képeztessenek ki a 
nemzet növendékei s a nemzet ifjai, hogy foglal
kozásoktól élne vonattassanak, és hogy Magyaror
szágnak, mint országnak, rendes hadserege legyen. 
Ezen elvek azok, a melyeket előterjeszteni kivánt 
pártom és kívántam én. Én és társaim, a kik szak
emberek nem vagyunk, nem is tehettünk mást, ha
nem a tisztelt kormány elé terjesztettük nézetein
ket, a kormány elé, mely a szakemberektől körül 
van vévé, hogy terjeszszen elő tervet, és én nem 
értek semmit azon nevetésből, a melybe önnök 
közül többen kitörtek. 

De már most néhány szóval magáról a hon
védelmi törvényjavaslatról akarok szólani. 

A honvédelmi kötelezettségnek három fokát 
adja elő a törvényjavaslat és a harmadik sorba téte
tik a honvéd ; a harmadik sorba, holott etymolo-
giai értelm-3 szerint a honvéd név az első' sorba 
tartozik ; az első sorba magának a honvédseregnek 
történelme keletkezésénél fogva. Honvéd az, a ki 
a hon védelmére van híva.' Ezen értelmet adja a 
honvéd névnek a történelem is, Honvéd volt 
1848 — 9-ben az, a ki az ország jogait megvédte, 
mint rendes sereg. A honvéd a törvényjavaslatban 
háttérbe, a harmadik sorba víin szorítva, holott a 
honvédnek mindenkor az volt a jelszava ,• Elő;e! 
Én részemről első helyre tenném, természetesen 
csak magyar hadseregben. Legj^en a honvéd a 
magyar sorhad. Ez emelni fogja lelkületét, lelkesí
teni fogja a múltnak emlékein. Ellenben mindaz,a ki 
honvédnek nem soroztatik be, a ki t. i. magkimél-
tették annyiban, a mennyiben a körülmények, a 
haza java. és védelem megengedi, a ki megkímél
tetnék attól, hogy elvonassék az o polgári kötele
zettségétől, legyen mindaz, a ki abba a korba tar
tozó, része a tartalék seregnek. Végre a nemzet 
belkéjének fentartása a nemzetőrségnek vagyis a 
polgárőrségnek feladata: mert a polgárőrségre! 
nézve e tekintetben nem egyedül a phísikai erő a I 
ható, a melylyel van az a rendes katonaságra, ha
nem a polgárőrségre nézve ható épen azon erkölcsi 
erő, a mely alapul azon közegyetertésen, hogy a 
közbékét fentartai i szükséges, és minden, mi a 
közbékét, az államot, az állam alkotmányát meg
sérti, káros és veszélyes. {Helyeslés.) Ez az én né
zetem. Első helyen a honvéd és harmadik helyen 
a nemzetőrség, a nemzetőrség, mely maga tulajdon 
költségén szerelné és tartaná fen magát. Tehát a 
nyolczvankét honvéd zászlóalj és 32 lovas ezred 
felállítása {Felkiáltások: Eláll!) költségei megkí
méltetnének. [Szavazzunk \) Ha félbeszakítanak 
uraim, akkor kénytelen vagyok várni. Ez az én 
nézetem. A honvéd ugy, a mint most e törvényja

vaslatban áll, az én meggyőződésem szerint nem. 
más, mint gúnyja a honvéd névnek. (Ellenmondá-
sok ) É n meg vagyok győződve, hogy azon férfiak 
a kik 1848 —1849-ben dicsőséggel viselték a 
honvéd nevet, és mint honvédek védték a haza-, 
ezen szerkezetben mintegy zsandárokká alacsot 
csonyittatnak alá, én meg vagyok győződve, 
hogy ezen vitéz férfiak csak gúnyt, raffinirozott 
gúnyát látják ebben a honvéd névnek. (Helyeslés 
a szélső baloldalon.) 

Bernáth Z s i g m o n d : Még nem múlt el fél
század , t. ház , midőn a törvényhozásban csak 
épen szorosan a tárgyra alkalmazott tételek, úgy
szólván kivonatok adattak elő. Akkor azok voltak 
a legkívánatosabbak, akkor azok voltak a legsú
lyosabbak. Most más időt élünk. Igaz , hogy má
sok más időt élnek, de bizony én a régi iskola ta
nítványa vagyok : én tehát most is ahhoz fogom 
magamat alkalmazni, hogy a szőnyegre hozott 
tárgyat a lehető legnagyobb rövidséggel ad
jam elő. {Halljuk f) 

Logikai syllogismusi rövidséggel ugy fogom 
fel a tá rgyat , mely jelenleg a ház asztalára van 
letéve, s melyről jelenleg a tanácskozások foly
nak : hogy e honnak minden polgára védje életé
vel , vagyonával e hazát. Hogy a magyar hadse
regnek önállósága független önállóság legyen: ez 
a genus proximum,genus proximum azért, mert 
ugy gondolom, abban mindnyájan megegyezünk. 
Áz ultiina differentia részemről az, hogy én más 
hadurat nem ismerek , mint törvényes koronázott 
királyunkat és urunkat, hogy ezen magyar meg
nevezést óhajtom mindenütt ott, a hol megilleti, 
hogy megneveztessék. Ez rám nézve az ultima 
differentia, és ez a kérdés épen , mely a ház asz
talán van. Tudom tapasztalásból, hogy az atalá
nos vitánál el fog esni azon kívánat, hogy e tör
vényjavaslat ne vétessék részletes vita a lá , a mint 
itt mondatott. Sőt arról is van már sejtelmem, ne
vezetesen Pest belvárosa érdemes követének és 
t. barátomnak nyilatkozata után , hogy nincs re
ményünk , hogy a törvényjavaslat részleteire néz
ve némi módosításokat, némi szóbeli igazitásokat 
kivívhassunk. í g y áll a dolog s ez a legrövidebb 
logikája azon törvényjavaslatnak, mely a ház 
asztalán van. 

Már most ehhez az én alázatos vélekedésem 
az , hogy igen egyszerű levén a kérdés , de igen 
rövid levén az idő is arra, hogy sokat beszéljünk; 
minthogy ugy is tudjuk, mi lesz az eredmény: ne 
vitázzunk tovább , hanem menjünk át a részletes 
vitára. (Élénk helyeslés.) 

Madarász J ó z s e f {a szószékről): T. képvise
lőház! Róma (Hü! Hü\ Mikor érünk haza1? A jobb
oldalról: Hát Görögország? Atalános derültség) Az 
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is megtörténhetik; de mielőbb lesz csendesség, 
annál előbb érünk haza is. 

Midőn Róma Privernumot legyőzte, azon 
kérdést intézte a legyó'zettekhez, mondanák meg 
önmaguk: „minő büntetést érdemelnek ?" És erre 
ők azt felelték: „oly büntetést, minőt megérde
melnek azok, a kik magukat a szabadságra érde
mesítek." Tovább kérdeztetvén, hogy ha nem bün
tettetnének meg , miként viselnék magokat , azt 
felelték: „a mi viseletünk a ti viseletetektől irán
tunk függ : ha elviselhetlen terheket rótok reánk, 
hűségünk sem lehet örök." 

íme, képviselők ! a ház asztalán fekvő elvba-
' rátáim (Nagy derültség) nevében általam letett in

dítvány e két indokból teszi kötelességemmé most 
e ház szónoki asztalát . . . (Székét!) tehát székét és 
asztalát elfoglalni. 

Köt j ességemmé teszi először az, mert az 
alkotmán os szabadság érdekében veszélyesnek 
tartom .. tárgyalás alatti törvényjavaslatot; és 
másodszor, mert anyagi tekintetből is hazámra 
nézve terhesnek tartom azt. 

Komoly megfontolása után a tá rgynak, me
lyet az igényel, nem is fogok azon apróbb szú
nyog csípésekkel (Derültség) bíbelődni, a melyek 
azt hiszem ellenem és indítványom ellen csak is 
azért intéztethettek, mert valóban sem indítvá
nyom értelmét nem fogták föl, (Hói Hói) sem {be
szédemet valószínűleg nem olvasták , miután min
denki legjobb magyarázója mondatának. 

Ha mosoly van valakinek ajkain , uraim! 
magyar ember tudhatná és érezhetné azt , hogy a 
magyar sírva szokott vigadni, és e vigalomban 
sokszor a mosoly alatt szivének fájdalmas sebe 
vérzik. 

Ha pedig valaki Róma történetére hivatko
zik és Varrót hozza föl, óhajtom , hogy a történe
tet ugy adja elő, a mint vau , és hogy Varró nem 
választatott meg konzullá, bizonyára kell tudnia 
miként én is tudom , hogy Varró elkövette , igaz , 
azon bűnt, hogy kiállott a harezra, nem vigyázván 
önmaga seregére , hogy be ne kerittethessék, ak
kor mégis , midőn 10 ezer harezost vitt haza a 
megtört seregből, kiment elébe az összes patri-
ciusság, a tanács, a kik közt pedig nem volt egyet
len egy oroszok, azaz bocsánat, akarám mondani 
karthagóbeliek vezetője, és üdvözölte őt egész 
fénynyel és tisztességei, azt mondván neki : „üdv 
neked, mert haza hozád hazánk reménységét!" Te
hát e történ eti tényt azért hoztam fel, hogy eleget 
tegyek a történeti igazságnak. 

Igen sajnálom, hogy sem Jókai képviselő
társunknak igazat nem adhatok , mert olyanokat 
czáfolt, a miket én nem mondtam: mert én a nem
zetőrséget sem meg nem támadtam, sem óhajtani 
nem akartam, mert én indiványom szerint hon

védséggé akarom azt szivem szerint átalakíta
ni ; igy tehát igen sajnálom, hogy ha neki sza
ladnia kellett nádparipáján, keressen mást, a ki 
után szaladhasson, mert engem nem követhet; 
mert én nem óhajtván nemzetőrseget állitani, 
előtte sem szaladhatok. És sajnálom, megval
lom, sajnálom Somssich képviselőtársunkat, hogy 
ő neki sem felelhetek semmit, mei*t mind azt, a mit 
ő caesarismusról és azok után elmondott — kivé
ve , hogy ő monda — tessék beszédemet, vagy 
indítványomat átnézni és látni fogja, hogy ott 
azokról egy szó sincs. 

Ezek után kötelességemnek tartom átmenni a 
dolog lényegére, és tisztán némi főbb adatokat 
venni bírálat alá (Halljuk!) és csak igen rö
viden. 

Az első a balközép egyik érdemes vezérszó
noka Tisza Kálmán ú r , ki meg fog nekem bocsá
tani hogy két előadását nem érthetem; az egyik, 
melyben elmondja , miért nem pártolhatja az álta
lunk beadott indítványt, és igy indokolja: mert ő 
a rövidebb utat kívánta megtartani a hosszabb he
lyett. Erre nézve legyen szabad nekem azon észrevé
telt előadnom, a mit a ház többségének vezére álta
lam is igen tisztelt Deák Ferencz képviselő is elő
adott. (Halljuk !) En azt tartom, ha a lényeges elvek
ről van szó, akkor az a legrövidebb ut, mely azon lé
nyeges elvek mellett át alános csatát vív, és nem az, 
mely az átalános csatában is napokon át viv,és mellé 
szavazva a javaslatra átalánosságban, azután a rész
letekre megás ellenében viszi át a döntő csatát; én azt 
tartom, hogy parlamentalis kötelesség az, hogy ha 
az átalános csatában együtt vívunk a többséggel, 
annak főlényegeit a részletes vitában sem támad
hatjuk meg. Es én e tekintetben hajlandóbb le
szek a részletes csatában a balközép irányában, 
mint ő volt i rányunkban, mert habár átalános
ságban ekként ellenünk szavaz, én mindazokhoz,me
lyek hazánk államéletének biztosítására czélozand-
nak módosításaikban, szavazatomat adandóm; én 
legalább részemről nyilvánítom ezt, és ugy hiszem, 
elvrokonaim is hozzájárulandanak ; de igazságot 
adok mégis Deák Ferencz képviselő u rnák . hogy 
ha a balközép a törvényjavaslatot főlényegü mó
dosításokkal akarja a részletekben megtámadni, 
előbb annál az átalánosságban is kellett volna 
megtámadnia. (Ugy van] jobbról és a szélső balon.) 
Ez az én parlamentalis hitem. (Ugy van ! jobbról.) 

Nem tehetek róla, hogy a bal oldal ugyanazon 
egyikvezérszónokával továbbá sem tarthatok együtt, 
annyival kevésbbé pedig azon mondásával, hogyha 
a törvényjavaslatot ezen elvek elfogadása után 
visszautasitanók, miután a kormány azt azon 
hiszembeu adta, hogy a helyzetnek megfelelő, alig 
volna remélhető, hogy ha visszautaáittatnék, elfo
gadná azt: és az övével ellenkező szempontokból 
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fogná újból előterjeszteni. Én majdnem hajlandó 
vagyok hinni , hogy ez tisztán hibából nyomatott 
így , mert miután hiszem , hogy a tisztelt balközép 
épen ugy parlamentalis többséget óhajt és épen ugy 
parlametalis többséggel óhajt kormányozni, s mi
vel ezt hiszem , én legalább nem teszem feí a je
len kormány tagjairól, hogy ha a ház az ő javas
latokkal ellenkező elveket fogad el, a kormány a 
ház által elfogadott határozatnak ne hódolna, és 
hogy azok szerint ne adná azután be az uj tör
vén yja vaslatot. 

Két módja van a parlamentalis kormánynak 
a ház határozatai iránt cselekedni: ha a ház a par
lamentalis kormány ellenében hoz határozatokat: 
szabadságában van leköszönni a kormánynak, ha 
pedig le nem köszön, akkor kötelességévé vált az 
elfogadott elvek szerint működni; én legalább 
ezt teszem fel, nem csak a jelen kormány tagjai
ról , de minden parlamentalis kormányról; és 
ezért csodálkozom épen 'annyira Tisza Kál
mán úron, hog}T ezeket mondhatta, különösen 
miután a balközép magát igen kormányképesnek 
szokta nevezgetni, (Derültség jobbról s a szélső ba
lon.) mert remélem , hogy ő épen oly értelemben 
veszi a parlamenti kormányzást, mint miként én; 
s igy az ő okoskodását meg nem foghatom, el nem 
fogadhatom, és hajlandó is vagyok azt egyedül 
sajtóhibának venni. 

Még egy észrevételem van arra. a mit az igen 
t. Tisza Kálmán képviselő úr mondott. Azt mond
ja ugyanis : „ha már pedig egy nagy és terhes ka
tonai erő fentartása a jelen viszonyok között ok
vetlenül szükséges, lehetetlen az átalános védkö-
telezettséget nem pártolni, és az nem hogy nem 
aristokratikus, hanem inkább igen igazságos, de
mokratikus intézmény." 

En nem hiszem, hogy bár ki is állithatná azt, 
hogy az átalános honvédkötdezettséget el nem 
fogadom; azonban határozottan nyilvánítottam 
is nyilvánítom, hogy a rendes hadsereget a hon
védségből kívánom alakítani, és csak is a hon
védségre óhajtom az átalános kötelezettséget. 

Szabad legyen azonban nekem , noha én 
is óhajtom, hogy az most már mindenekelőtt 
rendeztessék e hazában, és mindenki a honvé
delemre képeztessék, mégis azt állítanom, hogy 
bár óhajtom, nem tartom mégis igen igazsá
gos , demokratikus elvnek. Megn ondóm miért, 
(Halljuk!) Nem csak az igen igazságos, nem csak 
az igen demokratikus, de már magában a demo
kratikus elv is azt követeli, hogy kötelezettséget 
csak arra lehet róni, a ki jogokat élvez. Egyenlő 
jog, egyenlő kötelezettség, ez a demokratiának 
tiszta, tagadhatlan elve. 

Nem tagadhatják önök, tisztelt képviselők, 
s önmaga Debreczen város érdemes képviselője 
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sem, hogy itt én is azt mondottam, hogy kötele
sek vagyunk terhet róni olyanokra is, a kik még 
a jogokat nem élvezik; de mert hazám java sze
rintem is azt kívánja, hogy védereje rendeztessék, 
azon reményben, hogy a jogkiterjesztés meg fog 
adatni, ha később is, a képviselőház által azoknak, 
a kik terhekben részesittettek, azért (Halljuk!) el
fogadom azt; de miután léteznek mégis igen so
kan, a kik még jogokat nem élvezvén, kötelezett
ségekkel terheltetnek, azt igen igazságos, demo
kratikus elvnek nem tarthatom. (Kik azok?) 

De azért bocsássanak meg nekem tiszt, kép
viselőtársaim közül itt például Román Sándor 
képviselőtársam, hogy róla is emlékezem. Én nem 
óhajtok azon hibába esni, a melyben ő van, ki 
azt mondotta, hogy addig, mig a nemzetiségi kér
dés nem rendeztetik, nem óhajtja a honvéderő 
rendezését. Én épen ugy akarom ezen kérdést, 
mint a jogegyenlőség kérdését is, és mujdan, a 
mikor erre kerül — Isten segedelmével - - a sor, a 
demokratiának szabad szelleme szerint elintéztetni 
kívánom azt; de hazám véderejének rendezését 
semmi feltételhez kötni nem akarom (Helyeslés.) 

Most szabadságot veszek magamnak az igen 
iiszt. oktatásügyi miniszter úr Eötvös József be
szédének csak három pontjára tenni észrevételt. 

Először azt monda, hogy „csak azon nemzet 
I biztos szabadsága felől, mely azt megvédeni tudja. 
i Védtörvéuy az, mely az egész alkotmányosság-
í nak alapját képezi." Bocsánatot kérek, én átaíában, 
i kiválólag hazánk közoktatásügyi minisztere fölül 
I meg vagyok győződve, hogy ez ismét csak véle-
j lem hiba, mert én azt hiszem, hogy nincs semmi 
I alaposabb védelme az alkotmánynak, mint az ér-
J telmesült nemzeti közszellem, ez pedig oktatás és 

nevelés által fejthető ki. Én hazám közoktatási 
miniszterétől várom és reményleni, hogy az okta-

I tást azon alapon fogja föntartani, a mely minden 
alkoímányosságnak főalapja és megadván az ok
tatás által az értelmiséget hazám minden tagjai
nak : ezen értelmiséget, az értelmesitett nemzet ösz-
szegét hiszem azután mint a nemzet véderejét az 
alkotmányos szabadság őrjének és alapjának. 

Második észrevétele a t. közoktatási miniszter 
urnák, hol ezt monda: mutasson a t. képviselő a 
javaslatban csak egy czikket, melyben Magyaror
szág jogai nem a paritás elvei szerint állapittatnak 
meg. Szabad legyen nyilvánitanom, miszerint én 
állami életünk jogaihoz képest a törvényjavaslat
ban jogokat az ország részére megállapítottakat 
nem, csak kötelezettségeket;látok ; elismerem, hogy 
ezen kötelezettségek mind Magyarországra, mind 
Ausztriára nézve a paritás elvén szándékoltatnak 
behozatni; de épen azért voltam bátor megtámad
ni a tárgyalás alatt levő törvényjavaslatot, mert, 
mint emlitém, azon jogokat, melyek minden állam-
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ban parlamenteket illetnek az alkotmány helyes 
fogalmaként, s melyeket én is a parlament jogaiul 
kivánok fentartatni, a tárgyalás alatti törvényja
vaslat mindazokat a fejedelem korlátlan hatalma 
alá adja, habár csak tiz évre is. 

Harmadszor méltóztatott a történelemre hi
vatkozni és azt mondani, hogy az 1867, XII . t. 
ez. nem más, mint Magyarország háromszázados 
törekvéseinek resultatuma. Korántsem kivánom 
taglalni a történteket; én meg vagyok győződve, 
hogy a t. közoktatásügyi miniszter úr épen ugy mint 
én, de én is, tanulmányozta a történelmet; sajná
lom, hogy tanulmányaink eltérő következése foly
tán én , fájdalom ! (Derültség.) ezen törvényjavas
latban három század óta ugyan, igaz, de nem ha
zám bajnokainak, hanem azok ellenében az osz
trák kormányférfiaknak törekvéseit látom va-
lósitva. 

Most a t. miniszterelnök urnák egy pár ész
revételére vagyok bátor felelni. 0 Poroszországot 
szives volt előhozni, felemiitvén. hogy ott a kép" 
viselői immunitással mikép bántak el : a követeket 
megidéztették és elitélték; igen köszönöm a t. mi
niszterelnök urnák ezen figyelmeztetését, nem 
azért, mint ha feltennem, hogy Magyarország kor
mánya ezt így óhajtaná, hanem mert azon szavak, 
melyeket ezután mondott, a t. miniszter urnák, 
hiszem akarallanul, de majdnem azon szándékát 
mutatják, melyet a porosz kormány magának ki
tűzött. „Hála istennek Magyarország testülete. 
Magyarország törvényhozó testülete és a kormány 
között ilyen ellentétek nem léteznek," ebből talán 
valaki azt következtethetné, hogy ha ilyen ellen
tétek léteznének, akkor Magyarországban az im
munitással szintúgy bánhatnának [Derültség. Egy 
szó jobbról: Lehet!) E szóra „lehet" kötelességemül 
ismerem nyilvánítani, hogy az nem lehet! én leg
alább nem tehetem azt fel, és csak azért is voltam 
bátor előhozni e sorokat. Ezen kitételt nem foga
dom el, hanem azt kivánom elfogadni, hogy ha 
azon eset előjönne, akkor is a jelen kormány tag
jai, legalább többször kijelentett szándékuk szerint, 
azon elvet kivánják követni, miszerint Magyaror
szágon csak a képviselőház többsége szerint lehet 
kormányozni. 

Átmegyek a miniszter urnák másik észrevéte
lére. Indítványomra azt mondja : azért aggódunk 
leginkább, mert a törvényjavaslat támadó és nem 
védelmi; és arra szives felelni, ugy , hogy a le
hető legrövidebb szolgálat, a lehető legkisebb bé
ke jelenléti idő a defensiv rendszer leghatározot
tabb kelléke. Nem tagadom, ezek is leghatározot
tabb kellékei, noha a szolgálati időre mondhatnám, 
hogy habár a tartalékban is 7 évi szolgálat nagy 
idő, de én részletekbe bocsátkozni nem kivánok; 
hanem szabad legyen figyelmeztetni a honvédelmi 

I miniszter és miniszterebök urat, hogy én még 
egy nevezetes fó'kelléket tanultam magától a mi
niszter úr tól ; bocsánatot kérek, az ellenvélemé-
nyüeknek kötelessége indokolni nézeteiket, kivált 
peedig ha ép ezt az ellenvéleményt saját indokolá
sából teheti; mondom én azt tanultam, hogy a 
defensiv rendszernek legelső és legfelső kelléke 
a sereg alábbszállitása. 

Andrásy Gyula gr. miniszterelnök: 
Világért sem! 

Madarász József: A miniszterelnök úr 1861-
ben ezeket mondotta az országgyűlésben az or
szággyűlési napló szerint. 

Andrásy Gyula gr. miniszterelnök: 
Más rendszerről volt talán szó 

Madarász Józse f : Rászól Ausztriára, sza
bad legyen elolvasnom. {Olvassa:) „Ausztria nagy-
natalniassági állása nem szenvedne az 1848-iki tör
vények visszaállítása által, hanem külpolitikája 
kényszerüleg változnék. Ausztria védrendszeíe 
erosebb volna, mint valaha, de Ausztria nem volna 
többé offensiv, hanem inkább defensiv hatalom..." 

Andrasy Gyula gr. miniszterelnök: 
Helyes! mint ott van. 

Madarász József: Várjuk be végig. (01-
vassá:). s itt a mi érdekünk Ausztria s egy
szersmind Európa érdeke is. Ausztria érdeke • 
mert csak így várhatják az örökös tartományok 
is azt, mi a trónbeszédben igértetik, aseregreduc-
tiójáM ez által a kiadások és bevételek ellensulyo-
Síi-Síit. 

Andrásy Gynla gr. miniszterelnök: 
Igen helyesen! 

Madarász József : Mondám már, és ismét
lem hogy az értelemnek, és önmagának minden
kinek mindig szabad és helyes szavait magyaráz
ni ; én azonban sereg reductiója alatt a kiadások 
apasztásabó nem érthetem azt, hogy a sereg száma 
meg inkább felébb emeltessék; de értem csupán 
azt, íiogy a már létező sereg száma reducáltassék 
és nem érthetem azt, hogy az akkori volt sereg 
szama felébb emeltessék. (Olvassa:) „A dupla sas 
nem fogna lobogni Rómában, Toscanában és Hol-
stemban hová tán a seregek dicsősége, de nem a 
népek boldogítása végett küldé azt az egységes 
császári kormány, hanem egy elviselhetlen adó 
sem fogná megölni Ausztria népeinek fejlődését. 
Ausztria defensiv önállása egyszersmind Európa 
érdeke; Európa érdekében van egy foederativ 
Ausztria független Magyarországgal, mert csak 
ezen szabadelvű politika alatt oldathatnék meg a 
keleti kérdés, oroszlányi osztály és elnyomás nél
kül." [Helyeslés.) 

En, uraim, ez oroszlányi rész eltávolítása és 
a keleti kérdésnek békés megoldása miatt óhajtom 
az állandó seregnek a legkisebb, de a szükséglet 
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szerint mindenesetre megállapítását, s azt hiszem, 
hogy a miniszterelnök urnák 1861 -ben tett kijelen
tése ezen indítványommal megegyezik (Ellenmon
dás) és azt ellenzésük daczára is indokolja. 

Monda továbbá a t. miniszterelnök úr : „Ausz
triának semmi veszteni valója nincs; elvesztette 
mindazt, mit vesztenie lehetett," és felemlité már 
előbb, hogy az általam emiitett külpolitika tagla
lásába bocsátkozni nem akar. 

Elismerem a helyzet nehézségét és méltá
nyolom is e nyilatkozatát, azonban nekem, ki épen 
arra alapitom politikámat s álláspontomat, hogy 
ez támadó és nem védelmi rendszer lesz, és épen 
azért óhajtom hazánk seregének a béke idején a 
szükséglet legkisebb számárai leszállítását, hogy a 
nagy hadsereg háború esélyeit ne hívhassa elő, 
meg fog bocsátani a t. képviselőház, ha történeti 
okiratot fogok fölolvasni, mely a miniszter úr által 
mondottak ellenében szól. Az okirat történeti 
könyvben jelenvén meg, igy szól. (Olvassa:) „Bizo
nyára lord Palmerstontnem az tartóztatá a magyar 
ügy erélyesebb támogatásától, mintha az orosz 
védenczévé lett Ansztriát fontos elemnek tekintette 
volna az európai sulyegyenben. Az, mi Angolor
szágot a cselekvéstől visszatartá, nem egyéb volt, 
mint a keleti kérdés élére állításának s az 1815-ben 
megállapított európai státusrendszer átalakításának 
végzetszerű félelme. Európa öreg státusférfiai fél
tek újítani, féltek megkezdeni ama kérdésnek meg
oldását, mely nagy változást hozand Európára, 
mely megoldás azonban az ügyek és viszonyok 
természete szerint elmaradhatlan levén, annál ne
hezebbé válandik a szabadság és civílisatió érde
kében, minél továbbra halad ; s idő multával minél 
több alkalom adatik a kényuralomnak magát meg
erősíteni. Tagadhatlan, hogy az orosz interventio 
megakadályozása, vagy ha azt megakadályozni 
nem lehet, az angol-magyar szövetség az osztrák 
birodalom szétbomlását vonandja maga után. De 
volt-e oka ettől tartani Angolországnak ? ugy hisz-
szük, hogy ezen monarchia szétbomlásának elébb-
utóbb be kell következni, mert ezen oly ellentétes 
elemekből álló conglomeratiónak nincs macában 
életalapja s jelen létezésének feltételét még csak a 
szuronyok képezik." 

Ezeket uraim egy történész irta meg . . . 
(Jobbrólfelkiáltások: Ki az f) Azon történész, uraim, 
ki ezt irta 1848-ban alkotmányos Csanádi püspök, 
1849-ben Kossuth kormányzósága alatt oktatás
ügyiminiszter, jelenleg történész: Horváth Mihály. 

Reménylem, nem fogják önök az én indo
kaimnak és inditványom s álláspontom helyeslé
sére az ö okainak fogják venni ezt, s ezenfelül 
még Magyarország függetlenségi harcza történe
tének 74-ik lapján megolvashatják a t. képviselők 
azt, mit ezúttal felolvasni nem akarok, melyben ö 

a dunai szövetséges államot, benne hazánkat, con-
foederatiót monda a nagy német birodalommal az 
egyetlen egy lehetőségnek Európa tartós békéjé
nek fentarthatására, az orosz elleni legbiztosb véd
gátnak és az ország önhazánk alkotmányos fenáll-
hatására. (Nyugtalanság a jobb oldalon.) 

Kötelességemnek tartom azonban nem csak 
ezt. hanem a német egység természetes alakulásá
nak okvetlen bekövetkezését még önmagának a t. 
oktatásügyi miniszter urnák 1861-diki kijelentésé
vel is indokolni. (Olvassa:) „Ha Ausztria egész 
területével a német szövetségből kilép, e birodalom 
Németország irányában ugyanazon helyzetbe jut, 
melyben olasz tartományaira nézve Olaszország 
irányában áll, azaz az osztrák tartomány oly ré" 
széket foglalván magában, melyek mind multjok. 
mind nemzetiségűknél fogva Németországhoz tar
toznak, a német egységgel ellentétbe állítja ma
gát, mely később vagy előbb, de elkerülhetlenül 
háborúra fog vezetni; és én nem bámulom, ha fő
kép Németországban e küzdelemnek ugyanazon 
eredményeire számolnak, melyekhez egy egészen 
hasonló eset Ausztriát Olaszországban vezette." 

A többit méltóztassék e naplóból tovább ol
vasni, s megfogják látni, hogy az 1867-ikiország
gyűlésnek nagy tapsai és átalános helyeslése közt 
tette magáévá a ház az oktatásügyi miniszter úr azon 
beszédét, a melyben nyilvánitá, hogy a német 
egység elleni küzdelem nem volna egyéb, mint a 
mely múltjával Magyarországnak ellentétben áll, 
és Magyarország saját felfogása szerint nem volna 
egyéb a legnagyobb gyalázatnál. Azt hiszem, 
midőn én azon alapot . melyre indítványomat 
fektettem, és a miért azt mondtam, hogy Magyar
országnak védelmi erejét a honvédelem átalános 
kiterjesztésére és a rendes hadsereget legkisebb 
számra kell tenni, ezen indokok voltak alapjaim. 

És most bezárandó indokolásomat, miután 
egy nevezetes alkalommal örömmel tapasztaltam, 
hogy habár nem helyesen felhasználva, ellentéte
sen alkalmazva is, a t. kormány részéről is fel
használtatott az, hogy Kossuth Lajos hazánk nagy 
menekültjének az adó tárgyában 1848-ban közzé 
tett rendeletei hozattak fel, miután tudom, hogy 
ezt tisztán csak azon kegyeletből tették, melylyel 
a nemzet viseltetik irányában, és az iránt, hogy 
ő minő véleményben van egyik vagy másik tárgy
ban, bátor leszek, hogy a nemzet megtudhassa 
azt, minő véleményben van ő a honvédelem tár
gyában is, azon szavait idézni, melyekkel a köz
oktatási reformra nézve hazánk ifjabb nemzedéké
nek egyik tehetségesebb tagjához, Schwarcz Gyu
lához irt levelében, a honvédelemre nézve is nyi
latkozik, és ez a következő. (Olvassa): „A honvéde
lem minden polgárnak kötelessége. (Zaj. Halljuk!) 
Az államnak joga van megkívánni minden polgár-
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tói, hogy a hon védelmére készen legyen, de hát 
viszont kötelessége is módot nyújtani a polgárok
nak, hogy magukat a hon védelmére kiképezhes
sék a nélkül, hogy a családi kapcsok megszagga-
tásával s a közgazdászat irtózatos hátrányára ez-
renkint elvonja ó'ket béke idején is a polgári élet 
hivatásaitól. (Nagy znj. Halljuk! Elnök csenget.) 
Én a honvédelem ügyét a közoktatási rendszerbe 
foglalnám bele. Már az elemi tanodákban bele ta
nítanám a gyerköczéket a honvédelmi kötelesség 
elemeibe, s bele gyakoroltatnám a katonai mozdu
latokba, miként ezt nem egy helyütt gyakorlatban 
is láttam különösen Amerikában. És a honvédelmi 
képeztetést a magasabb tanfolyamokon át is min
denütt részévé tenném a közoktatási rendszernek. 
(Zaj.) Állandó hadsereget, egészen önkénytesek-
bő'l állót, csak annyit tartanék, hogy keretül szol
gálhasson az egész nemzetnek a katonai szolgá
latba begyakoroltatására, mire ily előképzés mel
lett a . . ."(Nagy zaj.) 

T. elnök úr ! Hivatkozva a ház szabályaira . . 
(Nagy zaj. Nevetés.) 

Kuba J á n o s : Tisztelt ház ! (Nagy zaj.) 
E l n ö k : A ház szabályaihoz képest figyel

meztetem a közbeszólt képviselő urat, hogy majd 
ha a szónok elvégezi beszédét, akkor szólhat a 
ház szabályai alapján, de a tárgyhoz szóló kép
viselőt beszédében megakasztania nem lehet. Is
mételve fölkérem at . házat, méltóztassék csendben 
maradni. 

M a d a r á s z József (olvassa .•). . . „ily előkép
zés mellett egy év tökéletesen elég volna, s az 
senkinek sem rontaná meg polgári pályáját. 
Eszembe jutnak itt a bölcs szavak, miket egykor 
az aradi martyr hősök egyikétől, a szintoly tu
dományos készültségit katona s jeles hadvezér, 
mint szilárd jellemű hazafi Aulich tábornok had
ügyminisztertől hallottan;: „Ha egyszer a békés 
szervezés ideje elkövetkezik — monda — ne gon
doljunk katonai növeldékre, külön katonai inté
zetekre, ne emeljünk válaszfalat polgár és katona 
közt; a honvédelem a legnemesebb polgári köte
lesség ; ne vetkeztessük azt ki a polgáriasság jel
leméből, különben a katona állam lesz az állam
ban, soldatesca cast, a szabadságnak veszélye, a 
közvagyonosság átka. {Zaj. Halljuk!) Neveljük 
az egész nemzetet honvéddé, tegyük a honvéde
lemre képzést nemzeti közoktatási rendszerünk 
lényeges kiegészitő részévé." (Zaj.) 

T. ház! Ezek azon alapok, melyeket én békés 
időben hazámra nézve szükséges alapokul elfoga
dok, kijelentve itt, hogy hazámat vésznek kitenni 
nem akarva, önmagát azon negyvenezer számot 
Is. melyet nem is emíitettem mint képviselő ez 
inditványómban, csak mint megbízott a kérvé
nyekben átadtam, ott is soha sem kivántam oda 

értetni, hogy ez a honvédelem rendezése előtt tör
ténnék ,• mert magam is jól tudom, és óhajtom, 
hogy mindenki képesítve legyen a haza védelmé-
beni begyakoroltatásra, addig, mig hazám gyer
mekei, kik bizonyára pár év alatt, nem három, 
hanem négy, ötszázezer számban is begyakorol
hatok, elegendők lehetnének minden megtámadás 
ellen védeni a hazát; kivántam tehát, hogy ez 
csakis akkor alkalmaztassák. 

Bezárom tehát indoklásomat azon észrevétel 
megtámadásával, melyet a lapokban hallottam, 
mintha indítványom a szomszéd államok megne
vezése által azok féltékenységét kívánta volna 
feléleszteni. Szándékom tökéletesen ellenkező , 
szándékom azoknak megnyugtatása, és igy elv
rokonaimmal együtt tisztán annak alapján óhajt
juk rendeztetni a magyar hadsereget és honvédel
met, melyre azt az 1848-iki törvények a megelőző 
törvények után fektetek. íme, uraim, ez a küzde
lem az, mely most a képviselőház előtt bennünket 
indítványunk beadására kötelezett, e küzdelem 
azon háromszáz éves osztrák férfiúi törekvés el
leni küzdelem, melyet eddig még sem ravasz em
beri ész, sem fegyver éle nem bírt sikerre jut tatni ; 
és hogy ezt sikerre nem juttatja, abban bízunk is, 
mert nemzetünk az 1848-ban kijelölt, és biztosí
tott önálló hadügy, önálló pénzügy, s átalában az 
állami lét biztosítása, s az ott kifejezett önállóság 
irányában megtörhetlen ragaszkodással viseltetik. 
Bezárom tehát beszédemet azzal, hogy mi is óhajt
juk a haza védelmét, mert e hazának elvesznie 
nem szabad, és nem is vész az el, mig a Dunának 
tükörén egyetlen honfi szem pihen, mig- magyar 
lakik a parton és e hazának egy romlatlan^ gyer
meke leszen. Éljen az 1848! (Nagy zaj. Éljenzés 
a szélső bal oldalon.) 

Kerkapoly Károly előadó: T. ház! A 
tárgyalás alatti törvényjavaslatra vonatkozó bi
zottsági jelentés zártétele igy szól: yjA javaslatba 
hozott módositások indokolását ez úttal mellőzve, 
azt a tárgyalások folytán fogjuk teljesíteni, ott, a 
hol az szükségesnek fogna bizonyulni, ugyan 
azok folyamában hozván a bizottság egyes tagjai 
is kifezésre azon nézeteiket, a melyekben a meg
állapodástól egy vagy más elv, avagy részletre 
nézve eltérnek." E módositványok némelyike a le
folyt napokban szót emelt, nem egy képviselő 
által elégtelennek nyilváníttatott, még többen vol
tak, kik a törvényjavaslatoknak oly határozmá-
nyaival sem voltak megelégedve, melyeket ugy 
a bizottság, mint későbben az osztályok megállapo
dásai alapján, a központi bizottság is változatlanul 
hagyhatóknak és elfogadhatóknak vélt. E körül
mény parancsolja nekem, mint azon bizottság, ós 
mint a központi osztály előadójának, részemről 
beváltani az ott tett Ígéretet, s midőn ezt tenném 
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a hosszura nyúlt tanácskozások után is alázattal 
kérem a t. ház becses figyelmét. (Halljuk! Hall
juk !) 

Az, t. ház, vajon a védrendszer nálunk ed
digi állapotában meghagyandó vagy átalakítandó 
lesz-e? azt vélem, nem kérdés. E kérdés el van 
döntve már is, eldöntötték nem azon ismételt s úgy
szólván szakadatlanul egymásra következett óriási 
csapások, melyek a sereget s általa a birodalmat 
az utolsó évtizedek folytában érték ; ismétlem, 
eldöntötték nem annyira ezen csapások, bár ezek 
is sokat bizonyítanak, mint eldönté egy másik 
körülmény, a mi tulajdonképen maguknak a csa
pásoknak is első és vég oka, azokat csak másod-
rendüekké szállitván alá. Azon veszteségek nem 
annyira a katonai szervezet hiányának róhatók 
fel, bár ezt sem szándékozom védeni, de sokkal 
inkább felróhatok azon politikai helyzetnek, mely 
azon időkben volt, de ma marhala Istennek nincs. 
Azon védrendszer egyik és ío bűne, a mi által maga 
után vonta azon csapásokat, épen abban állt, hogy 
ama politikai helyzetnek, ama politikai rendszer
nek felelt meg. S mert annak felelt meg , fenállha-
íott addig, mig amaz fenállott; de elesvén amaz, 
esnie kell ennek is. (Heb/eslés.) 

Véleményem szerint itt rejlik oka, miért nem 
maradhat az tovább. 

Ennek tudatában történt, hogy már ez év 
elején, midőn felirást intézett ezen országgyűlés 
azon kísérlet ellen, melyet az akkori hadügyminisz
ter John egy átalános védtörvény kibocsátásával 
tőn, föliratában kimondá, s ünnepélyesen meg-
igéré, nem csak azt, hogy kész leend átalakítani 
a védrendszert, mihelyt törvényhozási képességét 
megnyerendi; hanem megígérte azt is, hogy kész 
leend azt ugy átalakítani, mint a szükség, a czél-
ázerüség, az ország helyzete, alkotmányos állása, 
nemzetgazdasági és közjogi viszonyai megkí
vánják. 

A törvényhozás által adott ezen ünnepélyes 
ígéret után azt vélem, t. képviselőház, ma nincs 
egyéb kérdés, melynek megoldása reánk néz, mint 
az, ha vajon a ház asztalára letett törvényjavas
latok elfogadása által beváltatnék-e az adott ígéret, 
s ugy lenne-e átalakítva a védelmi rendszer, mint 
ezt az elősoroltam tekintetek megkivánják ?Ha igen, 
akkor maga az adott szó beváltása iránti kötelesség 
azok elfogadását parancsolja, ha nem —nem. Ep az
ért engedje meg a t. képviselőház, hogy okaimat, 
melyeknek alapján a feltett kérdésre igennel fele
lek, röviden előadhassam. (Halljuk!) 

Komárom városának igen t. képviselője mes
teri és rám s nem kétlem az egész képviselőházra 
annyira élvezetes beszédében nagyon is élénk, 
nagyon is találó színekkel festette azon veszélye
ket, melyek bennünket környeznek és környeztek 
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elejitől fogva, azon veszélyeket, a melyek geog-
raphikus helyze ünkkel s ennek folytán missiónk
kal függenek össze, azon— mint ő monda — nagy és 
fontos missióval, a melyet, épen, mert ugy szólván 
a nemzetnek létezését motiválja, nagyra kell he
lyeznünk, annyira, hogy az azzal összefüggő veszé
lyek elől kitérnünk sem szabad. Azt monda a t. 
képviselő úr, hogy geographikus helyzetünk és 
a vele összekötött, általa nagynak és magasnak 
festett missiónk sok veszélylyeljár; vészének kör
nyeznek bennünket minden felől; egy felől a nyu-
goti cultura fenyeget, más felől a nemzetiségek 
olvasztó hatása és a fegyver hatalma. E veszélyek 
ellenében, ugy monda, csak azon eszközök haszná
latával maradhatunk főn, melyekkel létrejöttünk 
s eddig fönállottunk : tehát a fegyveres hatalom
mal és a bölcs törvényhozással. Elfogadom, nincs 
okom kétségbe vonni tételének igazságát; de en
gedje meg a t. képviselő úr, hogy a mikor tételét 
elfogadom, hozzátegyem: megállhatunk, ha har-
czolunk mindazon fegyverrel, melylyel ellenünk 
harczolnak; ha a nyugoti culturának ellenében 
szegezzük a mi culturánkat, azon sajátszerű cul-
turánkat a mely, ha e nemzet elenyésznék, felváltat
hatnék talán egy nagyobbal és fényesebbel; de 
semmi esetre sem olyannal .• mert ez egyetlen és 
eredeti a maga nemében épen ugy, mint egyetlen 
és eredeti e nép, a melynek sajátja, mely Azs ából, 
a szolgaság hazájából költözvén át ide, sajátszerű 
tüneményként mai napig' fenállott szabad alkot
mányának vázát, csiráját már magával hozta és 
egy ezredéven keresztül megtartani bírta. (Élénk 
tetszés.) Ezen cultura fejlesztése, e cultura segítsé
gével ellenállás a nyugati cultura reánk hatásá
nak, teszi teljessé azon missiót, a melyről Komá
rom városa t. képviselője szólt, positiv értéket is 
kölcsönözvén annak. E nélkül e rnissio csak nega
tív becsű lenne, mely gátolná, akadályozná a ro-
szat, de nem lenne benne semmi positiv jó. Ez 
positiv becset kölcsönöz annak olyat, mit a világ 
összessége nélkülünk teljesíteni, mit^helyettünk az 
egész világ megtenni nem képes. (Elénk tetszés.) 

Ha a nemzetiségek olvasztó hatása fenyeget 
bennünket, szegezzük ellene saját nemzetiségünkhöz 
való híí ragaszkodásunkat, mi annál könnyebb 
lesz, minél inkább teljesítjük kötelességünket azon 
cultura irányában, mert ezen kötelesség teljesitése 
színezi és mintegy megaranyozza azon nemzeti
séget, a melyet ez esetben szeretni csak igen is ter
mészetes leszen. (Tetszés.) 

És ha a fegyver hatalma is megtámadna min
ket, a szükség esetében feleljünk annak a fegyvei-
hatalmával. Hogy ezt tehessük, ezczéljae törvény
javaslatoknak. És épen mert ez a czéljoke törvény ~ 

j javaslatoknak, én részemről semmit sem habozom 
I azoknak egészben, tekintve intentiójukat,szivem sze-

53 
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rint való elfogadásában. A veszélyeket nekem feste- 1 
nem nem szükség, elég ki ven rajzolta azokat Komá
rom városát, képviselője.Könnyű megmagyarázni, 
ha azok szemléletére a kormány tétlenül nem 
vesztegel, ha gondoskodik arról, hogy a csapások, 
melyek eddig ugy szólván mellettünk mentek el, 
minket ne érhessenek jövőben. 

És mégis találkozóit a t. képviselőházban, a 
ki ezen készülődést a külrő'l fenyegető veszélyek
ből magyarázni, motiválni nem birván, keresett, és 
mert keresett talált, más motívumokat, a melyek
ből azt kimagyarázni megpróbálta. 

Madarász képviselő úr azt monda: „még a 
kuldus is, mennyivel inkább egy egész nemzet, ha 
kezeit birja, nem akar más érdekének élni; gyara
podni akar, élvezni az anyagi jókat, s igy tovább. 
És épen mert ezt akarja, eljöhet azon ido, a mi
dőn felkel a reá rakott terhek lerázására; hogy ezt 
ne tehesse, azért kell szerinte átszolgáltatni a 
nemzetnek egész ifjúságát a hatalom eszközének, a 
hadseregnek."' Kérem, t. ház, oly helyzetben, a 
minőt érintek, van-e okunk ily motívumok keresé
sére? Kérdem, vajon jó, vajon eszélyes dolog-e itt 
a törvényhozás teremében, a szószékről mondani 
ki, hogy a hadsereg a hatalom eszköze. (Elénk 
felkiáltások a szélső balról: De ugy van!) J ó és okos 
dolog-e oda vinni a hadsereget, hogy ha magá
nak a törvényhozásnak egy tagját tettleg ezáfolni 
nem akarja, tehát legyen valóban az, mert mihelyt 
nem az, azon képviselőnek nincs igaza. (Tetszés.) 
Én nem tartom, hogy ez eszélyes volna ; de még 
kevésbbé tartom, hogy eszélyes dolog* volna ugy 
tüntetni fel a törvényhozást, mint a mely a ved-
rendszer megállapításánál nem a kül -veszélyekre 
néz, hanem azt akarja lehetlenné tenni, hogy leráz
hassa a nép vállaira rakott terheket, mintha annak 
jogérzetébe és egyéb erőkbe és hatalmakba, me
lyek a nyers erő körén kivül vannak, már nem is 
biznék. [Helyeslés.) E térre én őt nem követ
hetem. 

De ugyancsak Madarász képviselő úr szólván 
ezen, szerinte ily czélból tervezett és javaslatba 
hozott roppant haderőről és mondván, hogy ér
dekünkben nem a támadás, de a védelem van, 
azt — mint hiszem, mindnyájan tudjuk, — fölös
leges nagynak találván, alábbszállittatni javaslá. 
Miért? Mert érdekünkben a béke van. H a mond
hatta volna , hogy hatalmunkban : akkor 
kezet fognék vele; de abból, hogy érdekünkben 
van a béke, még nem következik, hogy ne legyen 
szükségünk erőre, melylyel — mint a miniszterelnök 
úr találóan megjegyzé —- megvédhessük magát 
azon békét. (Helyeslés.) Épen azért én Madarász 
képviselő úr argurnentatióját egyátalában nem 
fogadhatom el, és a hadsereg számának rengeteg 
mérvű emelését meg sem engedhetem. Mi ez a 

rengeteg mérvű emelés ? Tudtomra a had sereg je
lenlegi hadi létszáma 748,492 főre megy: tehát 
nem egészen 52 ezer emberreli szaporítás az a rém
séges emelés. Valóban, t. kéjjviselőház, ha az átalá-
nos hadkötelezettség elve itt kimondatik, akkor 
ezen elv alapján ennyivel való emelése a rendes 
hadseregnek rémségesnek és arány nélkülinek 
nem mondható. ! 

Azért egyúttal alkalmat veszek magamnak 
mellesleg megérinteni, hogy ha Nyáry Pál t. kép
viselőtársunk föltételessen, azon e-etre t. i. ha az 
átalános védkötelezettség behozása nem a rendes 
hadsereg létszámának emelésére czéloz, üdvözlé 
a törvényjavaslatokat előterjesztő miniszterelnököt, 
bátran teheti ezt feltétlenül, mert ha az előterjesz" 
tett törvényjavaslatoknak ez volna czéljok, az ered
mény nem 52,000 fővel való emelés, hanem 
valami olyan volna, a milyent láttunk a John-
féle tervezetben, mely ezen alapon nyugodott és 
erre törekedett. (Tetszés.) 

Azt tartom, t. ház, hogy az elmondottak 
után, főleg pedig a mindnyájunk által jól látott 
körülmények közt alig lehet kérdés arról, hogy a 
szükség az, mely követeli a véderőnek ilyképi fo
kozását, s hogy a czélba vett emelés a szükség 
követelményén nem megy tul. 

Nézzük azért, hogyan viszonylanak a tör
vényjavaslatok a czélszerüséghez. 

A ezélr.ak megfelelnek e törvényjavasla'ok 
már az által is, hogy mint épen mondám, sem in
nen nem maradnak, sem tul nem mennek azon ha
táron, melyet a szükség jelöl ki. De ezt csak 
mennyiségüket tekintve mondám, más dolog az 
alakítás minősége, és itt azon pontok egyikéhez 
értem, melyek e teremben a legvitásasabbak, és 
melyek, meg vagyok győződve, e termen kivül az 
országban is a legcontroversusabbak. Jól tudom 
én, hogy a birodalomnak két államfele védheti 
egymást kölcsönösen és védekezhetik közösen is. 
Nem akarom kétségbe vonni, hogy egyik mint 
másik egyiránt lehető. Melyik választassék ? fel
fogásom szerint oly kérdés, melyet nem most, de 
annak idejében a czélszerüség kérdése döntött el. 
Azért, mondom, nem most, mert az 1867-dik XI. 
törvényczikk a közös védelemről beszél, melylyel 
együtt jár a közös hadsereg, a melyről mondatik, 
hogy a magyar hadsereget, mint kiegészítő részt 
foglalja magában. A czélszerüség kérdése döntötte 
tehát el e kérdést. 

Többen azon t. képviselő urak közül, kik 
előttem felszólaltak, példákra hivatkozva állították 
a kölcsönös védekezés lehetőségét. Nincs kétségem 
benne; hanem véleményem szerint nem az a fel
adat kimutatni, hogy lehető-e a kölcsönös védeke
zés, hanem az, hogy czélszerübb-e, mint a közös 
védelem. És e tekintetben én reám legalább az ál-



CCLXXV1I. ORSZÁGOS ÜLÉS. (Augusztus 4. 1868.) 419 

talok fölhozott példák és érvek meggyőzőleg nem 
hatottak. A krimiai háboiura mutattak. E háború 
külön seregek kölcsönös cooperatióját mutatta, de 
valami fényes eredményeket e kölcsönös coopera-
tiót illetőleg nem mutatott. A porosz egységes tá
madás a német szövetség államai ellen, az ezen ál
lamok szövetkezett hadereje fölött kivívott győzel
meket tekintve, az egységes cselekvésnek hatályos 
voltát kétségtelenül tanusitá. I ly eredményekkel 
szemben , azt hiszem, a közös védelem nem csak 
azért áll útjában a kölcsönös védelemnek, mert 
törvényben van, hanem inkább azért ment tör
vénybe, mert a dolog igy van. 

De mondhatná valaki a tisztelt képviselő 
urak közül, hogy ha a közös védelem serinek esz
köze a közös hadsereg az, a melyet a czélszerüség 
tekintete igényel, ugy talán a közös hadsereg egy
magában lenne megfelelő, mig mindannyian mégis 
honvédséget és egyebet kívánunk helyezni mellé
je. Miért kell ez ? és miért nem állhat amaz neta
lán megkísérthető következtetés? annak kifejtését 
utóbbra halasztóm. 

Most e helyett kiemelem, hogy meggyőző
désem szerint, de a törvény szerint is a közös vé
delem alapjára kell helyezkednünk, melynek esz
köze a közös hadsereg-. He ezen közös hadsereg 
közössége véleményem szerint nem akadály ab
ban, hogy annak magyar része a magyar szelle
met, a magyar öntudatot és a magyar jelleget ab
ban megtarthassa; nem akadály abban, hogy a 
mint Komárom városának igen t. képviselője ki
várni, a csatatéren polgártársai, barátai által le
gyen környezve a harczfi, hogy a csata veszélyei 
között a haza jelvényei szemléléséből meríthessen 
lelkesedést és tudja, hogy a dicsőség, melyet a 
harcztéren arat. egyszersmind hazájának dicsősége ; 
nem akadály, mert a hadsereg, melyről itt szó 
van, mely e törvényjavaslatok által teremtendő 
lesz, ezen hadsereg nem egységes hadsereg, a 
melyben a magyar elem beolvad, ezen hadsereg 
közös sereg, a melynek a magyar hadsereg egy 
része, a mely tehát abban ben van. {Élénk hosszas 
helyeslés jobb felölj Igen is, ez igen jelentékeny 
különbség: oly különbség, melye', ha figyelemre 
méltat Simonyi Ernő képviselő úr, nem fogta vol
na azt találni, hogy nem az 1867-es törvény meg
születésétől, hanem már csak a delegatiók idejétől 
is nagy visszaesés látható ; nem fogta volna állí
tani , hogy ezen közös hadsereg, melynek életre 
hívása itt czélba vétetik, egy és ugyanaz legyen 
azon egységes hadsereggel, a melyről az általa ne
vezett tábornok monda, hogy azt a hadsereg, is
métlem, a hadsereg soha fel nem adja. (Helyeslés.) 
Ez egészen különböző két dolog. 

A czélszerüség tekintetébe sem ütköznek te
hát véleményem szerint e törvényjavaslatok. 

Az ország helyzete s alkotmányos állása 
szintén egyike azon feltételeknek vagy inkább 
azon tényezőknek, a melyekkel egyezőleg igéri a 
törvényhozás a védrendszert átalakítani. Kérdem, 
hogyan áll a dolog ezen tekintetben ? Sajátságos 
tünemény az, melyet meg vagyok róla győződve, 
mindannyian örömmel észleltünk, hogy e házban 
talán egyetlen egy szó sem emelkedett az ellen, 
legalább tüzetesen, hogy az átalános hadkötele
zettség elvére legyen fektetve az ujonan inaugu
rálandó védrendszer. Meglepő és örvendetes ezen 
tünemény, ha meggondoljuk, hogy, mint Perczel 
Mór képviselő úr monda, a dicsőséges hadsereggel 
biró Francziaország sem tudja ezen kötelessé
get oly jó szívvel magáévá tenni, miként ez itt 
történik. De örvendetes más felől azért is, mert 
semmi kétség benne, hogy ezen, nem — mint Mada
rász képviselő úr áílitá — arisztokratikus,de nagyon 
is demokrat, nem csak demokrat, hanem a demo-
kratiai szabadsággal egyedül egyező s meg csak 
azzal férő institutiót e háznak szintén minden tagja 
szívesen fogadván el, ezzel elismerte, hogy fen-
állásának feltételei, a szabadság intézményei a lán-
czolat egész hosszán keresztül szemről szemre meg
vannak. Mert, ha ki ezen kétkednék, magát az el
vet akár mily jónak ismeri is el, nem fogadhatná 
el. nem azért, mert mao-ában rósz. hanem azért. 
mert fönállásának, inert érvénybe vételének telté-" 
teleit nélkülözné. Azért ig-en helyesen történt, 
hogy Komárom városának t. képviselője épen az
zal indokoíá ezen elvnek alappá tételét , hogy ki
mondta: „ma mindenki szabad e hazában, azért 
mindenki is köteles azt fegyverrel védeni." 

Kern tehetek róla, t. ház, de reám nézve jóté
konyan hatott a tény, hogy ezen mondás ellen 
egyetlen felszólamlás, egyetlen helytelenítő pisze-
nés e teremben hallható nem volt. Nem előre ha
ladás-e ez. ha arra gondolunk, hogy még a múlt 
év utolsó havában a közoktatási miniszter urnák 
egy hasonló kijelentése e ház bizonyos oldalán 
szinte animositást idézett fel, hogy midőn ő ben
nünket a szabadság termékenyítő hatására utalt, 
nem egyfelől ismételve kérdezték tőle, hol van 
hát azon hivatkozott szabadság ? Ma már azt nem 
kérdezi senki, (letszés a jobbon. Nyugtalanság a 
szélső balon.) Ez, t. képviselőház, bizonyítja, hogy 
az igazság elvégre elismerésre j u t , s előbb mint 
gondolnók. Ez bátorságot ad nekem, s azt hi
szem, bátorságot adhat mindnyájunknak minden 
tévedezés nélkül élőre menni a jól átgondolt, a jól 
megvizsgált utón, betetőzni azon épületet, a mely
nek falai közt. hogy minden ember szabad e ház
ban, most már nem vette kétségbe egy sem; bete
tőzni azon épületet, a melyről igen szivesen elis 
merem, hogy felemeléséhez azon kerekek is közre
működtek, melyek a törvényhozás gépezetében 

53* 
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ellenirányban munkálkodtak, de egy czélra töre
kedtek. 

Tehát az átalános védkötelezettség alapjára 
fektetvén a védrendszert e törvényjavaslatok, ugy 
hiszem. megfelelnek az alkotmányos állapotnak e 
hazában; mert a szabadságnak, az átalánosan ki
jelentett szabadságnak megfelelő átalános kötele
zettséget statuálnak. 

Es itt alkalmat veszek magamnak arra , hogy 
Madarász képviselő urnák azon észrevételére te
gyek megjegyzést, melynél fogva a bizottság je
lentésének ama tétele ellen , hogy ez elv tulaj
donképen már 1848-ban kimondatott az által, 
hogy az akkori törvényhozás e honnak min
den lakosait a szent korona tagjává avatta. és 
hogy ez elv itt most csak részleteztetik, úgyszól
ván csak specialisáltatik, azon kifogást tévé . hogy 
ezen állítás a történeti tényállásnak nem felel 
meg: mert az 1848-ki törvényhozás sem minden 
lakosát e honnak a korona tagjává nem avatta, 
jogosulta nem tette , sem pedig a védkötelezettsé-
get nem generálisába és csak nemzetőrséget ala
kított. Azt gondolom, facultativ jogosítás mindig 
jogosítás. Midőn az 1848-ki törvényhozás azt 
monda: hogy ezen meg ezen mindenki által elér
hető föltételekhez kötöm a politikai jogok élveze
tét, akkor mindenkinek megadta azt, mert szabad
dá tette a tért előtte, hogy azt elérhesse. Epén így 
áll ez a kötelezettségre nézve is , mert a mint be
le nőtte magát valaki a polgári jogok élvezetébe, 
épen ugy bele nőtte magát a nemzetőrségi kö
telezettségre is. 

Egyetlen egy dolog- van . a mit megengedek 
ezen tekintetben, és a minek tudásában csak. mert a 
potiori nt denominatio, irhatám. a mit írtam, és 
mondhatá a bizottság, a mit mondott. Ez egy az, 
hogy az izraelitákra nézve a mondottak nem álla
nak. És ha épen az 1848-ásnak neveztetni szerető 
oldalról priatiroztatnék az 1848-nak ezen oldala. 
kiemeltetvén , hogy a jogosultság akkor nem volt 
átalános, és nem volt átalános a kötelezettség se, 
akkor sajátságos értelemben tűnnék fel azon prae-
tensio , hogy ott ülnek az 1848-czasok; mert hi
szen különben mi is mindnyájan azok vagyunk: 
de ezen egy pontban, igaz, mi nem vagyunk 
1848-czasok, és hogy azok nem vagyunk, azt meg 
is mutattuk (Elénk helyeslés jobbról.) 

Tehát az alkotmányosság igényeinek megfe-
íélelő azon elv, a mire e törvényjavaslatok a véd
rendszert helyezni kívánják. Ámde igaz. hogy 
habár tisztelt barátom Komárom város képviselője 
elismerte, hogy minden ember szabad e hazában, 
és azért helyeslé az átalános védkötelezettség ki
mondását , de egyszersmind kimondotta azt, hogy 
ezen elv teljes hatályát nem fejtheti k i , mert föl
tételei hiányzanak: csakugyan hiányzanak ama 

feltételek akkor, áhabár az egyéni szabadság tel
jes és átalános lenne is az országban: a szabadság, 
értem a politikai szabadságot magának az or
szágnak, mint egésznek szabadságát, nem volna 
még teljes. Ha ebben igaza volna t. barátomnak, 
és ha ezen segíteni nem lehelne, akkor a védkö
telezettség alapjára védrendszert fektetni szabad 
nem lenne. Én mindazokat elismerem, miket ő e 
részben nehézségek gyanánt felhozott; sőt tovább 
megyek . s azt mondom , inig a szabadság institu-
tiójának egyetlen lánczszeme hiányzik, addig az áta
lános védkötelezettség nincs helyén, elismerem, 
hogy ugyanazon eszmemenet, mely minden harczké-
pest a hadsereregbe, a csatatérre hí, minden ítélet-
képest meg az esküdtek pacijára utasít. Elisme
rem, hogy épen, mert a katonának ott a sorban 
feltétlenül kell engedelmeskednie, ez a szabadsá
got érző és értőre nézve csak akkor nem megalá
zó' , csak akkor lehetséges , ha azon meggyőződés
sel bírhat , hogy az , a kinek feltétlenül engedel
meskednie kell, parancsaiban a törvényhez van 
kötve : hogy tehát akkor , midőn emez parancs
szónak engedelmeskedik, csupán a törvénynek 
hódol. (Elénk kdyeslés.) Elismerem , hogy ha a 
katonának életét koczkára tenni kel] , s magát kí
mélni nem szabad, ebben azon ember, ki önbe
cset érzi, csak azon esetben nyughatik meg, ha 
biztosítva van az iránt, hogy senkinek sincs hatalmá
ban a hazára nézve közönyös vállalatokért és ezéío-
kért tenni életét koczkára. (Tetszés.) Elismerem 

I mindezeket: de abban eltérek, hogy ő az ide vo-
| natkozó garantiákat nem látja , s tagadja , hogy 
I ezekkel bírnánk. En látom, és állítom, hogy azo-
1 kat bírjuk. Igen természetesnek látom, hogy azok. 
| a kik nem látják, és tagadják létüket: a részletes 
! tárgyalások idejére és esetére módosítványokát 
j helyeztek kilátásba, s természetesnek látom, hogy 
| ezek sorsához köték e törvényjavaslatokhoz való 
! végleges hozzájárulásokat. 

Én sem tennék másként, ha azon garantiákat 
nem látnám, smert itt fordul meg a dolog, enged-

! je meg a t. képviselőház, ha az ez iránt mon-
j dottakra kiterjeszkedni szintén szabadságot vehes-
; sek magamnak. {Halljuk!) Tehát ha az átalános 
| harczkötelezettség önérző, a szabadságot és annak 
| becsét értő embereket is a hadseregbe visz, azon 
| hadseregbe, melyben feltétlenül kell engedelmes

kedni , biztosítékkal kell birni az iránt, hogy az, 
I a kitől a hadsereg parancsait veszi, rendeleteiben 
| a törvényhez van kötve. Én ennek látom biztosi-
i tékát , látom épen azon közös hadügyminiszter fe-
\ lelösségében, a ki ellen oly sok kifogása van a t, 
I bal oldalnak. Ha ezt eldobják, nem fogják birni 
j azon garantiát, és én , mert birni óhajtom , azért 
I üdvözlöm a törvényt, melyben gyökerezettnek 

látom ennek állomását. (Elénk helyeslés a jobb olm 
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dalon.) Nem tekintem bajnak, hogy a törvényben 
gyökeredzik annak állomása, bajnak tekinteném 
az ellenkezőt. Annak vitatásába, hogy a törvény
be gyökerezik, nem akarok bocsátkozni: ismétel
nem kellene az elmondottakat. De hozzá teszem 
azokhoz, mik e részben mondattak, az t , hogy ha 
nélkülözi valaki a törvény azon rendeletét, mely 
a közös hadügyminiszter kinevezését megrendeli, 
az híjába keresi azt a rendeletet i s , a mely a kö
zös kül- és pénzügyminiszter kinevezését elren
deli. (Helyeslés a jobb oldalon.) A kettő között 
egyedüli különbség az , hogy egyikmásik sza
kasz szövegezésében beszél a törvény külügy
miniszterről , közös pénzügyminiszterről; de azt, 
hogy ilyen legyen is , hogy tehát alaposan beszél
hessen róla , a törvény azt másutt, mint abban a 
27-ik szakaszban, a mely azt rendeli: hogy mind
azon közös ügyekre, melyek olyanoknak lettek 
elismerve , közös miniszterek neveztessenek k i , a 
Xll-ik törvönyczikkben nem fogja nekem felmu
tatni senki. Tehát vagy el van rendelve ennek a 
szövegezés folytán újra fel nem emiitett miniszter
nek kinevezése is, vagy a többié sincs, és alap nél
kül teszi a törvény, hogy beszél oly miniszterek
ről , melyek , hogy legyenek, azt el nem rendeli, 
(Helyeslés a jobb oldalon.) Ez annyira áll , hogy én 
részemről semmit sem haboznám alkotmánysér
tésnek mondani azt az esélyt, ha ezen törvény 
ellenére egy ily közös hadügyminiszter ki nem 
neveztetnék vagy neveztetett volna. (Elénk tetszés 
a jobb oldalon.) 

Gondoljuk meg még , hogy ezen állomás el
len még azon esetre sem lehet kifogást tenni, ha 
azt a törvény el nem rendelte volna, azon egy 
feltétellel, hogy functiói szorítkoztak volna azon 
ügyek vezetésére, melyeket a törvény a felségnek 
adok át. Azt gondolom ugyanis , hogy az ellen 
alkotmányosság tekintetében e házban csak nem 
fogott volna kifogást tenni senki, ha a fejedelem 
azon dolgok ellátását is felelős közegre akarta vol
na bízni, melyeket a nélkül is elláthatott volna. 
De ha ezen álláspontra mennénk, ugyan minő 
eredményre jutnánk ? Oda, hogy constatálnók, 
miképen alaptörvényünkben egy rés maradt, 
mely az oktroyt tette lehetővé; oda jutnánk, hogy 
az el nem utasítható közeg felelősségét a törvény 
alapján nem követelhetnők, mert hogy ez csak he
lyettesítené a felséget, mert hogy az csak annál 
fogva működnék, mivel az akarta, nem pedig mi
vel a törvénynek azon szakasza kivánta, mely 
megrendelte és formulázta felelősségét is. (He
lyeslés.) 

Mert mind ez igy van, azért látom én , hogy 
mindenki megnyugvással fogadhat szót azon had
seregben , mert a ki a felett rendelkezik, az a tör

vényhez van kötve , az felelős a törvénynek meg
tartásáért annak szellemében. 

Azt is hallottam épen Komárom város kép
viselőjétől fényes beszédében elmondatni, hogy 
mindez nem elég, ha azon czélok megállapítására 
nincs a nemzetnek befolyása , melyek megvalósí
tására a hadsereg szolgál. Tökéletesen igaza van ; 
tökéletesen igaza van abban i s , midőn azt monda, 
hogy monarchiái államokban a fejedelemnek ál
tala is elismert béke és hadjogát a budget és az 
ujjonczilleték megszavazása által szokták a nem
zetek mérsékelni. Elismerem , hogy igy szokták , 
és a praxisban ezt máskép kivinni alig is lehetne, 
De már azt, a mit ezek után mondott, nem ismer
hetem el. Azt mondta ugyanis, hogy épen, mert a 
budget joga e törvényhozástól eleseti, azért kell 
annál inkább ragaszkodni a másik joghoz, mi pe
dig szerinte épen itt elesnék. Sem az egyikét, sem 
a másikát nem fogadhatom el, nem csak azért 
nem, mit a miniszterelnök megjegyzett és véle
ményem szerint helyesen jegyzett meg, hogy t. i. 
azon jog :- tn o t t t el tőlünk, csak mediálttá lett 
ennek gyakorlata , miután az azt gyakorló deíe-
gatio ezen országgyűlésnek delegatiója, és a mit aa 
tesz , azt általa ezen országgyűlés teszi. De látom 
azon ellenvetést, hogy hiszen lehetséges, mikép 
ezen delegatiónak minoritását segítse majoritássá 
a túlsó fél delegatiójának nagyobb majoritása : lá
tom , mondom, a közös szavazás esélyének fel
hozatalát ; azért bátor vagyok egy nyommal to
vább menni , és figyelmébe ajánlani a t. képviselő 
urnák azon igazságot, melyet, fájdalom, azt hiszem, 
sem ő, sem más nem fog kétségbe vonhatni, hogy 
t. i. hitel nélkül háborút folytatni mai napság alig 
lehet; már pedig meg van irva, hogy a hitel kér
déseiben határozni ezen törvényhozásnak van fen-
tartva. Adná Isten, hogy azon helyzetben lennénk, 
miszerint csak a készből véve kellene merítenünk. 
hogy háborút viseljünk ; de mivel ilyen állapot
ban sem nem vágyónk, sem mostanában nem le
szünk, s miután minden háború folytatása előre 
láthatólag hitel ig-énybe vételét vonja maga után; 
kétszer meg fogja gondolni magát azon hatalom , 
mely a háborúnak miképeni kimenetele iránt első 
sorban érdekelve van, kezdjen-e oly háborút, 

| melynél kétséges , hogy hitelt fog-e kapni vagy 
I nem. (Elénk tetszés a jobb oldalon^ 

A mi az ujonczilleték kérdését illeti, az — 
azt hiszem — nem lehet kétséges. Elismerem, 
hogy az előttünk fekvő törvényjavaslat 11-ik sza
kaszában ki van mondva, hogy a hadseregnek teljes, 
rendes létszáma 800 ezer emberből á l l ; de azt el 
nem ismerem, és nem találom a törvény szavaiban, 
a mit a t. képviselő úr mondott, hogy ezen lét
szám minden esetre föntartandó: ellenvetését tehát 
nem fogadhatom el. Ha ezt a törvény szövegében 
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valahol megtalálnám, igazat adnék a t. képviselő 
u rnák , de nem találom ; sőt ennek ellenében épen 
az van kimondva , hogy a föntartására szükséges 
évi jutaléknak tettleges felszedhetése csak akkor 
szabad, ha azt azon évre a törvényhozás már meg 
is szavazta. Már most kérdem: mit tesz ez a kettő 
együtt ? Mert azt még sem hihetem , hogy ha azt 
akarta volna a törvényhozás, hogy az ujonez-
megszavazás jogától a törvényhozás elessék , hogy 
akkor be nem érte volna magával a 11-ik sza-
kaszszal , hanem az intentio megzavarására még 
fölöslegül oda hozta volna a 13-ikat is ; ennek 
nem volna értelme. Mit tesz tehát a kettő együtt % 
Annak ünnepélyes elismerését teszi, hogy a jelen 
viszonyok közt, a jelen helyzetben elismerje a tör
vényhozás, mikép ma, és valószínűleg előre látha
tólag 10 év alatt, arra, hogy a birodalom kellően 
megvédhető legyen, 800 ezarnyi rendes hadi lét
számra van szükség. Ezt tehát elismeri, és épen 
azért normálisnak lenni kijelenti; de ama 13-ik 
szakaszarra való. hogy ha jö'ne idő, midőn a 
törvényhozás meggyőződnék arról , hogy nem 
azért, mert a 800 ezer kevés, hanem mert ugy 
használtatik , mint nem kellene , és annak kiegé
szítve fenállása a nemzetnek nem hasznára, ha
nem kárára volna, akkor nem tartaná fön azon lét
számot , mely czélszerütlenné vált. Ha ily körül
mény következnék be, akkor akár 800 ezer, akár 
kétszer 800 ezer legyen a szabályszerű létszám, 
nem fogná azt megadni a törvényhozás. 

Azt is kétségbe merem vonni. hogy ez egy-
átaíában forradalmi lépés volna; s azt is tagadásba 
vonom. hogy a desperatio lépése lenne. Baj vol
na, az igaz; de nem volna sem forradalmi tény, 
sem a desperatio utolsó lépése. Mert végre is mire 
mennénk ? Arra , hogy ha egyszer a eontingenst 
megtagadnék, a hadsereg, a hadilétszám nem 
lenne 8, hanem 700 ezer, és a birodalom a mellett 
fenálina tovább i s , főleg, hogy ha épen ellenséges 
támadás nem fenyegetne, mi ha fenyegetne, a 
törvényhozásról nem teszem fel, hogy a veszély 
idején a jutalékot megtagadja ; sőt két esztendei 
megtagadás után is megmaradna a hadseregnek 
600 ezer főnyi létszáma a honvédséggel együtt. 
Én ezt a kétségbeesés lépésének nem tekinthe
tem , és mert nem az, egyetértve a miniszterelnök 
úrral, ezt nagyon is praktikus jognak tartom. 

í g y állván a dolog , azt his::em , a ezél meg
állapításában ugy a budget, mint az ujonczjutalék 
megajánlásának és megtagadhatásának joga által, 
mit részint közvetve, részint közvetlenül a törvény
hozás gyakorolni továbbra is jogosítva marad, 
eleget tesz azon követelményeknek, melyek nél
kül az átalános védkötelezettség elvére fektetni a 
védrendszert, véleményem szerint a hibák egyik 
legnagyobbika volna. 

Végre nemzetgazdasági tekintetek és a köz
jogi viszonyok is igazolják e törvényjavaslatokat. 
Nemzetgazdasági tekintetből a törvényjavaslatok 
által czélba vett védrendszer főleg Debreezen vá
rosa t. képviselője Tisza Kálmán és később Simo-
nyi Ernő úr által lett birálat alá véve. Voltak 
többen , k ik , nem tüzetesen , nem részletesen, de 
hasonló értelemben nyilatkoztak. Debrecztn váro
sának t. képviselője azt mondta: hogy az átalá
nos védkötelezettség tartama, a 12 év, ugy osztat
ván meg a honvédség és hadsereg közt, hogy az 
előbbenire két év , az utóbbira tiz év ju t : tiz álló 
eszkndeig lennének a haza gyermekei azon hely
zetnek kitéve , hogy foglalkozásoktól, családi tűz
helyüktől, saját kormányoknak hire és tudta nél
kül, elzavarhatók lennének. Én részemről ezt sem 
fogadhatom el; nem fogadhatom el j)edig azért, 
mert azon suppositumon alapszik , hogy azon kö
zös kormány nekünk nem kormányunk : mert an
nak hire. tudta és akarata nélkül ez nemtörténht-
tik. Ámde, t. ház , ha az a közös minisztérium 
nekünk nem kormánymdc, akkor azt állítom, 
hogy absolute nem is kormány, tehát semmit és 
senkit sem kormányoz > a mi pedig világos, hogy 
nem áll. Mert ha nekünk nem kormányunk, a 
túlsó félnek csak annyira lehetvén kormánya , 
mint a mienk : a világon senkinek sem lenne kor
mánya. És én nem tudom elgondolni , mivel fog
lalkozik, ha senki dolgát sem látja el. Ha tehát 
azon közös kormány a mi kormányunk is , ugy 
állítom, hogy igen is el fog hivattathatni a kato
na családi tűzhelyétől s foglalkozásától_'; de a mi 
kormányunknak, közös kormányunknak hírével s 
tudtával. Megvallom, igen veszélyesnek tartom, 
hogy a dolgokat ily kevés szigorral traktáljuk, 
és azon közös kormányról, mint valamely idegen
ről beszélünk. Visszaadhatná az nekünk a köl
csönt épen akkor , midőn a felelősségről akarnánk 
vele beszélni. Xekem kormányom az, s én annak 
tekintem, és mindenkor, valahányszor a kötelesség 
kivánja tőlem, traktálok vele és esetleg felelős
ségre is fogom vonni. (Helyeslés cijob'j oldalon) 

A mit e tekintetben a többire nézve mondott 
az említettem t. képviselő úr, abban teljesen egyet
értek vele, midőn t. i. azt monda: hogy ezen rend
szer, ugy a mint az ma fenáll, melyről monda, 
hogy a törvényben nem lát egyetlen egy szakaszt 
sem, mely annak megváltoztatására nyújtana ki
látást, végtelen pazarlásokat von maga után azon 
vonatkozásokban, a melyekről a t. képviselő úr 
szólott. Azt monda, hogy a magyar ezredek leg
nagyobb száma kivül van a hazán, tehát minden 
rósz akarat nélkül, a dolog természeténél fogva 
annyiszor, a mennyiszer kell mobilisálni, sok idő 
levén szükséges arra, míg a tartalékosok és sza-
badságosok elérik zászlójukat, a rendes sereget, és 



CCLXXVII. ORSZÁGOS ÜLÉS. (Aogus tus 4 1868.) 423 

talán mire oda érnek, változtak a dolgok, vissza
küldethetnek ugy, hogy az egész mozgósítás el
maradhatott volna, ha nem annak tudatából in
dul ki a mozgósítást elrendelő, hogy ennek valósí
tására három hét kell, hanem abból, hogy erre 
három nap is elégséges. Ez mind igaz; de mert az 
utolsó betűig igaz, szememben ez legnagyobb biz
tositéka annak, hogy ezen helyzet, mely ily kép
telen, nem maradhat ; és ha a képviselő úr azt 
mondja: miért nincs hát egyetlen egy szakasz e 
törvényjavaslatban, mely a megváltoztatást venné 
ozélba ? arra röviden azt felelem : mivel nem szük
séges. Az egész törvény, az egész rendszer, a me
lyet teremteni készülünk, ellenkezik a tényleges 
helyzettel, a tényleges állapottal. Vagy lesz valami 
az átalános védkötelezettség alapjára fektetett véd-
rendszerből, és akkor lehetetlen, hogy a hadsereg 
egy negyedéhez menjen annak három negyede ; 
mert a hadsereg három negyed része lesz itthon, 
és ha a zászlók alatt állók mind kün vannak is , 
ez a hadseregnek egy negyedét teszi; oda kell te
hát visszamenni, hogy azon egy negyed jőjön a 
három negyedhez, nem pedig megfordítva. (He
lyeslés a középen.) 

Részemről tökéletesen egyet értek Komárom 
város érdemes képviselőjével, ki a magyar had
sereg kérdésére vonatkozólag azt mondja, hogy 
az neki nem nagy baj, hogy nincs ezen törvény
ben sehol a magyar hadsereg elnevezése; de baj 
az, hogy nincs benne az eszme. De én szerintem 
ez igen is benne van; és ha nem volna benne, az 
baj volna, sokkal nagyobb baj, mintha a kifejezés 
hiányzanék beió'ie. Én részemről azt tartom, hogy 
mivel ezen egész intézmény olyan, mely a mostani 
állapot fentartását kizárja, az sokkal jobb, mintha 
egy szakasz volna, mely azt rendelné, hogy az 
megváltoztattassék, mint elrendelte annyi törvé
nyünk, és az annak daczára sem változott meg. 
(Tetszés a középen.) 

Simonyi Ernő képviselő úr szintén nem látta 
elég gazdaságosnak e rendszert, és főleg e tekin
tetből ostromolta azt és ajánlott helyette mást. 
Nagy figyelemmel hallgattam, mert én is azok 
közül vagyok, kik szeretik, ha valami az államnak 
nem keiül többe, mint a mennyibe kerülnie szük
ség. Figyelemmel hallgattam tanácsát, és azon 
meggyőződésre jutottam, hogy szorul szóra ő is 
ugyanazon rendszert ajánlja, mely a törvényja
vaslatban is ajánlva van, csak egy kis különbség
gel : hogy ő mint nem katona, s így a gazdáikod-
hatás módjait kevésbbé ismerő, valamivel liberá
lisabb lenne a törvényjavaslatnál. Igaz, én sem 
vagyok s nem voltam katona, de sokat kellett 
foglalkoznom e tárgygyal. Azt mondja Simonyi 
képviselő úr, hogy ha a hadsereg létszáma 700 és 
egynehány ezer főnyi, küldjék haza felét szabad

ságra, és csak felét tartsák tettleges szolgálatban. 
Ha most veszszük? hogy a sereg létszáma 800,000-
re van tervezve és az mondatik, hogy 3 évig tár ta 
sorhadi szolgálatez tehát va y 100,OOOemberrel ke
vesebb létszámra visz a képviselő úr által terve
zettnél. Sőt miután a szabadságolásra kényszeríteni 
fogja a hadügyminisztert épen a budget jog, ruely 
a delegatio által kezünkben van, nem fog kizárva 
lenni a tartalék hosszabb nyújtásán tul a szabad
ságolás se. Sőt a mennyire informálva vagyok, 
nincs is azon intentio, hogy 200,000 embernél 
több legyen fegyverben. Hogy pedig ennyinek 
kell lenni fegyverben, azt nem kell bizonyítanom; 
mert Jókai barátom mai beszédében kimutatta, 
hogy ha egy 200,000 főnyi hadsereghez 40,000 
a cadre, tehát ennek 2/5-e, igy egy szurony sem fér 
abba bele. A mit Simonyi Ernő képviselőtársunk 
kivan, az a törvényjavaslatokban fokozott mér
tékben megtalálhnió. és ez bennem azon erős 
meggyőződést kelti , akár titkon, akár nyilvá
nosan szavazzunk : miután saját gusztusa szerinti 
ezen törvényjavaslat, fog szavazni reá. (Derültség.) 
Egyébiránt szabad legyen kimondanom, hogy én 
már azon perczben gyanúba vettem a i. képviselő 
urat, melyben a titkosan szavazást emlité, hogy 
talán épen azért ajánlja, hogy könnvebben legyen 
módjában velünk szavazhatni. (Derültség) 

Voltak mások is, kik, mint szintén nem kato
nák, nem tudván miben áll a hadsereg számának 
állított rémséges emelése, nem tudván, hogy en-
nek emelése nem megy többre, mint körülbelól 
52,000 emberre, és hogy a hat évi zászló alatti 
szolgálat idejének 3 évre átváltoztatása azt esz
közli, hogy a 800,000 létszám mellett egy har
maddal kevesebb lesz évenkint az úgynevezett 
„praesenz stand", mint volt eddig, azt jósolják, 
hogy hiszen nem is kell nekünk ellenség, mert ily 
hadsereg-két esztendő alatt már masfábanis tönkre 
teszi Ausztriát. Azt hiszem, épen azért, mivel ez 
utón körülbelől V4-el megkönnyebbül a hadsereg 
fentartásának költsége, e profetia nem fog teljese
désbe menni. 

Átmegyek most egy más pont fejtegetésére, 
t. i. némileg meg akarom, úgyszólván, fenszóval 
gondolkozva vizsgálni, vajon közjogi, hogy ugy 
mondjam, nemzetközi viszonyainknak, államjogi 
helyzetünknek megfelel-e azon védrendszer, me
lyet e törvényjavaslatok terveznek ? Ezen közjogi 
viszonyaink, a mi államjogi helyzetünk, mint 
mindnyájan tudjuk, a dualismus, s épen, mert a 
dualismus: azért hiszem, hogy ennek megfelelnek 
e törvényjavaslatok. 

Ha volna itt egy egységes állam, minőnek 
lenni nem lehet, nem szabad : akkor egy egységes 
hadsereg felelne meg azon helyzetnek. Ha két ál
lam volna : akkor két külön hadsereg felelne meg, 
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melyek esetről esetre, mint a képviselőtársaim által 
a krimiai háborúból felhozott példa mutatj'a, egy
mással szövetkeznének, mint szövetkeztek akkor a 
franeziak és az angolok. De miután nem egy egy
séges, s nem is két egészen külön, hanem a perso-
nal unió alapján összefűzött s a dualismus elvén 
eonstrualt államról van itt szó : azért csak is 
oly rendszer felelhet meg, mely mindezeket számí
tásba veszi. 

A personaliter unionáltságot kifejezésre hozza 
a közös hadsereg, azon hadsereg, melyet mint 
fentebb érintem, a czélszerüség tekintete is megkí
ván s igényel. De ha mindez nem volna: megki-
vánja azt a históriai fejlődés mivolta, megkívánja 
azon tekintet, hogy ugrás nem csak a természet
ben, de e téren sem lehetséges, s hogy mennyire 
nem lehetséges, azt ismét Jókai barátom bizonyí
totta be, ő t. i. azt mondta, hogy a magyar tisztek 
száma az egész hadseregben mintegy 3 % , én pe
dig azt mondom, hogy a hadsereg aránya meg 
4 0 % . Már most kérem, mikor vagy 100,000 főből 
álló honvédsereget kell felállítanunk csupa ben-
szülött tisztekkel, kérdem a t. képviselő urat, ho
gyan véli ö tisztikarral elláthatni először azon 
100,000 főből álló honvédsereget, és másodszor a 
40"/0"ettevő magyar sereg részt. Erre azt felelte, de 
hiszen azt ő nem kívánja, hogy azok, kik most 
benne vannak a magyar seregben, abból elirai-
náltassanak. Ez által tehát legalább egy időre fel
adta az elvet, és ha már azon fáradságot vette ma
gának, hogy a princípiumot feladta, lépjen egy 
nyommal odább, oda, mit a törvény mond, hogy 
a magyar hadsereg kiegészítő része a közös hadse
regnek. 

Hogy ez a dolog ne maradjon igy, az iránt 
igenis tenni kell. Tenni kell, de hol ? Talán a tör
vényben. Én azt mondom, hogy erről nem itt és 
nem ebben kell tenni, mert én tudom, hogy a 
törvénykönyvön ez a dolog nem múlt. Ha a tör
vényhozás ez iránti kötelességét elmulasztotta 
volna, elismerem, hogy kötelességünk lenne a mu
lasztást pótolni. De a dolog, mint mondám, másutt 
s a min eddig múlt, kell, hogy ne muljékjövőben. 
E tekintetben méltó várakozást formálhatunk kor
mányunk irányában, jogos reményt ő felsége irá
nyában, ki a mint a miniszterelnök úrtól hallottuk, 
a kezdményezést ezen nagyon is igazságos 
irányban már meg is tette. A dolog nem maradhat 
ugy, mint volt, nem csak azért, mert a törvény és 
az arra letett fejedelmi eskü máskép kívánja; nem 
maradhat ugy azért sem, mert ha ugy maradna, 
nincs parlamentalis kormány, mely megállhatna, 
tehát, ha a parlamentalis kormánynak átalában 
fen kell állnia, ezen dolognak is meg kell vál
toznia. 

Ezen dualistieus álláspont mintegy központ

jául kívánja a közös védelemnek a közös sereget; 
de épen a dualismus praegnans kifejezése hozza 
magával, hogy csatlakozzék hozzá, elfoglalva 
mindazon tért, melyet, mint Komárom város t. 
képviselője kifejezé, a közös hadsereg be nem tölt, 
a magyar, illetőleg a tulféli honvédség. 

Én részemről a dualistieus álláspontnak, azon 
álláspontnak, melyen látok két personaliter uniált 
államot, tökéletesen megfelelőnek hiszem azon 
csatarendet, melynek közepén látom az egységes 
hadsereget a közös monarchia jelvényeivel, övez
ve jobbról és balról az illető államok honvédse
regeivel, melyeknek lobogói vigan csatlakoznak a 
monarchia jelvényeihez, hirdetve mintegy a világ
nak, hogy itt egy monarchia küzd, melyben két 
állam öntudatosan és érdekeinek alapján barátsá
gosan egyesült és együtt védekezik. [Elénkhelyes
lés a jobb oldalon.) 

Én részemről e törvényjavaslatokat elfoga
dom ; elfogadom azért, mert megfelelőknek látom 
azokat közjogi helyzetünknek, és megvallom, rám 
nézve megnyugtatóbb az a kép, melyet épen most 
felmutatni bátorkodtam, mint lenne az, mely az én 
álmaimnak , az én fantasiáimnak is nem egyszer 
volt tárgya, azon kép, melyben egy felől látnám a 
magyar hadsereget, másik felől a monarchia túlsó 
felének seregét ; de látnám mindegyiket mintegy 
vérezve a ketté hasadás, a ketté szakittatás se
beiben. 

Elismerem, hogy az a két hadsereg, az a füg
getlen önálló nemzeti hadsereg adott viszonyok 
közt, ahhoz való világ helyzetben tán nem lehetet
len ; elismerem, hogy a nemzet méltó ambitiójáuak 
tárgya. De a mi magában és objective jó, az, mi
dőn az adott helyzetnek és a döntő körök és réte
gek tán jogosulatlan, de meglevő érzületeinek 
meg nem felel: az practice mindamellett is rósz. 
Jelen esetben az emiitettem sajnos viszonyok már 
előre lehetetlenné tennék a szívélyes közreműkö
dést, a szívélyes közrehatást, s a czéi meg volna 
hiúsulva. 

Épén azért, mert ha nem tévedtem azokban, 
a miket elmondottam, azon védrendszer, mely a 
ház asztalán fekvő törvényjavaslatok által czélba 
vétetett, olyan, hogy megfelel mindazon tekinte
teteknek, melyeknek figyelembe vételével ígérte 
már a törvényhozás, hogy átalakitandja a véd-
rendszert: azért én azt egész átalánosságban szí
vesen elfogadom, (Elénk hosszas helyeslés jobbról.) 

E l n ö k ; Tisztelt ház! A tárgyalás be van 
fejezve, következik a szavazás. Nézetem szerint a 
szavazási kérdés a következő: elfogadja-e a tisztelt 
ház a kiküldött bizottság által beadott és a köz
ponti bizottság által is elfogadásra ajánlott tör
vényjavaslatokat, a védrendszerről, honvédségről 
és népfelkelésről átalánosságban a részletes tárgya-
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3ás alapjául? (Helyeslés.)Miután 20 képviselő név 
szerinti fzavazást kivarrt, először azok névsora ol-
vastatik fel. 

Csengery Imre jegyző (olvassa a szélső bal 
oldalhoz tartozó 24 képviselő névsora-.) 

E l n ö k : Másfelől is 20 képviselő név szerinti 
szavazást kívánván, most ezen képviselők névsora 
olvastatik fel. 

Csengery Imre jegyző (ohatsa a jobb oldali 
20 képviselő névsorát.) 

E l n ö k : Ezen képviselő urak írásban beadott 
felkérése folytán tehát a szabályok értelmében 
név szerinti szavazás történik az előadott kérdés 
felett. Azokat, kik a törvényjavaslatot átalános-
ságban elfogadják, vagyis igennel szavaznak, je
gyezni fogja Horváth Lajos jegyző úr, azokat, kik 
nem fogadják el és nemmel szavaznak, jegyzi Paiss 
Andor, a távollevőket Csengery Imre jegyző ár . 
Kérem a tisztelt képviselőházat, méltóztassék a 
dologhoz mérten illő csendben végig hallgatni a 
nevek felolvasását, mint azt a házszabályok is ren
delik és helyeikről felkelni, hogy a szavazókat he
lyesen lehessen feljegyezni. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a neve
ket, mely alkalommal: 

Igennel szavaznak: Almássy György gr., And-
•rásy Gyula gr., Antalffy Károly, Armbruszt Péter, 
Ács Károly, Ányos István, Bay György, Bartal Já
nos, Bánó József> Bánó Miklós, Beliczey István, Be
niczky Ödön, Berde Mózes, Berényi Ferencz gr., 
Bernáth Lajos, Berzeviczy Tivadar, Besze János, 
Betegh Kelemen, Bethlen Farkas gr., Bethlen János 
gr., Bezerédj László, Binder Mihály,Boér János, Bónis 
Sámuel, Borcsányi János, Boíka Mihály, Botka Tiva
dar, Bujanovics Sándor, Berzenczey László, Császár 
József, Cseh Sándor, Csengery Antal, Csengery Imre, 
Csernatony Lajos, Cséry Lajos, Csik András, Csiky Ist
ván, Csörghe László, Czorda Bódog, Dapsy Vilmos, Da
ni Per encz, Dániel János, Deák Ferencz, Dellimanics 
István, Desewff'y Ottó, Doboczky Ignácz, Drágfy Sán
dor, Domokos László, Dezső Szaniszló, Eöry Sándor, 
Eötvös József b., Erős Lajos, Édes Albert, Faragó 
Ferencz, Farkas Elek, Fábián Gábor, Fehdenfeld 
Frigyes, Fest Imre, Fisser István, Freiseisen Gyida, 
Frideczky Timót, Gál János, Gál Péter, Gecző Já
nos, Geduly Lajos, Ghyczy Ignácz, Ghyczy Kálmán, 
Gorove István, Görget Géza, Ilcdmosy Endre, Hedry 
Ernő, Hertelendy Kálmán, Hollán Ernő, Horváth 
Antal, Horvát Boldizsár, Horváth Döme, Horváth 
Károly, Horváth Lajos, Hrabovszky Zsigmond, Hun
falvi Pál, Huszár István, Huszár Károly b., Hof-
mann Pál, Ihász Rezső, Inkey József, Ivánka Imre, 
Jankovics Antal, Joannovics György, Jókai Mór, 
Justh József, Jtísth Kálmán, Kacskovics Ignácz, 
Kalauz Pál, Kandó Kálmán, Karácsonyi Ferencz, 
Kautz Gyula, Kazinczy István, Kálnoky Pál gr., 
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Károlyi Ede gr., Kemény Gábor b., Kemény István 
b., Kemény Zsigmond b., Kerkapoly Károly, Királyi 
Pál, Kiss Jakab, Kiss Lajos, Kiss Miklós, Klapka 
György, Kossuth Pál, Kovách László, Kuba János, 
Kupricz Imre, Kurcz György, Kvassay László, Kapp 
Gusztáv, Láng Gusztáv, Lator Gábor, Lázár Kálmán 
gr., Lehoczky Egyed, Lónyay Menyhért, Luksics 
Bódog, Madarassy Mór, Madocsányi Pál, Majthényi 
József b., Makray László, Mátyás József, Melas Vil
mos, Mihályi Péter, Miske Imre b., Molnár József, 
Molnár Pál, Móricz Pál, Morscher Károly, Nagy 
Károly, Német Károly, Nicolics Sándor, Nyáry 
Pál, Nagy Péter, Odescalchi Gyula hg., Olgyay La
jos, Ormos Sándor, Paczolay János, Paiss Andor, 
Papp Lajos, Papp Máté, Pap Mór, Perczel István, 
Perczel Mór, Pethe András, Plachy Lajos, Podma
niczky Frigyes b., Prónay József, Prugberger Jó
zsef, Pidszky Ferencz, Puskariu János, Rannicher 
Jakab, Ráth Péter, Reviczky István, Rónay Jáczint, 
Rónay Lajos, Roser Miklós, Rudnyánszky Flórián, 
Sebestyén László. Semsey Albert, Sigray Fülöp gr , 
Siklósy Károly, Simonyi Lajos b., Sipos Orbán, So
mossy Ignácz, Somssich Imre gr., Somssich Pál, Ste
fanidesz Henrik, Stojacskovics Sándor, Stoll Ká
roly, Sümeghy Fedrencz, Svastics Gábor, Szabó Imre 
(pápai), Szabó Imre, Szabó Miklós, Szakál Lajos, 
Szaplonczay József, Szász Károly, Szelestey László, 
Szentiványi Adolf, Szentkereszthy Zsigmond b., Szé
kács József, Szilágyi István, Szitányi Bernát, Szolga 
Miklós, Szontagh Pál (gömöri), Szontagh Pál {nóg
rádi), Széll Kálmán, Tanárky Gedeon, id. 2'eleki 
Don,okos gr., Thalabér Lajos, Tisza Kálmán, Tisza 
László, Tolnay Gábor, Tóth Lörincz, Tóth Vilmos, 
Török Dániel, Török Sándor (gömöri), Trauschen

fels Emil, Trefort Ágoston, Trifunácz Pál, Tulbás 
János, Thury Gergely, Thury Sámuel, Tokod, j Ágos
ton, Urbanovszky Ernő, Urhá-zy György, Vadász Ma
nó, Vadnay Lajos, Vay Béla b., Wass Sámuel gr., 
Várady Gábor, Várady János, Vecsey-Oláh Károly, 
Wesselényi József b., Véghsö Gellért, Vladár Tamás, 
Wodjaner Albert b., Vojnics Lukács, Vuchetich Ist
ván, Zeyk József, Zeyk Károly, Zichy Antal, id. 
Zichy József gr., ifj. Zichy József gr., Zichy Nán
dor gróf, Zsarnay Imre, Zsedényi Eele, Zsitvay 
József. 

Nemmel szavaznak: Almásy Sándor , Babes 
Vincze, Baranyi Ágoston, Bobory Károly, Boczkó 
Dániel, Borlea Zsigmond, Csanády Sándor, Cserno
vics Péter, Csiky Sándor, Deáky Lajos, Dobrzanszky 
Adolf, Gábriel István, Halász Boldizsár, Hódosiu 
József, IAszló Imre, Lidtynich Mihály, Lükő Géza, 
Madarász József, Medán Endre, Miletics Szvetozár, 
Milkovics Zsigmond, Mocsonyi Antal, Mocsonyi Sán
dor, Molnár Endre, Missics János, Pap Pál, Pap 
Simon, Patay István, Pethes József, Pétery Károly, 
Popovics Zsigmond, Román Sándor, Salamon Lajos 
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Soldos Imre, Széky Péter, Sduha Benedek, Simonyi 
Ernő, Varga Antal, Varga Flórián, Varró Sámuel, 
Vállyi János, Vidacs János, Zámory Kálmán. 

Nem szavaznak: Cebrián László gr., Luzsénszky 
Pál b. 

Nincsenek jelen: ifj- Ambrózy Lajos b., Andre-
ánszky Boldizsár, Balomiri János, Balomiri Simon, 
Barinyai József, Bartal György, Bánffy Albert b., 
Bencsik György, Beniczky Gyida, ifj. Bethlen Gábor 
gr., Bethlen Sándor gr., Békásy Lajos , Binder 
Lajos, Bittó István, Bogyó Sándor, Boheczel 
Sándor, Boros Bálint, Boros Pál, Bömches Fri
gyes , Böszörményi László , Branovácsky István, 
Buócz Kálmán, Conrád Móricz, Bamaszkin Já
nos, Dániel Pál, Decani Kái'oly, Dedinszky József, 
Degenfeld Guzztáv gr., Dimitrievics Milos, Domahidy 
Ferencz, Draskóczy Gyula, Drottleff Tamás Vilmos, 
Kitel Frigyes, Eszterház'f István gr., Fabritius Ká
roly, Fejér János, Fejér Miklós, Földváry Miklós, 
Fülepp Lipót, Gál Miklós, Glatz Antal, Gránzenstein 
Gusztáv, Gull József, Hevessy Bertalan, Horvá'h 
Elek, Hosszú József, Ibrányi Lajos, Ivácskovics 
György, Itánka Zsigmond, Já-mbor Pál, Jend-
rassik Miksa, Karácsony János, Kardos Kálmán, 
Keglevich Béla gr., Kende Kanut, Kethely Jó
zsef, Koller Antal, Lázár Dénes, Lázár Sándor, 
Lónyiy Gábor, Lovassy Ferencz, Macelláriu Illés, 
Majthényi Dezső, Manojlovics Emil, Markos István, 
Maróthy János, Máday Lajos, Maniu Aurél, Med-
nyánszky Dénes b., Mikó Imre gr., Miskolczy Lajos, 
Mocsonyi András, Mocsonyi György, Moldován Já

nos, Nagy Ignácz, Nánásty Ignácz, Noszlopy Antal, 
Oláh Miklós, Ónossy Mátyás, Opicz Sándor, Orczy 
Béla b., Papp Zsigmond, Perczel Béla, Perényi 
Zsigmond b., Petkó Lázár, Pillér Gedeon, Popovics-
Desseanu János, Péchy Tamás, Radics Ákos, Ráday 
László gr., Rónay Mihály, ifj. Rudics József b., 
Ruttkay István, Simay Gergely, Simon Pál, Simon 
Ferencz, Somogyi László, Szemző István, Szemző Má
tyás, Szentiványi Károly, Széchenyi Béla gr., Székely 
Gergelj, Széles Dénes, Szilády Áron, Szlávy József, 
Sztratimirovics György, Teutsch György, Tinku Áb
rahám, Tollnay Károly, Tóth Kálmán, Török Sándor 
(nógrádi), Ujfalussy Lajos, Vay Sándor b., Vitolay 
József, Wlád Alajos, Vojnics Barnabás, Zichy-Fer-
raris Viktor gr., Zichy Jenő gr., Zmeskál Mór, 
Zsámbokréthy József. 

Horváth Lajos jegyző: Igazolt képviselő 
v;;n 401, ebbő] igennel szavazott 235, nemmel 
43, nem akart szavazni 2, nem szavazott az elnök, 
távol volt 120 képviselő. 

E l n ö k : T. ház! A képviselőház a beadott 
törvényjavaslatokat átaíánosságban a részletes tár
gyalás alapjául elfogadta; ennek következtében a 
Madarász s több képviselő által beadott indítvány 
önmagától elesett. 

Kérem a t. házat, méltóztassék határozni, 
kiván-e most a részletes tárgyalásra átmenui vagy 
holnap ? (Fölkiáltáiok: Holnap!) Tehát holnap 9 
órára kérem a t. képviselőket ülésre. 

Az ülés végződik d. u. 2 y'4 órakor. 




