
CCLXXVin. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1868. augusztus 5-én 

G r a j z á g ő S a l a m o n e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárg ja i : Glatz Antal szabadságot kap. Kérvények "bemutatása. A pénzügyi bizottság jelentest tesz az 1868-dik évi 
állaffikclíségvetésró'1. A véderöröl szóló törvényjavaslat részletes tárgyalása megkezdődik. 

A kormány részéről jelen 
Gyula gr., Gorove István, Lónyay Menyhért; késöhb 

vannak: Andrásy 

Eötvös József h,. Wenckheim 

Az ülés kezdődik cl. e 

~P,é, la b 

órakor 

Elnök: Az ülést megnyitom. A mai ülés 
jegyzőkönyvét Horváth Lajos jegyző űr fogja 
vezetni; a szólani kivánok neveit pedig Paiss An
dor és Csengery Imre jegyző urak jegyzik. 

A múlt ülés jegyzőkönyve íog hitelesittetni. 
Horváth LajOS j e g y z ő (olvassa az augusz

tus 4-én tartóit ülés jegyzökönyvét) 
Elnök: Glatz Antal képviselő ű r ' ké t heti 

szabadságot kér. Megadatik. 
Torna megye községe Temesvár városa kö

zönségének az Erdélyben. Temes-megyében fen-
álló ut- és hidyám eltörlését kivánó kérvényét pár
toltatni kéri. Áttétetik a kérvényi bizottsághoz. 

SomSSich P á l : Tisztelt ház ! A pénzügyi 
bizottság működését befejezvén, jelentését az ál
lamköltségvetésre nézve ezennel vau szerencsém be
mutatni. A jelentés két főrészre oszlik : az egyik 
magában foglalja azon átalános elveket, melyek 
szerint a bizottság hivatásában eljárt; a másik pe
dig részletesen, tételenkint tárgyalja a"költségve
tést és ezekre nézve indokolt észrevételeit bemutat
ja . Ezen másik része ismét két alrészre oszlik, t. i. 
a mint a szükséglet és fedezés rendes vagy rend
kívüli. Végre függelék van a jelentéshez csatolva, 
melyben a bizottság észrevételeit, figyelmezteté
seit és kivánalmait fejezi ki azokra nézve, mik a 
jövő budget alkalmával a kormány által szem előtt 
taríandók lennének. Ezen általam előszámlált ré

szt kből felolvastatni kérem az elsőt, mely az áta
lános elveket foglalja magában ; a másikat felol
vasni nemcsak azért . mert hosszú , hanem 
mert azt egyátalában megérteni csak ugy lehet, 
ha az egyes tételekkel összehasonlittatik, fölösle
ges : azért ezt most nem kérem felolvastatni; va
lamint nem kérem felolvastatni most az indokolást 
sem, miután annak valódi értelmét és indokolását 
csak akkor érthetni meg, ha az egész budget tár
gyalása elébb szemügyre vétetik. Egyébiránt 
bocsánatot kérek , hogy ezen tárgy befejezése 
oly messzire haladt; nem mentjük magunkat a do
log fontosságával és nagy tömegével, hanem azzal, 
hogy tanácskozásaink komoly és a ház figyel
mét kivánó más fontos tárgyak által sokszor 
megszakittatván, arra folyton időt nem fordíthat
tunk. Ezt méltóztassék a bizottság részéről ment
ségéül elfogadni. 

E l n ö k : A bemutatott jelentés föl fog ol
vastatni. 

KautZ G y u l a e lőadó (olvassa a bemutatott 
jelentést.) 

Lónyay Menyhért pénzügyér : T. ház! 
Néhány nap múlva négy hónapja lesz ann ak, hogy 
szerencsém volt a t. háznak előterjeszteni a pénz
ügyi törvényeket és a folvó évre szóló államkölt-
ségvetést ; az állandó pénzügyi bizottság kitartó 
szorgalommal foglalkozott ezeknek tárgyalásával 
és a t. ház törvényhozási munkásságának is nagy 
részét az utolsó hónapokban azon számos pénz
ügyi törvények megállapítása foglalkodtatta, me
lyek előbb a pénzügyi bizottság gondos átvizsgá
lásának tárgyát képezek. Nem csekély feladat 
volt az, melynek szerencsés megoldása immár 

54* 



428 CCLXXVIII. ORSZÁGOS ÜLÉS. (Auguszta? 5. 1868.) 

sikerült, habár nagyobb része a közterhekről szóló 
törvényeknek az ideiglenesség jellegét viseli ma
gán ; habár azokon még sok javítani való lesz. 
Azonban azon nevezetes eseményt értük el, hogy 
a közterheknek minden nemére nézve, melyeket 
alkotmányunk visszaállítása óta csak az indemnitás 
alapján tartottunk fen, szentesitett törvényeink 
vannak, a két utolsót, ugy mint a föld- és jöve
delemadó törvényt kivéve, melyeknek kihirde
tése azonban, mint reménylem, holnap fog vég
hez mehetni. Ez bizonyára nevezetes eredmény, 
miután a közterhek minden nemére nézve, ilyen 
rövid idő' alatt, törvényt alkotni, könnyű feladat
nak nem mondható. 

Természetes tehát, ha a pénzügyi bizottság
nak jelentése a költségvetés iránt oly soká elő 
nem terjesztetett; a kormány óhajtotta volna mi
előbb azon időt elérni, midőn az indemnitások 
szerinti pénzügyi kormányzat súlyos felelőssége 
megszűnik és a rendes költségvetés törvényhozás 
utján megállapítva lesz és mindenek felett az ál
lamháztartás rendes kezelése ez által biztosíttatik. 
Ámbár a pénzügyi bizottság jelentését beadta, még 
sem merem a t. háztól kérni, hogy az azonnal tár
gyalás alá vétessek, miután a jelen tanácskozás 
tárgyát képező fontos törvények tárgyalását meg
szakasztani nem lehet és ujabb tárgy azon időig, 
mig a ház együtt maradand, alig kerülhet sző
nyegre : ennélfogva alig 'fog maradni más hátra, 
mint hogy a t. ház határozza el a pénzügyi bi
zottság jelentésének kinyomatását és kiosztását, 
mihez még azon kérést vagyok bátor a kormány 
nevében csatolni, hogy méltóztassék már most 
határozatilag kimondani, hogy a szünidő után tar
tandó illések kezdetén, nr'nt első tanácskozási. 
tárgy az 1868 ik évi államköltségvetésnek meg
állapítása tűzessék ki. (Helyesléi.) 

Áz iránt, minő módon tárgyaltassék az 1868-
iki költségvetés V idő előtti volna részemről most 
nyilatkozni; azonban ugy hiszem, az év utolsó 
negyedére is kiterjesztendő indemnitási törvény
nyel czélt érni nem lehet, miután vannak olyan 
kiadások, melyek a jelen évre minden esetre tör- j 
vényhozásilag szavazandók meg. Ilyenek a közös 
költségek tételei, az államadóssági évjárulék, ő 
felségének udv.-.rtartási költségei és a rendkívüli 
költségek, melyeket a minisztérium javaslatba 
hozott. Habár a mostan emiitett czélokra tényleg 
történnek is fizetések azon föltevésben, hogy azok j 
az államköltségvetésben meg fognak állapíttatni : 
mégis elkerülhetlenül szükséges lesz azok iránt 
törvény által rendelkezni. Azonban azt hiszem, 
hogy ezen 1868-ik évi költségvetésnek tárgyalá
sa hosszú időt alig vehet igénybe, miután az év
nek nagyobb része, ugy mint 9 hónap el fog múl
ni addig, mig a felett a ház határozhat. Minda

mellett azonban alkalma lesz a t . háznak az; állam
költségvetésre vonatkozó minden elvi kérdésre 
nézve még a jelen év folytán határozni, miután 
van szerencsém a t. háznak jelenteni, hogy a mi
nisztériumnak szándéka az 186'9-iki költségvetést, 
habár részletenkint is, mihelyt szeptemberben a 
tanácskozás kezdetét veendi, a t. ház elébe terjesz
teni. {Helyeslés.) 

Ennélfogva nézetem oda já ru l : méltóztassék 
a t, ház a pénzügyi bizottság jelentésének kinyoma
tását és szétosztását elrendelni, egyszersmind pe
dig elhatározni, hogy a jövő szeptember havában 
tartandó üléseknek első tárgyát az 1868-iki költ
ségvetésnek megállapítása fogja képezni. [He
lyeslés.) 

E l n ö k : Tehát a jelentés s a mellékletek ki 
fognak nyomatni1), a tagok között szétosztatni, s 
ha a t. ház megnyugszik abban, hogy bevégezvén 
a jelen tárgyalás alatt levő törvényjavaslatot, ma
gát elfogja napolni, azon esetben az összeülés leg
első napjaiban mint rendkívül sürgős tárgy napi
rendre fog kitüzetni. [Helyeslés.) 

Somss ich P á l : T. ház ! E jelentés folytán 
bátor vagyok még egyet bejelenteni a t. háznak. 
A királyi városok törvénykezési költségeinek pót
lása érdemében szintén meg volt bízva a bizottság, 
hogy jelentést, még pedig külön — a nagy jelen
téstől külön — íerjeszszen be. Ez ma fog hitelesít
tetni, s szerencsém lesz azt holnap vagy holnap
után a t. ház elébe terjeszteni ; ámbár azon tétel 
benfoglaltatik az egész budgetben , de mivel a 
bizottság ennek különös előterjesztésével is meg 
volt bizva, kötelességét teljesitendi. 

H e r t e l e n d y K á l m á n : T. ház ! Zala me
gyébe kebelezett nagy-kanizsai, kis-komáromi és 
keszthelyi es.:eresséffi kerületben alkalmazott 
néptanítók kérvényét van szerencséin benyújtani, 
melyben a vallás- és közoktatásügyi miniszter ál
tal a népiskola és közoktatás tárgyában a ház elé 
terjesztett törvényjavaslatok csak egyes szakaszait 
a kérvényükben felhozott okok és érvek figyelem
be vételével módosíttatni kérik. Folyamodásukat 
a kérvényi bizottsághoz áttéte'ni kérem. (Helyeslés.) 

Elnök: Napirenden van a véderőről szóló 
törvényjavaslat részletes tárgyalása. 

H o r v á t h LajOS j e g y z ő (olvassa a véderő-
röl szóló tör vény] avaslat c.imét'). 

Tisza K á l m á n : T. ház! Már az átalános 
tárgyalás alkalmával kimondottam volt , hogy mi
dőn nem ellenzem, hogy a törvényjavaslat az áta
lános védkötelezettségre s a honvédségre való te
kintetből , melyek annak alapját képezik, a rész
letes tárgyalás alapjául felvétessék, — már ak-

!) Lásd az Irományok 305. szamát. 
1) Lásd az Irományok 293-dik számának I. mellékletét. 
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kor nyilvánítottam , hogy én ezen törvényjavas
latnak részletei körül sok oly közjogi, vagy Ciél-
szerüségi tekintetben elkövetett hibát látok, me
lyekre nézve a részletes tárgyalásnál módosításo
kat fogok tenni, attól függesztvén fel azt, hogy to
vábbra mit leszek a törvény irányában teendő, 
hogy ezen módositványok elfogadtatnak-e vagy 
nem. 

Ez az eljárás, t. ház, azóta több oldalról, mond
hatnám, a legellenkezőbb oldalról megtámadtatott; 
azonban nem lenne helyén s nem is czélom most a 
részletes vitánál mindazokra felelni, a melyek az 
átalános tárgyalásnál az általam kitűzött eljárási 
mód ellen felhozattak. De igen is azt gondolom, 
helyén lesz, hogy most, midőn első módositvá-
nyomat beadom , indokoljam, hogy azon eljá
rás, a melyet már előbb magam által követendő
nek jeleztem, sem nem következetlen, sem nem 
helytelen, sem a parlamentaüs gyakorlattal nem 
ellenkező. 

Az mondatik, t. ház, hogy ha egy törvényja
vaslatnak alapelvét valaki helyesli, az éljen többé 
lényeges módositványokat nem tehet. Én ezt ré
szemről tagadom, mert valamely törvényjavaslat
nak alapelvét helyeselhetem, a mint helyeslem a je
len törvényjavaslatnak is általam kijelölt két alapel
vét : az átalános védkötelezettséget és a honvédsé
get; de ezen két elv alkalmazása körül kövcttathet-
nek el más igen fontos elvek irányában oly sérel
mek, melyekre nézve igen is lényeges módosítást 
tenni lehet, és kell is, ha valakinek meggyőződése 
az, hogy ily sérelmek elkövettettek; de tagadom azt 
is, hogy ezen eljárás imparlamentalis volna, taga
dom hogy következetlen volna, mert azt gondolom, 
hogy bármely parlamentnek —• magunkén elkezd
ve — eljárását tekintjük, az. hogy egy párt vagy 
egyén nem ellenzi a javaslatnak a részletes tárgya
lás alapjául felvételét, még soha és sehol sem tette 
azt, hogy azon törvényjavaslatot megszavazza; sőt 
ellenkezőleg, a parlamentek praxisára hivatkozom, 
hogy számtalan az eset, sőt a leggyakoribb eset 
az, hogy a parlamentben levő politikai pártok a 
fölött, hogy a részletes vita alapjául fölvétessék-e 
valainelytörvényjavaslat, még csók szavasást sem 
kivannak, hanem a javaslat második felolvasásánál 
— mint másutt nevezni szokták — a részletes tár
gyalásba belemennek, és a szerint, a mint ezután 
megállapitattik, történik a törvényjavaslat felett a 
szavazás: a ház egyik része elfogadja, a másik nem, 
Ez az átalános parlamentáris praxisa a világnak, és 
azon eljárás, melyet részemről én, mint az átalá
nos tárgyalásnál is kinyilatkoztattam, követni 
akarok. Tagadom tehát, hogy ez nem volna par 
lamentalis, tagadom, hogy következetlen volna, 
mert mint előbb is kifejtettem, a részletes vitába 
beleegyezés még nem megszavazása a törvényja

vaslatnak ; ha tehát az utolsó stádiumban ellene 
szavazok, nem olyan ellen fogok szavazni, a mit 
már egyszer megszavaztam. 

Atalában engedje meg a t. ház , hogy egy 
pár szóval még egy itt, e patlament. e képviselőház 
keblében i s , de másutt is gyakran fölmerült, 
szerintem igen hibás téveszmére figyelmeztessek, 
és ezen eszme az, hogy a parlamenti kormányzat 
természetéből következik, hogy ha a minisztérium 
által benyújtott törvényjavaslatnak egyes szakaszai 
módosíttatnának, vagy szintén, ha egy a minisz
térium által benyújtott törvényjava; lat, tekintet 
nélkül arra, hogy minő fontosságú az és minő 
nem, elvettetik, akkor ezen minisztériumnak rög
tön leköszönnie kelljen. Hivatkozhatnátn és föl
mutathatnék számtalan példákat az egyetlen egy 
valódi parlamentalis kormánynyal bíró Angliából, 
hogy az, miszerint minden bármely a minisztérium 
ellenzésével hozott törvényhozási intézkedés egy
úttal a miniszteriura bukását is vonná maga után, 
egyátalában nem áll. Igenis a minisztérium bu
kását vonja maga után, ha valamely oly fontos
ságú törvény, mely nélkül az nem hiszi, hogy fe
lelőssége mellett az ország kormányzatát tovább 
folytathassa, megbukik ; ekkor igenis le kell köszön
nie. De kimondani azon elvet, hogy minden bármely 
javaslat vagy törvény megbukása a minisztérium 

| bukását vonná maga után, az oly következésre 
adna okot. mely a parlament független határozati 
jogát korlátozná, sőt azt mondom, megsemmisí
tené : mert azon esetben azon helyzetben lenne 
mindig a ház többsége, hogy ha egy minisztérium
nak átalános politikáját helyesli, s ha azt megbuk
tatni nem akarja, kénytelen lenne minden, bár 
meggyőződésévei ellenkező törvényjavaslatot meg
szavazni, s ez által a parlamenti függetlenség meg 
lenne semmisítve. (Tetszés.) 

Ezen átalános nézeteknek álláspontom indo
kolásául előadása után, bátor vagyok jelenleg át
térni az általam előterjesztetni szándékolt első mó
dosításra, mely a törvényjavaslatnak magát czimét 
illeti. T. ház! Igen jól tudom, hogy ha rendes 
viszonyok közt volnánk, igen jól tudom, ha a tör
vénynek magának szerkezete mást nem mondana, 
mint a mit mondania, hitem szerint, kell, ezen czim 
tökéletesen correctnek volna nevezhető: mert föl sem 
volna szabad tenni, hogy egy a véderőről szóló tör
vény, melyet a niagyar országgyűlés szavaz meg, 
másról is szólhatna, mint a magyar korona országai
nak véderejérői. Azonban jelen esetben nem igy áll 
a dolog, mert mint az átalános vitánál szerencsém 
volt mondani, itt egy közös törvény szándékoltatik 
alkottatni, s bár ezt az igen t. miniszterelnök úr 
tagadni méltóztatott, engedje meg, hogy ha csak 
egyre hivatkoiom. arra jelesen: hogy ha itt ma
gyar véderőről alkottatik törvéay csupán, akkor 
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mit keres e törvényben ö felsége többi országai és 
tartományai véderejének meghatározása? Ezen 
véderőnek meghatározása egy magyar törvény
ben valóban helyet nem foglalhat. 

Miután tehát, nézetem és meggyőződésem 
szerint csakugyan helytelenül, itt egy közös tör
vény alkotásáról van s^ó, és miután én azt, hogy 
ily törvény alkottassék nem akarom, mindjárt itt 
az első pontnál, jelesen a czimnél óhajtok részem
ről kifejezést adni annak, hogy itt csupán Magyar
ország véderejéről szóló törvényjavaslatot lehet 
alkotni. Indítványozom ennélfogva, hogy a tör
vény ezimeigy Írassék: „Törvény a magyar korona 
országai véderejéről." (Helyeslés bal felöl.) 

Ajánlom módosítványómat a t. háznak. 
Halász Boldizsár: Mily nagyfontosság-u 

a czimeknek kérdése, élő és igen fontos példáját 
mutatja annak az 183%-ki országgyűlés. 

Ezen országgyűlésen mint sérelem tárgyal
tatott az, hogy o felsége V. Ferdinánd, ki mint 
osztrák császár I-ső volt, az országgyűléshez inté
zett leirataiban magát, minthogy mint osztrák csá
szár az volt, I-sőnekczimezte: sérelmesnek tartatott 
azért, mert Magyarország nem az osztrák császár
nak, hanem a magyar királynak hódol. Ezen 
sérelem igen ingerült vitákra adott alkalmat, ugy. 
hogy a méltóságos főrendek, ha jól emlékszem 
hétszer vagy nyolczszor utasították a karok és 
rendek a, tárgybani üzenetéi vissza azért, mint 
mondák, mert szenntök eléggé biztosítja az ország 
függetlenségét .íz 1790. X. törvényczikk, mert 
abban ott áll, hogy : „Magyarország független 
ország, semmi más országnak alé vetve nincs", te
hát a papiron függetlenek vagyunk. De biz az 
akkori tekintetes karok és rendek azt nem hitték 
el, hanem egyre másra üzeneteket váltottak a fő
rendekkel, sőt fel is irtak. követelvén, hogy miután 
Magyarország nem az osztrák császárság provin-
cziája, hanem mint Magyarország független állam, 
tehát lenne sziveső felsége magát, miután mint ma
gyar király azon sorban következik,"V, Ferdinánd
nak irni. Kapott ezért az országgyűlés még egy ful-
minatoriumot, egy dorgáló kegyelmes leiratot is, i 
melyben utasittatik, hogy miután ÍÍZ úrbéri és 
más fontos kérdések lennének elintézenclők. miért 
tölti az időt e nem lényeges, csupán egy czimrevo-
natkozó kérdéssel. De biz ezek addig sürgették és 
könyörögtek, hogy utoljára is I-ső Ferdinándból 
V. Ferdinánd, azaz az osztrák császárból magyar ki- { 
rály lett. 

Mily nagyfontosságú kérdés volt ez, uraim, 
azt nem kell mutogatnom, mert ennek eldöntése 
Magyarország államiságát mentette meg. 

Most ismét azon téren állunk. Az osztrák 
császárok Magyarországot mindig povinciának te
kintették, azaz azt akarták elhitetni a világgal, 

hogy az osztrák császár mint ilyen már magyar 
király is, és a koronázást csak parádénak nézték. 
Ott vagyunk ismét: közös ügy, közös hadsereg, 
közös parlament, mert a delegatio körülbelül a 
a közös parlament pótléka. 

Én Tisza képviselőtársam indítványát vég
hetetlen fontosnak tartom. 

Akkor, uraim, midőn a magyar hadügyről 
törvényt alkotunk, jogunk van arra, hogy azt 
világos szavakban is kifejezzük, hogy mi, mint 
Magyarország intézkedünk saját hadügyünkről. 
És hogy ez jogos, sőt kötelességünk is, ezt a 61-
diki országgyűlésnek átalánosan elfogadott felira
taival be fogom bizonyítani. 

Méltóztassanak megbocsátani, tudom, hogy 
az idézések nem igen szoktak tetszeni, kivált az 
oly idézés, mely ezen képviselőháznak mostani és 
1861-iki politikája közti ellentétet tünteti fel; de 
ez minden esetre sokkal nyomatékosabb lesz, 
mintha, saját nézetemet mondom el, mert erre azt 
mondanák: „hiszen ezt csak Halász Boldizsár 
mondja" ; most tehát azt fogom felolvasni, a mit 
a t. ház mondott, (Fölkiált ások a jobb oldalon: Nem 
tartozik ide!) De igen is ide tartozik, mert abból, 
a mit fel fogok olvasni, fogom módosításomat 
indokolni. 

(Olvassa:) „Ugyanazért meg nem egyezhe
tünk abban, hogy a közadózás és katonaállitás 
kérdései Magyarország országgyűlésétől bármi 
részben elvonassanak." 

Következik a második felirat, és ezt annál örö-
mestebb olvasom fel, mert a miniszterelnök ár Grhy-
czy Kálmán képviselő urat méltóztatott felhivni, 
hogy mutasson nem csak Magyarország corpus ju
tásában, de bármely alkotmányban, Amerikáét is 
beleértve, oly törvényczikket, mely a hadüzenés 
s békekötés jógát nem kizárólagos királyi jognak 
mondaná? íme itt van az 1808-dik, az ország
gyűlés által hivatkozott törvény szóról szóra, mely 
igy hangzik. (Olvassak:) „Miután Isten kegyelmé
ből a magyarok és törökökkel a béke, az egyet
értés létre jöt t : 1. szakasz. Annál fogva elhatároz-
tátott, hogy azt ő felsége megtartsa és megtar
tassa, és hogy az ország tudta és beleegyezése 
nélkül semminemű háborút ne kezdjen, és az 
országba idegen katonát be ne hozzon." 

Már most, t. ház. mintán ezen most tárgyalás 
alatt levő törvényjavaslat nem csak av.t nélkülözi, 
hogy aczimbölkihagyja,hogy ez magyar törvény, 
hanem miután pusztán csak a véderőről szól, ez 
által mellesleg-, illetőleg hallgatag a nemzetnek 
azon jogáról is lemondását feltételezi, mint ha a 
nemzet a hadüzenés és békekötés jogát feltétlenül 
át akarná most már a magyar király,illetőleg osztrák 
császárra ruházni. 

Es miután én erről igy vagyok meggyőződve. 
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t. ház, és miután maga az 1867-ik XII . törvény
e s ü k 9-dik szakasza nem csak a véderőröl, ha
nem átalánosságban a hadügyről szól: midőn pár
tolom t. előttem szólott Tisza Kálmán képviselő úr 
niódositványát, azt még némileg tovább kivánom 
terjeszteni, azaz: miután maga a most érintett XII-
dik törvényezikk 9-dik szakasza igy szól. „A kö-
2ös védelemnek másik (t. i. külügyön kívüli) esz
köze a hadsereg, s az arra vonatkozó intézkedések; 
szóval a hadügy" : én azt tartom, t. képviselőház, j 
hogy Magyarországnak nem elég csak a véderő
röl intézkedni, mert mint az igen t. miniszterelnök 
úr maga mondta, mit ér azon hadsereg, mely nem 
tud támadni, s csak arra képes, hogy védje a ha
zát. Olyan hadsereg kell, mely támadni is képes, 
-ezt elfogadom; s miután elfogadom, fentartoni a 
nemzet részére nem csak azt, hogy védhesse magát, 
mert azt a gyenge féreg is jogának tartja; bár csak
ugyan én is óhajtom azon átalános békét, melyről 
önök azt mondják, hogy nem jött még meg az 
ideje, mégis elismerem, hogy ha egész Európában 
készülődnek, nekünk is készülődnünk kell : mert 
még mindig áll azon elv : si vis pacem, pára belliim ; 
és egy másik: t . i . meliusestpraevinirequam prae-
veniri. Ugy tartom, hogy midőn egy egész nemzet 
arra készül, hogy magát megvédhesse, sokszor 
védelmi szempontból meg kell előznie az ellensé
get, mely ellene készül. 

E szempontból indulva kimondom nemcsak, 
hogy pártolom az indítványt, a mennyiben a czim 
nem fejezi ki azt, a mit én kívánnék; hanem jónak 
tartom a hadügyet illetőleg részemről a t . képviselő
ház asztalára egy módositványt letenni, s pedig nem 
olyat, mely ellenkeznék Tisza Kálmán képviselő
társunkéval, hanem, a mely azt némileg kiegészíti. 
E módositvány igy hangzik: „Fontolóra véve, 
hogy az 1867. évi Xll-dik törvényezikk 11. sza
kasza, ámbár csak mint az egész hadsereg kiegé
szítő részének, a magyar hadseregnek fenállását 
elismeri; tekintve továbbá, hogy Magyarország 
az 1608. koronáczió előtti II. törvényczikkben fen-
tartotta magának a hadüzenetre való befolyását 
és arról le nem mondott; miután ennek ellenére a 
véderőröl szóló 280. szám alatti törvényjavaslat 
czime, mely kizárólag csak a védelemre vonatko
zik, arról hallgatag lemondani látszik: de külön
ben azt sem ftjezi ki, hogy az alkotott törvény a 
magyar hadseregről szól; az 1867-dik Xlí-dik 
törvényezikk 9-dik szakasza pedig a magyar had
sereget illetőleg a hadügy iránti intézkedéseket tár
gyalja: a fentérintett törvényjavaslat czimének 
következő módosítását indítványozom : „Törvény
javaslat a magyar hadügyről." 

Midőn ezt a t. képviselőház figyelmébe aján
lani bátor vagyok, fentartom magamnak, hogy, ha 
ezen módositványom megtámadtatnék, azt mint 

indítványozó védhessem. (Zaj. Nem kell! Sza
vazzunk !) 

N y á r y Pál . ' Nincs oly körülmény, nincs oly 
tárgy, mely habár bizonyos szempontból tekintve 
jelentéktelen is magában, más helyzetből, más 
szempontból szemlélve s más körülményeket is 
számításba véve, nagy jelentőséget nem nyerhetne. 
A törvény mindig nem csak a szükségnek, mely
ből ered, hanem a helyzetnek is kell, hogy jelle
gét hordja magán. Ha nálunk, ugy mint Angliában 
vagy Francziaországban senki kétségbe nem hoz
ná abbeli jogát a nemzetnek, hogy annak önálló 
hadserege legyen, magam is azt tartanám, hogy 
felesleges a czimhez a „magyar* szót is hozzáten
ni. De, t. ház! mi még ezen szerencsés helyzetben 
nem vagyunk , nekünk a legkisebb körülményre 
ügyelnünk kell, nekünk valóban, mert annyira 
szeretjük hazánkat , annak irányában mindig 
még féltékenyeknek lenni is szabad, s ennélfogva 
én pártolom Tisza Kálmánnak a mi körülményeink 
közt, a mi helyzetünkben igen fontos indítványát, 
pártolom pedig azért is, mert alig néhány napja, 
midőn itt a ház egyhangúan azt nyilvánította : 
„mindnyájan 48-asok vagyunk." 

Én, t. ház, a legkisebb körülmények közt is 
emlékezni fogok erre, és emlékeztetni fogom azokat. 
kik netalán nem az 1848-diki idők szellemében, s 
kik nem az 1848-diki elvek mellett nyilatkoznának: 
emlékeztetni fogom ezen ünnepélyes pillanatra, 
mert igen sajnálnám azt, hacsak olyan értelemben 
mondatnánk 48-asoknak , mint Scipioról egykor 
mondatott, hogy afrikai nem azért, mert Cartha-
gót megmentette, hanem, mert Carthagót lerom
bolta. (Tetszés hal felöl.) 

Az 1848-diki szellem követeli tőlünk, hogy e 
pontnál se maradjunk el a 184b-iki törvényhozás
tól. Igen sokan vannak közülünk és a miniszté
riumnak talán minden tagja, kik az 1848-diki tör
vényhozásnak tagjai voltunk. Az 1848-iki törvény
hozás szintén utasította a minisztert, hogy a véd
erőröl törvényjavaslatot terjeszszen elő. A minisz
ter előterjesztette azt és a törvényjavaslatnak ily 
czimet adott: „Törvényezikk az ország védelmére 
szükséges katonaerőnek kiállításáról." A? osztá
lyok és a központi bizottság már felemelkedtek a 
helyzetnek valódi színvonalára, és nem tekintvén 
a czimet kevésnek, csekélynek, átváltoztatták 
azt i gy : „Törvényezikk a magyar hadseregről." 
És, t. ház, az 1848-diki törvényhozásban nem talál
kozott senki, ki ezen, a központi bizottság által ja
vasolt cziinváltoztatás ellen felszólalt volna. 

Én, t. ház, midőn pártolom Tisza Kálmán in
dítványát, figyelmeztetem a t. házat, hogy legyünk 
hívek itt is abbeli felkiáltásunkhoz, hogy mi 
48-asok vagyunk. (Tetszés bal felöl.) 

H o l l á n ErnÖ: T. ház! Ha az átalános vitat-
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hozások lefolyása nem tüntette volna elénk a kü
lönbséget, mely a tanácskozás tárgyát képező kér
dés felfogására nézve a jobb és bal oldal közt lé
tezik, azt tartom, hogy a most benyújtott módo-
sitvány azt tisztára hozza. En azt hiszem, hogy 
tanácskozásainkat nagyon fogja könnyíteni, ha 
ezen álláspontot világosan kifejezzük. Két ellenté
tes nézet áll egymással szemben, melyek közöl az 
egyik azt kívánja, hogy a magyar hadsereg egész 
taktikai formatiójára nézve külön elválasztott sereg 
legyen, mely ilykép a monarchia összes haderejé
nek egyik felét képviselvén, egyszersmind a tör
vény értelmében az egésznek kiegészítő részét 
teszi. A törvényjavaslat azonban, s ugy látszik, a 
háznak többsége abban a felfogásban van, hogy a 
magvar haderőnek elemei kisebb taktikai csopor
tokban összefoglalva — ugy a mint történt a pragma-
tica sanctio megkötését követő százados gyakorlat 
szerint mindenha — képezzék a monarchia összes 
haderejének kiegészítő részét. Szerintem csak az a 
kérdés, hogy a két mód közül, melyik felel meg 
inkább közjogi és politikai helyzetünknek, s me
lyik nyújt több garantiát az ország biztonságára 
nézve ? Ennek indokolásába hosszas ismétlések 
nélkül továbbra bocsátkoznom nem lehetne: mert 
e kérdés az átalános viták alkalmával tökéletesen 
ki lett merítve. De a mennyiben a beadott módo-
sitvány, az előbocsátottak értelmében, az egész 
törvényjavaslatnak lényegére vonatkozik, a meny
nyiben megváltoztatását és felcserelését, czélozza 
azon eszmének, mely a törvényjavaslatnak alap
ját képezi: én azért kénytelen vagyok a mellett 
szavazni, hogv a törvényjavaslatnak czime meg
maradjon, iigy a mint eredetű g szerkesztve volt. 
(Helyeslés a jobb oldalon.) 

Andrásy Gyula gr. miniszterelnök: T. 
ház! Debreczen városa érdemes képviselője módo-
sitványt terjesztett elő, a mely, ha nem tévedek, 
abban áll, hogy a törvénynek czime csupán a 
magyar véderőről szóljon. Okai voltak, hogy : elő
ször e törvény nem közös törvény, hanem csak 
közös elvekből kiinduló törvény ; másodszor, hogy 
nekünk nem feladatunk arról is intézkedni, hogy 
a közös védelemhez ő felsége többi or-szágai és 
tartományai mily mérvben járuljanak : tehát nincs 
jogimk megemliteni azoknak létszámát is. 

Én ezen módositványt nem fogadhatom el, 
mert egészen ellenkező elvből indulok ki, abból 
ugyanis, hogy az összes monarchiát sem Magyar
ország nem képes magában megvédeni, sem a bi
rodalom másik része, hanem a kettő együtt kö
zösen ; tehát a védelemnek közösnek kell lenni. 
Ez elvből indult ki apragmatica sanctio is, mely 
már akkor előre látólag a közös védelemről gon
doskodott. 

Mit lehetne az ellen mondani, ha a kormány 

I meg akarná kötni az országot bizonyos létszámra, a 
nélkül, hogy némileg előre biztositva legyen az iránt 
is, hogy ő felsége többi országai és tartományai 
ugyan* nnyi áldozatot a közös védelemre a magok 
részéről is elfogadnának ? A legméltóbban mond
hatná az ország rólunk, hogy az könnyelműség, 
könnyelmű és aránytalan terheltetése Magyaror
szágnak oly czélra, melynek megfelelő áldozatot a 
másik rész elfogadni nem akar. 

Ennek következtében tehát nézetem szerint 
a czimnek meg kell maradnia, s e törvénynek az 
összes véderőről szólnia ; de nem kell közös tör
vénynek, hanem csak közös elveken alapuló tör
vénynek lennie. 

Hogy ez a correct álláspont, ezt talán tisztelt 
barátom is el fogja ismerni, ha figyelmére méltatja 
a XII. t. ez. 13-dik szakaszát, mely azt mondja: 
„Kijelenti továbbá az ország, hogy a védrendszer 
megállapítása vagy átalakítása Magyarországra 
nézve mindenkor csak a magyar törvényhozás 
beleegyezésével történhetik. Miután azonban az ily 
megállapítás, épen ugy mint az átalakítás is, csak 
egyenlő elvek szerint eszközölhető," stb. „a két 
minisztérium előleges megállapodása után egyenlő 
elvekből kiinduló javaslatot fog terjesztem mind a 
két törvényhozás elé." Ugyan kérdem, ha ez tör
vény, mire vonatkozik a két minisztérium előleges 
megegyezése? Azt csak nem kívánja a t. képviselő 
úr, hogy oly dolgokra nézve, melyek csak tisztán 
Magyarországot illetik, a két minisztérium egyet
értésére legyen előre szükség, mert akkor Ma
gyarország jogi állását adná fel, (Helyeslés) a mit 
én nem föltételezek; de ha ezt nem méltóztatik kí
vánni, akkor nincs más, mint a törvénv czimének 
változatlanul meghagyása, mely igenis kifejezi azt, 
miről a törvényhozásnak határoznia kell. 

Én tehát a t. képviselő úr módositványát a 
magáin részéről nem fogadhatom el. {Helyeslés 
jobb felöl.) 

Tisza K á l m á n : Ha senki sincs felírva, és 
| senki nem kivan szólani, szabad legyen csak egy 
| pár szóval, mint indítványozónak az igen t. minisz
terelnök urnák felelnem. (Halljuk!) 

O azt méltóztatott mondani, hogy a kor
mányt valóban könnyelműséggel lehetne vádolni, 

j ha Magyarország véderejét meghatározván, egy
úttal nem kötné ki azt is, hogy mennyi leszen ő 
felsége többi országainak és tartományainak véd-
ereje. En, t. ház, azt tartom, hogy a mennyiben 
a régibb törvény szerint nem közös, hanem köl
csönös védelemről van szó, mi között nagy kü
lönbség van; de a mennyiben az ujfelfogás szerint 
közös védelemről van szó, igenis két oly ország
nak, mely közösön intézkedik egymás védelmérőli 
nem csak joga, de saját maga iránti kötelessége, 
parancsolják, meggyőződést szerezni arról, hogy 
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azon másik ország, melylyel ő egyességre tt,lépe 
oly erőt tart-e fent, hogy a védelemnek valóban 
eleget tenni képes lehesen. Ebben tökéletesen 
igaza van a miniszterelnök urnák, csakhogy annak 
nem az ország s itt Magyarország véderejéről 
szóló törvényjavaslatban van helye, hanem igenis 
arra nézve conventiót köthet a két állam, mint 
szoktak az államok kötni, és fentarthatj a magának 
mindenik ország a jogot, hogy meggyőződhessék, 
hogy kellő ereje a másiknak meg van-e vagy 
nem? 

Egyébiránt bátor vagyok még azt is meg
jegyezni, hogy igaz, hogy a jelen törvények 
közös védelemről szólanak, mint a mivel egymás
nak tartozunk; de [bátor vagyok e mellett meg
jegyezni, hogy maga a közös védelem még az egy
séget, a közös hadsereget nem föltételezi, mert 
bármennyi példát is méltóztatnak felhozni, épen 
azon példák utolsója i s , mely felhozatott az egy
öntetűségnek védelmére, ellenök bizonyit: mert 
pl. Sebastopolnál minden nagy erőditések daczára, 
nem az egységes sereg, hanem az együtt működő 
két külön sereg verte meg az ellenséget. 

Különben hosszasabban szólni nem szándé
kozom, s végül még csak egyet kívánok megje
gyezni. A tisztelt miniszterelnök úr hivatko
zott a 13-dik szakaszra , a melynek szavait 
fel is olvasá, és a melyek azt mondják, hogy 
egyenlő elvekből kiindulva kell törvényjavaslatot 
előterjeszteni. Ezt én részemről nem támadtam 
meg; de azt tartom, hogy az elveket meg lehet 
állapítani, és azután mindegyik ország rendelkez
hetik saját véderejéről, azt a másikra bizva, hogy 
az is rendelkezzék a magáéról. 

A mi különben azt illeti, hogy azt talán csak 
nem akarhatom, hogy egyességet kössön a minisz
térium mindazon pontokra nézve is, melyeket a 
13. szakasz ki nem jelöl, mint egyenlő elvek 
szerint intézendöket, hogy én ilyet nem követelek : 
abban a miniszterelnök urnák igaza van. mert 
épen, a mint már mondám, ezen törvényjavaslat 
ellen egyik legfontosabb kifogásom az. hogy az 
nem csak egyenlő elvek szerint, de közös törvény
ben intézkedik olyanokról is, a melyeknek közös 
elvek szerinti elintézése sincs a XH-dik törvény 
13. szakaszában kimondva. (Szavazzunk!) 

Andrásy Gyula gr. miniszterelnök: 
Engedelmet kérek, t. ház, hogy igen röviden pár 
szóval válaszolhassak arra, mit Debreezen városá
nak igen tisztelt képviselője jelenleg mondott. 

Köszönettel fogadom annak elismerését, hogy 
a kormánynak kötelessége volt, ha csak könnyel
műségről nem akart vádoltatni, gondoskodni arról, 
hogy midőn Magyarország a közös védelemre | 
nézve bizonyos terhet elvállalt, biztos legyen az 
iránt, hogy a másik rész is hajlandó legyen ma-

KÉPV. H. NAPLÓ. l86a/8. IX. 

gára aránylagos terhet vállalni-. De azt is méltóz
tatott a képviselő úr mondani, hogy ez áll ugyan, 
de annak nem törvény által kell történnie, hanem 
egy külön coventio által. Már ha méltóztatnak 
megengedni azt, hogy maga a biztosítás szüksé
ges, akkor, azt gondnlom, el kell ismerni azt is, 
hogy ennek más módja nincs. Tökéletesen igaza 
van t. barátomnak abban, hogy czéíirányosabban 
lehetett volna intézkedni a közös létszámról közös 
megállapodás (conventio) utján, de annak csak 
egy tere lett volna : a delegatio. (Ellenmondás bal
ról.) Ot t , a hol közös a védelem, mint teszem fel 
Éjszak-Németországban, ott nem csak különálló, 
hanem külön dynastiák alatt levő országok is, 
melyek egyesültek a kösös védelemre, együtt ha
tároznak a közös védelem minden feltételei felett. 
Magyarország törvényhozásának alkotmányos 
scrupulositása következtében és alkotmánya iránti 
féltékenysége következtében azonban arra rá nem 
állott, hanem elintézi a közös védelmi ügyeket a 
két különböző' törvényhozás által, tehát sokkal 
függetlenebbül, mint az történik egészen külön
böző dynastiák alatt álló országok közt. Már pe
dig, ha nem a delegatio utján történnék, hogyan 
történhetnék itt a közös megállapodás, a conven
tio? Nem történhetik az máskép, mint ezen módon, 
a mint itt történik. Ha pedig nem csupán törvényt, 
hanem coventiót akar a t. képviselő tir, akkor kö
zös elveken alapuló törvény elég nem volna, ha
nem közös törvényre volna szükség. De épen 
ezen közös törvényt nem akarja a t. képviselő űr, 
tehát más útja annak nincs, mint az, mely a törvény
ben ki van jelölve és melyet a törvényjavaslat. 
szem előtt tartott : egyenlő elvekből kiinduló 
és mindkét résznek kötelezettségeit meghatározó 
módon. 

Tehát ismétlem, hogy a t. képviselő úr indoka 
által nem győzetvén meg, módositványát el nem 
fogadhatom. (Helyeslés a jobb oldalon.) 

HaláSZ B o l d i z s á r : T. ház! (Zaj, Szavaz
zunk .') Lehet szavazni az igaz. mert az a legczélra-
vezetőbb érv, t. i. az anyagi, azaz a szám ereje 
az eszmék ellen. (Halljuk!) T. ház! A mi nemze
tünket prókátor nemzetnek nevezik külföldön és 
bizonyos időig, illetőleg századokig az is volt; de 
a maga részére saját érdekében volt hajdan az. 
Most prókátorok némelyek, de saját, illetőleg a 
haza érdeke ellen. Azokat az óvásokat, melyek 
a törvényekben voltak, mely szerint az ujonczokat 
segedelemképen ajánlották meg, most magunk 
ellen fordítjuk. Nevezetesen Deák Ferencz úr hi
vatkozott az 1796-diki törvényre (Szavazzunk t) an
nak bebizonyítására, hogy nekünk önálló magyar 
hadseregünk nem volt és az 1796. I I . törvény-
czikknek egy csekély részét felolvasta, kikapván 
belőle azt, hogy ott császári királyi hadseregről 
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tétetik említés éa ezen pár odavetett szóból von ki 
oly sérelmes következtetést. De ha mi saját érde
künkben akarunk prókátoroskodni, abból nem az 
következik, hogy nekünk nem volt független had
seregünk, hanem az. hogy segedelmet nyújtottunk 
a császári hadsereg harczképessé tételére; de nem 
az, hogy saját hadseregünkről lemodotíunk: mert 
az általa idézett törvény igy szól: „Miután a karok 
és rendek ő felsége és az ősi alkotmány védel
mére, (a mennyiben a franczia háború veszélyei 
az országot is fenyegetnék) verőket és életöket 
áldozatul hozni készeknek nyilatkoztak, a ki
tört franczia háború sugélyére 50,000 ujonczot 
s a 340 ezerre menő császári hadsereg szá
mára két millió mérő gabonát és más egyebet 
ajánlottak fel." Hanem azt nem méltóztatott el
olvasni, a mi az idézett szavak után következik, 
hogy t. i. ez azzal az óvással történt, nehogy 
belőle az ország közjogát illetőleg sérelmes követ
keztetés vonathassák. De halljuk, mit mond azon 
az 1796-diki törvényben hivatkozott óvást magá
ban foglaló 1741-ki LXIII . törvényczikk, mely-
lyel Mária Terézia az örvényből kisegittetet*-. 
í g y hangzik az: „Miután a bajor fejedelem és 
a porosz király nem csak az örökös tartomá
nyokat , hanem a magyar koronát is igénybe 
veszik, és igy az országba betörni szándékozná
nak, a karok és rendek az ország koronája és az 
ország védelmére országos felkelést határoznak, 
azon kijelentett feltétellel és óvásuk mellett, hogy 
ez soha az ország' alaptörvényei sérelmére ne ma-
gyaráztassék." 

Ha azt, hogy miután véletlenül császári had
sereg megemlittetett, oda magyarázzák, hogy soha 
sem volt önálló hadseregünk, akkor az különös 
egy prókátorság. 

Egyébiránt, hogy niikép gondolkozott ezen 
országgyűlés, melynek kilencz-tized része a régi, 
azaz 1861-diki követekből á l l : engedjék meg leg
alább hadd mondhassam el azt magával ezzel az or
szággyűléssel. (Halljuk! Szavazzunk! Elég volt!) 
Elég volt? Meghiszem azt, mert keserű a pilula. 
[Folytonos zaj. Dologra!) Kérem az elnök urat, 
kénytelen leszek a házszabályok 70-dik szakaszára 
hivatkozni. Különben ez nagyon is a dologra 
tartozik. 

E l n ö k : A mint egyrészről kötelességemnek 
tartom megkérni a tisztelt házat, hogy az illető 
szónokot meghallgatni méltóztassék, ugy másrész
ről kötelességem fölkérni a tisztelt szónok urat, 
hogy oly tárgyakat, oly érveket, melyek szorosan e 
tárgyra nem tartoznak, ne méltóztassék ismételni. 
(Helyeslés.) 

HaláSZ B o l d i z s á r : Hogy mi tartozik a 
tárgyra, majd csak magam fogom meghatározni. 
(Ohó!) Tessék niegczáfolni. (Folytonos zaj.) 

E l n ö k : Ugyanazon szabályok értelmében 
melyekre a képviselő úr méltóztatott hivatkozni, 
nekem is kötelességem felügyelni arra. hogy mi 
tartozik a dologra. (Helyeslés.) 

HaláSZ B o l d i z s á r : Méltóztassanak türe
lemmel meghallgatni, és azután tessék megitéíni, 
vajon a dologra tartozik-e vagy nem, a mit mon
dottam, vagy mondani fogok. 

Midőn én a magyar hadseregről beszélek, és 
midőn a törvény czimében ezen szót: „magyar 0 

ki akarom ^fejezni: ez csakugyan a tárgyra tarto
zik. (Folytonos zaj.) 

Folytatom tehát. Az 1861-iki felirat igy 
szólt: „A többi tartományok seregeivel- együtt 
közösen harczolt a hon és fejedelem ellenségei el
len, de lényeges volt mindiga különbség Magyar
ország és az örökös tartományok közt azokra néz
ve, mik a katonaságot tárgyazzák. Magyarország 
az örökös tartományoknak s azok kormányzatá
nak minden b<-folyása nélkül önállólag határozta 
meg a magyar katonaság számát, a mint ezt szá
mos törvényeink stb. meghatározták." (Zaj.) 

Most jön, uraim, még csak a java ! (Zaj.) 
„Miért akarják az országot azon hitre kény

szeríteni, hogy azok után, a mik ily módon tör
téntek, nincs többé mit vesztenie?" 

Midőn Pest vármegye bizonyos esetben e 
szavakkal élt feliratában, hogy az országnak nincs 
többé mit vesztenie, igen sokan roszalták, és azt 
mondták, hogyan meri ezt valaki mondani akkor, 
midőn mindent megnyertünk ? íme 1861-ben ezt 
maga az országgyűlés mondta. (Tartós zaj. Föl-
kiáltások : A dologra!) Hiszen kérem, ez a legfon
tosabb ! Ezt nem én mondom, hanem a ház mond
ta idézett feliratában, hogy kényszerítés nem teszi 
erőssé a birodalmat, és én jogosítva érzem magam 
erre hivatkozni, mert Klapka képviselőtársunk 
őszintén bevallotta, hogy nem jó bizony ez a tör
vényjavaslat, hanem hát el kell azt fogadni, 
(Nagy zaj.) 

Méltóztassanak megengedni, [Elég!) hogy 
fölolvassam, mit mondott ezen kényszeritettségről 
az 1861-iki országgyűlés: „kényszeritett egység 
nem teszi erőssé a birodalmat, az egyes ország
nak sértett önérzete, a kényszerítésből származott 
keserűség, szétválási, sőt talán elszakadási vágya
kat ébreszthetnek, s e miatt a birodalom akkor 
lesz majd leggyengébb, midőn összes erejére, né
peinek egész lelkesedésére legtöbb, szüksége lesz. 
Az ellenünk intézett csapásoknak valóságos oka 
főképen azon föltevés, hogy a mi alkotmányos ön-
állásunk, a mi törvényeink össze nem férnek a 
központosított egységnek azon eszméjével, mely 
a félre tett absolut rendszerből az alkotmányosság 
terére is áthozatott. Fájdalom, ez még most is ve
zérelvnek tekintetik." (Folytonos zaj) 
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Már most pár szóval be fogom fejezni előa
dásomat. (Még!) 

T. képviselőház! Fájdalommal hallottam a 
miniszter urak ajkairól az „osztrák-magyar, ma
gyar-osztrák, öszbirodalom" eszméjének megpen-
ditését. A mi engem illet. t. képviselőház, én nem 
tartok Tompa Mihály gólyájával, (A dologra!) 
melyet azért dicsőített, hogy két hazája van ; ha 
az egyikben hideg van, átmegy a másikba. Én, 
uraim, megelégszem ezzel az egy hazával, a hol 
nekem élnem, halnom kell! Én nem akarok oszt
rák polgár lenni, ám lássák, a kik ezt dicsőség
nek tartják. (Zaj. Elég!) 

Engedjék meg ,u ra im. . . (Nem engedjük meg!) 
Ha nem méltóztatnak megengedni, hát akkor 
igénybe fogom venni jogomat engedelmük nélkül 
is. (Zoj.) 

Még Tompa Mihály előtt (A dologra!) bizo
nyos Jessedik nevű uri ember külföldön a követ
ség mellett levén, a hon vágyát igy fejezte ki, a mit 
én magamévá teszek (Elég! Csak még egy kis 
türelmet kérek. A honvágyat tehát igy fejezte ki. 
(Zaj) Hissen kérem alásan , régen befejeztem 
volna már, ha türelemmel méltóztattak volna hall
gatni. (Zaj.) A honvágyat tehát igy fejezte k i : 
Nagy zaj) 

Hová futtok, gondolatim, mindig szüntelen ? 
Sebes daru nem repül igy őszi éjjelen. 
Ezer virág körül repked mézet szedő méh, 
Fürj és gólya két világrészt választ lakhelylyé. 

(Zaj. Szavazzunk!'} Most következik a j ava : 
Napraforgó nap felé néz hervadásáig, 
Csak egy hazát ismer szivem szakadásáig. 

(Helyeslés a szélső' bal oldalon.) 
Elnök: A beadott módosítások még egyszer 

fel fognak olvastatni. 
Horváth Lajos j e g y z ő (olvassa Tisza Kál

mán, azután Halász Boldizsár módositványát.) 
E l n ö k : T. ház ! A szabályok szerint először 

a szerkezetre történik a szavazás. (Helyeslés.) Ké
rem tehát azon t. képviselőket, kik a czimet a köz
ponti bizottság által beadott szövegezése szerint 
elfogadják, méltóztassanak felállani. (Megtörténik.) 
A többség elfogadta a véderőről szóló törvényja
vaslat czimét a bizottság szövegezése szerint. 

Következik az 1. szakasz. 
Horváth Lajos jegyző (olvassa az l-sö és 

2-dik szakaszt, melyek észrevétel nélkül elfogadtatnak. 
Olvassa a 3-dikat.) 

Bujanovics Sándor előadó: A központi 
bizottság a 3. szakasz vég sorában: „élete 20-dik 
évét" kivánja íratni „20-ik életkora" helyett. 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a központi bizott
ságnak e szakaszra vonatkozó módosítását? (Elfo

gadjuk!) Tehát a 3. szakasz a központi bizottság 
módosítása szerint fog kiigazittatni. 

Horváth Lajos jegyző (olvassa a 4-dik 
szakaszt.) 

Bujanovics Sándor előadó: A központi 
bizottság a 4. szakasz vég előtti harmadik sorában 
„16 szerint* helyett ezt kivánja íratni: „első 
szerint." 

Tisza K á l m á n : T. ház ! Már az átalános 
vitánál kijelentettem, hogy helytelennek tartom 
azon beosztást, mely szerint a szolgálati idő, a 12 
év a rendes hadsereg és a honvédség közt elosz-
tatik; helytelennek jelesen, hogy azok, kik be-
soroztatnak, 10 évig tartoznak a hadseregben, és 
csupán kettőig a honvédségben szolgálni. Nem 
szándékom azokat, a miket akkor már elmondot
tam, ismételni; csak megjegyzem, hogy meg va
gyok győződve, hogy ennek mind államgazdasági, 
mind pénzügyi tekintetben igen sok hátránya 
van. Megjegyzem továbbá, hogy igen nagy hát
ránya van még művelődési szempontból is, midőn 
az ország műveltebb része, a tanulók, a rnűveltsé-
gök után élők 10 álló esztendeig vannak oly hely
zetben, hogy soha sem tudják, mikor fognak a 
magyar kormány tudta és beleegyezése nélkül 
családi tűzhelyeiktől elzavartatni. A jelen körül
mények között, midőn a közös hadseregről van 
szó, ezen kérdésnek politikai oldalára is hivatkoz-
hatnám, azonban ezt, miután ugy gondolom, hogy 
mindnyájan értjük, feleslegesnek tartom s csak 
azt jegyzem még meg, hogy ezen ránk nézve mű
velődési, államgazdasági, pénzügyi s politikai szem
pontból egyformán helytelen beosztást, azt hiszem, 
a hadseregnek csataképessége sem igényli. Mert 
igen jól tudom, hogy a hadseregnek hátralékra, 
melyből a benne támadt hiányokat fedezhesse, 
szüksége van ; de tudom azt is, hogy ezen hátrá
nyok és hiányok pótlására nem szükséges az ösz-
szes hét évi tartalék. Épen azért részemről indít
ványozom, hogy a 4-ik szakasz eleje, a két utolsó 
bekezdésig, mely meghagyattatnék, igy szerkesz
tessék : „A szolgálati kötelezettség tar t : a) 3 évig 
a sor, had vagy tengerészet állományában; b) 3 
évig a tartalékban; c) 3 évig a honvédség első és 
d) 3 évig a honvédség második osztályában. Azok
ra nézve pedig, kik egyenesen a honvédségbe so
roztainak be : a) 9 évig annak első; s b) 3 évig má
sodik osztályában. A két utolsó bekezdés maradjon, 
a hogy van." E módositványomat elfogadás végett 
a t. háznak bátorkodom ajánlani, mit, ha elfogad
tatnék, természetesen a honvédségről szóló tör
vényben kellene azután jobban részletezni. 

H o r v á t h LajOS j e g y z ő (olvassa Tisza Kai-
mán módositványát.) 

H o l l á n E r n ő : Körülbelül két évtizede an
nak, hogy az európai hatalmasságok hadrendszere 
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nevezetes fejlődésnek indult, melyet a mai napon 
sem lehet teljesen befejezettnek tekinteni. Mert a 
mint az ujabb kornak találmányai mindinkább 
kifejtették a tér és idő feletti uralmat, a hadurak 
mindinkább oda törekszenek, hogy az anyagi hadi 
készletet, mint compendiosus egészet, minél ruga
nyosabbá tegyék, miszerint a relativ erőt, tehát a 
harczkészséget és harczképességet minél maga
sabbra fokoztatni, s ahhoz képest az absolut szá
mot, vagy is a számszerinti mennyiséget, a véd
erő csökkentése nélkül minél alább szállitni lehes
sen. Hasonló elvek, minthogy tudományos alapon 
nyugszanak, az európai hadseregek közös tulajdo
nát képezik ugyan, de az alkalmazásban, a helyi 
érdekek és viszonyokhoz képest sokképen módo
sulnak, s épen azért lényeges befolyással vannak 
azon aránynak megállapítására, mely az activ 
hadsereg, s a tartaléksereg képzésére legczél-
szerübb. 

Már az átalános viták alkalmával több izben 
kiemeltetett, hogy egyes állam magára le nem 
mondhat azon áldozatokról, melyeket az átalános 
erőlködés közepette, saját felfegyverzése czéljából 
viselni kénytelen. A mértéket e részben nem csak 
saját ereje szabja meg, hanem inkább a szomszé
dos versenyző államok hadi állapota és politikai 
tendencziai. Mig a viszonyok nem változnak, s 
más szomszédos államok nagy rendes seregeket 
tartanak, mi sem tehetünk mást, mint azt, hogy 
egyelőre az állandó seregben keressük honvédelmi 
rendszerünk fő súlyát. Annálfogva erős meggyő
ződésem az, hogy a szolgálati időnek meghatáro
zásában ez idő szerint nem fogadhatunk el más 
ar/ányt, mint a mely a ház asztalán fekvő törvény
javaslatban terveztetett. Meglehet, elérkezik nem 
sokára az idő, mikor ezen arányt megváltoztat
hatjuk olyanra, mely politikai és nemzetgazdasági 
viszonyainknak inkább megfelel, s annálfogva 
üdvös megtakarításokat fog államháztartásunkban 
eredményezni. Most azonban, ez alkalommal, fájda
lom ezt még tennünk nem lehet. 

Átalános a törekvés, s én azt igen is igazolt
nak találom, miszerint több oldalról azon védrend-
szernek életbe léptetésére törekszenek, melyet az 
európai szabadelvű haladási párt a honvédelem 
ideáljának tekint, melynek előnyei leginkább ki
tűnnek akkor, ha a fönálló rendszerek ellentétesét 
egymással szembe állítjuk. Ertem a franczia ere
detű conscriptionalis rendszert, s a svajczi miliz-
rendszert. í g y pl. Belgium, mely térfogata, népes
ségi, iparos és átalános gazdasági viszonyaira néz
ve legalkalmasabb összehasonlításra a svajczi vi
szonyokkal, honvédelmét franczia mintára ren
dezte be, miszerint hadi lábon 100,000 embert 
állithat ki. hadi budgetje pedig 52 millió frankot 
képvisel. Ellenben a Svajcz a miliz-rendszer alap

ján hadi lábon 200,000 embert állit ki, holott 
ezeknek évi költsége csak 9 millió frankot képvi
sel. I t t tehát'az előny igen szembeszökő, e számok 
további commentárt nem igényelnek, s az előny, 
mely Svajcz részére mutatkozik, annak tulajdonit
ható, hogy védrendszerének alapját a miliz-rend-
szerre vagy is a honvédségre helyezte. Igen, de 
Svajcznak viszonyai, politikai és közjogi helyzete 
egészen más, a miénktől lényegesen eltérő, minél
fogva az ott divatozó rendszer ránk nézve, lega
lább még ez idő szerint, nem alkalmazható, legfe-
lebb eszmény gyanánt lebeg előttünk. De a mig 
az európai államok azon eszmény felé közeledni 
nem fognak, addig mi sem leszünk képesek ked
vezőbb arányt állapitni meg az állandó hadsereg 
s a honvédség közt. Mivel tehát arról győződtem 
meg, hogy a törvényjavaslatban indítványozott 
haderő a többi nagy államok haderejéhez van 
mérve, annálfogva nem hiszem, hogy a tervezett 
arányon, valamint a szolgálati viszonyokon vál
toztatni lehessen a nélkül, hogy a törvényjavas
latnak egész lényegét meg ne változtassuk, minél 
fogva a szerkezetet, ugy a mint van, változatlanul 
elfogadom. {Helyeslés jobb felöl.) 

Ivánka Imre: A t. előttem szóló Hollán 
Ernő képviselő űr Belgium példájára hivatkozott; 
de a mit felhozott, az nem a mostani rendszer, ha
nem a régi. 

H o l l á n Ernő : Most is 100,000 van S 
Ivánka Imre: Igen, de nem csak a 100,000 

sor, ' hanem a 100,000 véd-katonára is fordittatik 
azon 50.000,000 frank. A sorkatonaságra 22 havi 
szolgálat idő határoztatott, a védkatonák helybeli 
szolgálata addig tart, mig lőni nem tudnak, és 
némileg be nem gyakorolták magukat. 

De nem erről van szó, hanem Tisza Kálmán 
módosítványáról és ehhez kívánok szólani. 

Az ujonezok megszavazása olyan alakban, 
milyenben az régen gyakoroltatott, Magyarorszá
gon — az én felfogásom szerint — ha a tervezett 
védrendszert épségben kívánjuk tartani, nem gya
korolható, módosítást kellett tehát tenni, a mely 
módosítás ezen törvénynek 11. , illetőleg 13-dik 
szakaszában benne foglaltatik: de miután e módo
sítás szükségessé vált, egy másik uj garantiáról 
kell gondoskodni a nemzetnek, hogy ereje ugy 
fog használtatni, a mint azt a nemzet érdeke kí
vánja. Ezen garantiát én a sereg mozgósításában 
keresem. H a m a r az összes haderőnek felét a kor
mánynak, illetőleg Ő felségének szabad rendelkezé
sére hagyja az ország, a többi katona pedig hon
véd lenne, bekövetkeznék az, mi a honvédelmi tör
vényben úgyis körül van írva, hogy t, i. a hon
védséget az országból kiinditani — én szerintem 
még mozgósítani — azaz a területből kiinditani a 
törvényhozás beleegyezése nélkül nem lehetne. E 
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czélból, hogy itt megnyerje az; ország azon garan-
tiát, melyet az ujonczmegszavazási jognak korlá-
tolása által meggyengített, és hogy ennek követ
keztében a későbbi szakaszoknál az helyesen alkal
maztathassák, pártolom Tisza Kálmán indítványát. 
[Szavazzunk!) 

Klapka G y ö r g y : Tisztelt ház! (Halljuk!) 
Sajnálom, hogy én Tisza Kálmán tisztelt képvise
lőtársam indítványát épen nemzetgazdasági szem
pontból el nem fogadhatom. 

Ha a viszonyok ugy állottak:volna, hogy mi 
tisztán magyar hadsereget alkothatnánk — mit igen 
sajnálok, hogy nem ugy van — akkor igenis elfo
gadtam volna az inditványt, sőt még reducáltam 
volna azon szolgálati időt, melyről Tisza képviselő 
úr beszélt. De mi külön helyzetben vagyunk és a 
mi védrendszerünk nem hasonlítható sem Svajcz, 
sem Belgium védrendszeréhez ; a mi védrendsze
rünk, mely nem tisztán nemzeti alapokon fekszik, 
vegyitett rendszer. Nekünk az állandó sereghez 
kell ujonczokat adnunk, magunknak pedig fentar-
tunk egy bizony nem önálló nemzeti organisatiót. 
Főtörekvésünknek kell tehát lenni épen nemzet
gazdasági szempontból, hogy mentül kevesebb ka
tona maradjon a zászló alatt béke idején. Ha már 
most Tisza Kálmán indítványát elfogadjuk, akkor 
három évig maradnának a katonák zászló alatt s 
három évig a tartalékban béke idején is. És ha ez 
esetben az egész véderőí a rendes katonasághoz 
sorozzuk, akkor igen, lesz elég erő, hogy a véde
lem fősulya az állandó seregre jusson — a mint 
akarjuk is — de hogyha a később következő tör-
vényczikk eszméjét fen akarjuk tartani, hogy egy 
része a védköteíezetteknek a honvédségbe jöjjön, 
akkor nem. Az által ellenben, ha mi a hét évi 
tartalékot elfogadjuk, fenmarad azon lehetőség, 
hogy béke idején a zászló alatt szolgáló magyar 
állandó sereg 80 —70,000-re szállittathatik le, és 
marad a tartalék, hogy háború idejében a ré
szünkre eső 340,000 főnyi egész illetéket, mint az 
a javaslatban van, kiállíthatjuk. Hogy ha pedig 
három évig a védkötelezettek lennének a zászló 
alatt és három évig a tartalékban, mint azt Tisza, 
képviselő úr indítványozza, akkor kényszerítve 
lennénk, ha a 800,000 főnyi közös seregi létszá
mot elérni akarjuk, arra, hogy az egész védköte-
lezett erő az állandó hadseregbe jöjjön, ezt pedig 
részemről károsnak találom. Károsnak találom, 
mert akkor csupán azok lépnének be a honvéd
ségbe , kik már három évig szolgáltak a rendes 
hadseregben és ugyanannyit a tartalékban. És így 
nem volna fiatal honvédség, a fiatalság egészeQ a 
rendes seregbe jönne. Én ennélfogva sokkal job
ban szeretem, hogy a tartalék hosszabb időre sza
bassák, hogy annál kevesebb erÖ maradjon béke 
idején a zászló alatt, és hogy a fiatalság egy része 

j soroztathassék a honvédségbe. (Helyeslés. Sza-
i vazzunk /) 

Berzenczey László: T. ház! (Nagy zaj. 
| Elnök csenget. Halljuk!) Nem tehetem, t. ház, hogy 
i a véderőről szóló törvényjavaslat feletti tanácsko-
j zás folytán ne figyelmeztessem a t. házat e kér-
! désnek egy más oldalára, (Zaj. Halljuk !) és pedig a 
I társadalomra való befolyására, arra, minő hatása 
| lesz a socialis életben ezen classificatiónak, hogy 
van egy hét esztendeig tartó császári tartalék, az
után más honvédsereg és honvédtartalék stb.,minő 
befolyása lesz ennek a socialis életre? Nem lehet, 

I hogy ne hozzam fel például — mert éltünk benne, 
• és legyenek szívesek mint példát felvenni azt — 
hogy p. o. nálunk a székelyföldön volt már úgy
nevezett határőrség; de nem azon lábra állítva, 
mint a többi határőrség, de nekünk volt úgyneve
zett honvédseregünk; azaz száz évvel ez előtt 
atyáink a felett tanácskoztak, vajon jó lesz-e szé
kely határőrséget állítani: ezek nagy része azt 
monda, hogy miután a határőrséggel , Magyaror
szág különböző nemzetiségeivel a magyar nemzeti-

| ségnek, lehet mondani, Belagerungszustandban van 
| állítva azon sereggel, mely a külellenség ellen 
I volt felállítva, hanem mely 1848-ban megfordi-
l totta a fegyvert és nem kifelé, hanem befelé hasz-
I nálta azt; atyáink akkor hazafiságnak tartották 
! azt, (Zaj. Halljuk! Elnök csenget) hogy ebben há-
I rom magyar ezred is legyen, és tudjuk, hogy ala-
! kult a székely határőrség. Hanem, fájdalom, az 
j eredmény az lett, habár Mária Terézia rendeletében 
I az volt, hogy idegen tiszteket nem szabad oda 
j tenni és a határból őket nem szabad kivinni, tud-
i juk.azt , hogy bizony idegen tiszteket tettek oda 
és az ország határán is kivitték. De nem erről 

| szólok, hanem arról, hogy a socialis életben ezen 
• katonák az alkotmány legnagyobb veszélyére 
vannak."Katona, ki egyszer a zászló alá tartozik 

i az összeírás szerint, az a polgárt már akkor is pa-
; rasztnak tekinti. Bocsássanak meg, ha ezen véle
ményben vagyok. 1848-ban is tudjuk, hogy ezek 

i nem igen akartak honvédek lenni. 1848-ban is 
volt kellemetlenség, és lehet jövőben is, hogy a 
császári katonák és honvédek közt lesznek surló-

I dások és kellemetlenségek. 
Tisza Kálmán véleményét azért pártolom te-

[ hát, mert szeretném, hogy ne legyen tíz évig ott 
• a közös hadügyminiszter keze minden fiatal em-
I béren, mert valóban félek, hogy 30 esztendő mul-
| va kevés liberális ember íeend Magyarországon, 

olyan, ki tudja, melyik órában fogjak becitálni. 
Hivatkozom a Svajczban honos rendszerre. 

| Ne tessék mondani, hogy ez két természetű. Min-
' denütt egy nemzeti sereg van, mig nálunk az 
; egyik nemzeti lesz, a másik közös lesz. E különb-
[ séget, ugy hiszem, el fogják ismerni, s azt sem fog-
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ják tagadni, hogy ez üdvös nem lehet, s azért ké
rem, pártolom azt, a mit Tisza Kálmán indítvá
nyoz, hogy legyen; legyen az egyik sorrendi se
regben az illető 6 évig, a másikban pedig legyen 
szintén 6 évig honvéd. Ha önök már most a rendes 
hadseregre akarják főkép a súlyt fektetni, legyen ; 
de ha e rendes sereg császári sereg, és erre fekte
tik a fő súlyt, akkor ezzel már előre kimondották, 
hogy a császári hadsereg erejében inkább bíznak, 
mint a honvédségében, (Elénk ellenmondások jobb 
felöl. Eláll! Elálll) és azért mondom, pártolom Ti
sza Kálmán inditványát, mely szerint legyenek az 
illetők 6 évig a rendes hadseregben, 6 évig a hon
védségben. 

Tisza K á l m á n : Csak épen egynehány szóm 
van t. képviselőtársunk Klapka György megjegy
zéseire. 

0 azt mondja, nem fogadhatja el az általam 
indítványozott beosztását a haderőnek, mert akkor, 
ha azt akarjuk, hogy a rendes hadsereg minda
mellett is a törvényben kijelölt létszámot elérje, 
akkor minden fiatal embert be kell a hadseregbe 
sorozni. 

Először is, azt gondolom, a hadsereg és a 
honvédség egyaránt, s egyformán kell, hogy a 
trón és ország védelmére szolgáljon, Ha tehát egy 
osztályt csinálunk, melynél fogva nagyobbodik 
a honvédek száma, igen természetesen a nélkül, 
hogy ez által az állam védelmi ereje csonkittat-
nék, kisebb lehet, és kell hogy legyen a rendes 
hadsereg létszáma, mit, ha el nem ismernénk, ha 
hogy a honvédség a trónnak és az ország bizton
ságának épen ugy támaszsza, mint a hadsereg, 
akkor az egészszel igazán nem tudom mit akarunk. 

De továbbá megjegyzem, hogy én magának 
a honvédségnek, és annak érdekében, hogy ezen 
honvédség czéljának és rendeltetésének minél job
ban megfelelhessen, óhajtom, hogy abba minél 
több oly elem és oly egyén legyen, ki a hadsereg
ben kiképezéséí már megnyerte ; (Helyeslés) mert 
így fog a honvédség legtökéletesebben megfelelni 
czéljának, s másfelől a jogegyenlőség elvének is, 
mely által az átalános védkötelezettség igazolásának 
sokkal inkább megfelelünk akkor, ha a hadképes 
fiatalság egyformán részesittetik a szolgálatterhei-
ben, és egyformán részesül a szolgálat alóli mielőbbi 
felrnentetésben, mintha ellenkező irányban jár
nánk el, mihez még egyszerűen csak azt teszem, 
hogy azért, hogy 3 éves tartalékot követelek, 
nem következik, hogy a 3 évre besorozottaknak 
az egész 3 évben zászló alatt kelljen állani, mert e 
tekintetben épen ott állunk módositványom sze
rint, mint a törvényjavaslat szerint, a hol hasonlag 
3 évi szolgálati idő van kimondva. 

Ha tehát a szerint lehetséges, hogy hamarább 
képeztetvén az illetők, béke idején haza bocsátássá- | 

nak, épen ugy lehetséges az én módositványom 
szerint is, melyet ennélfogva a t. háznak figyel
mébe ajánlok. (Helyeslés balról.) 

Elnök: A módositvány szavazás előtt fel 
fog olvastatni. (Nem szükséges /) Ha a t. ház nem 
kívánja a felolvasást, kérem azon t. képviselőket, 
kik a 4-dik szakasz eredeti szövegét a központi 
bizottság azon módositványával, hogy október hó 
16-dika helyett elseje tétessék, egészben elfogad
ják , méltóztassanak felállani. (Megtörténik^) A 
többség elfogadta. 

Következik az 5-dik szakasz. 
Horváth Lajos jegyző (olvassa az 5-dik 

szakaszt) 
Bujanovics Sándor előadó: A központi 

bizottság az 5-dik szakaszra nézve azt ajánlja, 
hogy ennek széljegyzete ez legyen: „A népfölke
lés." (Elfogadjuk!) 

E l n ö k . Ennélfogva az 5-dik szakasz elfo
gadtatott. 

H o r v á t h LajOS j e g y z ő (olvassa a 6-dik sza
kaszt, mely ellen nem történik észrevétel. Olvassa a 
7-dik szakaszt.) 

N y á r y P á l : E pontra nézve egy módosit-
ványt kivánok előterjeszteni, mely igy szól: „A 
hadsereg és hadi tengerészet hivatása ö felsége 
mindkét államterületének külellenségek elleni 
megvédése, és saját államterületén béke idején a 
belszolgálat teljesítése, valamint a belrend és biz
tosság fentartása.u 

Ezen módositvány indokolásától felment en
gem az igen t. miniszterelnök urnák a napokban tett 
nyilatkozata.Ugyanis egyik képviselőtársaim közül 
kifogást, némileg megjegyzést tévén, hogy a se
regnek nagy része nincsen az országban; továbbá, 
hogy a törvényben semmi biztosítékot nem lát az 
iránt, hogy az jövőben is másként legyen, a t. mi
niszterelnök úr szóról szóra ezt méltóztatott arra 
válaszolni: „Az egész törvényt ennek folytonos 
biztositékául tekintem, mert az átalános védrend-
szer rövid szolgálati ideje, s a csekély béke létszám 
mellett az ellenkező rendszer fentartását absolute le
hetetlenné tenné. Ha azonban, daczára annak, hogy 
ezen biztosíték magában a törvényben foglaltatik, 
az nem volna elegendő, megnyugtatására szol
gálhat a képviselőháznak, hogy e tekintetben már
is történtek intézkedések, hogy a magyar ezredek 
az országba visszahozassanak." 

Ha nem csalódom, a t. miniszterelnök úr épen 
annak akart kifejezést adni ezen nyilatkozattal, 
mit én itten a törvényben magában akarok kife
jezni. Ennélfogva kérem a t. házat, hogy ezen mó-
dositványt, mely úgyszólván nem is szükséges, 
hogy részemről indokoltassék azok után, miket 
nem én, hanem a t. miniszterelnök úr mondott, mél
tóztassék elfogadni. 
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Horváth LajOS j e g y z ő (olvassa Nyáry Pál 
mododtványát. Maradjon!) 

Halász B o l d i z s á r : T. ház! Én ezen mó-
dositványnyal épen ugy vagyok, mint az elsővel, 
hogy pái'tolom ugyan elvben, de miután nem feje
zi ki egészen azt, mit én óhajtok, hogy ben fog
laltassák, én egy másik módositványt ajánlok, 
melyet nem is szükség indokolnom, mert indokaim 
benne vannak abban, mit az első rnódositványra 
vonatkozólag mondtam el. Azok megnyugtatására, 
kik minél elébb végezni akarnak, kijelentem, hogy 
a többi pontokhoz szólni sem fogok. 

Horváth Lajos jegyző (olvassa Halász 
Boldizsár inódositványát:) „7. szakasz. A hadsereg 
és a hadi tengerészet hivatása Magyarország terü
leti épségének és belbékéjének, kül- és belellenség 
elleni, valamint ha megtámadtatnánk, ő felsége a 
magyar király osztrák örökös tartományainak is, 
az 1867. XII . törvényezikkben elvállalt kölcsönös 
védelmi kötelezettség folytán megótalmazása; sőt 
ha a hadüzenet 6' felsége által az 1608. II-dik tör-
vényezikk szerint, az ország tudta és beleegye
zésével történnék, az ily támadó hadjáratbani 
együtt működés is." 

Nyáry P á l : Azt hiszem, miután módositvá-
nyom ellen senki fel nem szólalt, hogy azt min
denki elfogadja. Oly indokot hoztam fel, mely 
indokról azt hittem, hogy a többség respectálja: 
t. i. a miniszterelnök úr nyilatkozatát. 

Andrásy Gyula gr. miniszterelnök: Leg
kisebb összeköttetést sem látok a kettő közt. 

Nyáry P á l t Ha a törvényjavaslat ezen sza
kasza igy marad, akkor én azt hiszem, hogy a kö
zös hadsereg által mind Magyarország, mind pedig 
ö felsége többi országai és tartományai örökös 
ostromállapotban maradnak. (Felkiálltások: Hogy 
hogy?) 

Andrásy Gyula gr. miniszterelnök: Nem 
értem, hogy ? * 

N y á r y P á l : Ha a magyar hedseregnek, 
vagyis azon erőnek, melyet Magyarország kiállít, 
a törvényben nincs szabályul . téve. hogy az or
szágon kivül csak akkor, midőn az eset elő adja 
magát, t. i. külső ellenség támadja meg ő felsége 
másik államát, csak, mondom, akkor alkalmaztas-
sék: abból szükségesképen nem más következik, 
mint az, hogy aaon semmi biztosítékot nem nyújt
ható kormány, mely ezen törvényben terveztetik 
tetszése szerint ugy fogja szétosztani a hadsereget 
és annak különböző részeit, mint jelenleg; ugy t . i, 
hogy Magyarországban jelenleg is semmi magyar 
hadsereg, hanem mind kül haderő van. Ennél
fogva azt hittem, hogy miután azon kérdésre, 
melyet egyik képviselőtársam tett, ki ez alka
lommal kiemelte azt is, hogy a törvényjavaslatban 
ily esetekre nézve nincs semmi rendelkezés, a mi

niszter úr azt mondotta, hogy ez magától értetik, 
hogy annak igy kelllörténnie, ha pedig a ház még 
nagyobb megnyugtatást is kivánna, őfelsége szán
dékára is méltóztatott hivatkozni; azt hittem, mon
dom, hogy egy törvényhozásnak ily biztosítékkal 
akkor, mikor törvényt alkot, nem szabad megelé
gednie, hanem ha ebben ellenvetés nem is lehet, 
annak a törvényben világosan be is kell igtattat-
nia s ezért ujabban ajánlom módositványomat. 

Andrásy Gyula gr. miniszterelnök: 
Megvallom, azok közt, miket minap e házban mon
dottam, s azon módositvány közt, melyet Nyáry 
Pál képviselő' úr ajánl, semmi összeköttetést nem 
látok. 

Tökéletesen áll az, a mit minap mondottam: 
hogy ezen törvénynek egész szerkezete és minden 
intézkedése biztosítékot ad arra nézve, hogy e 
mellett a magyar ezredeket nem lehet az országon 
kivül tartani, hanem az országon belül kell azokat 
tartani. Miért? Mert midőn igen kevés idő van 
kiszabva arra, hogy valaki kitanittassék. nem le
het az illetőket Magyarországból vagy Erdélyből 
Tirolba vagy más hová vinni, nem azért, mert ez 
annyi időt vesz el, mely a kitanitást majdnem 
lehetetlenné teszi; és nem másodszor azért, mert 
igen sok pénzbe kerülne. (Helyeslés.) 

Én tehát magában a törvényben tökéletesen 
elegendő garantiát látok ; de törvény által ő fel
ségének a hadsereg minden része feletti szabad 
rendelkezési jogát kizárni azért nem lehet, mert ez 
által először a közös biztosság lenne veszélyez
tetve; másodszor, mert a feletti rendelkezés minden 
államban és mindenütt a fejedelem jogaihoz, a 
vezérlet és vezénylet jogaihoz tartozik, ami nélkül 
a monarchia biztosságáról jót állani, megfelel-
intézkedéseket tenni absolute lehetetlen volna. 
(Helyeslés.) 

Miután tehát a törvény, a törvénynek minő 
den intézkedése magában foglalja azt, a mit a t. 
képviselő úr óhajt, hogy t. i. a magyar ezredek 
csak Magyarországban legyenek, erre nézve uj in
tézkedésnek szükségét nem látom, és ezért a módo
sitványt elfogadni képes nem vagyok. 

Elnök: Miután szólásra senki sincs felírva, 
következik a szavazás. Kérem azon képviselő 
urakat, kik a 7-dik szakaszt a szövegezés szeriut 
elfogadják, méltóztassanak fölkelni. (Megtörténik.) 
A többség elfogadja. 

Következik a 8-dik szakasz. 
Horváth Lajos jegyző (olvassa a 8-dik 

szakaszt.) 
Bujanovícs Sándor előadó: A központi 

bizottság e szakaszban e szó helyett: „közrend" 
ezt ajánlja: „belrend", közvetlenül utána pedig 
be lenne igtatva ez : „és biztosság." 

N y á r y P á l : T. ház! Egy igen rövid módo-
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sitványt vagyok bátora 8-dik szakaszra előterjesz
teni, mely csak annyiból áll, hogy e szó: „kivé
telessen0 hagyassék k i : mert e szó által a hadse
reg és honvédek rendeltetése megkülönböztetik, 
pedig a többi pontoknál soha, sehol ezen megkü
lönböztetés elő nem fordul. Ennélfogva azt gon
dolom, ezen egyszerűen előadottak által indo
kolva levén e szónak: „kivételesen" kihagyása, 
az e szakaszban meg nem maradhat. 

Andrásy Gyula gr. miniszterelnök: T. 
ház! Én megvallom, miután ez a t. képviselő ur
nák már nem első módositványa, és még egyiké
hez sem lehetett szerencsém hozzájárulhatni, igen 
óhajtottam volna e nem lényeges mődositványát 
elfogadhatni. De kénytelen vagyok kijelenteni, 
hogy e szónak „kivételesen'' itt ben kell maradni. 
Senki nem fogja tagadni, hogy a rend fentartása 
nem is lehet másnak rendes feladata, mint az ál
landó seregé. Miért? Mert az állandó sereg, vagy 
legalább annak egy része, mindig zászlóalj alatt 
van. A hol tehát rendetlenség történik, a polgári 
hatóságok az állandó hadsereghez fordulnak. Mi 
történnék akkor, ha ezt nem tehetnék, hanem kény
telenek volnának előbb a honvédséget összehivni ? 

És kérdem, vajon néha czélirányos eszköz 
volna-e maga a honvédség a rend fentartására? 
Méltóztassanak venni a választásokat, hol a kato
nai erőnek kell a pártokat elválasztani. Megenge
dem, hogy a honvédség is tehetné ezt kivételesen ; 
de bajos mégis, hogy az illető, ki maga bizonyos 
párthoz tartozik, a ki talán épen akkor hivatik el 
otthonról, a hol maga is korteskedett, hogy az 
oly részrehajlatlanul tarthassa fen a rendet, mint a 
másik. 

De nem lehet ezen szót kihagyni még azért 
sem, mert ha ez kihagyatnék, akkor azon t. urnák, 
a ki azt mondotta itt nem régen hogy ezek nem, 
honvédek, hanem gensdarmok, meglehet hogy 
igaza volna, mig igy nincs igaza. 

De magából a honvédség rendeltetéséből is 
foly az, hogy csak kivételesen lehet hivatva a rend 
fentartására, mert a honvédség nincs mindig zászló 
alatt, és nem lehet azt folytonosan oly kép használni, 
hogy az illetők polgári hivatásuktól elvonassanak 
és ide vagy oda hivassanak a rend fentartására. 

A honvédségnek ezen hivatása tehát nincs 
kizárva, ezen hivatása megmarad, és ez azon fela
datok egyike, melyek teljesítésére a honvédség hi
vatva van ; de csak kivételesen. {Helyeslés a jobb
oldalon.) 

N y á r y P á l : Igen figyelmesen végig hallgat
tam a miniszterelnök úr által felhozott indokokat; 
de megvallom, azok által nem lehetett oda vezé
relve meggyőződésem, hogy módositványomat 
visszavegyem. Mert azok. a miket a miniszterelnök 
úr előhozni méltóztatott, csak eshetőségekre vo

natkoznak; de azok által az én indokomat, melyre 
legfőbb súlyt helyeztem, t. i. hogy az alkalmazásra 
nézve törvényben, ezen egy helyet kivéve, semmi 
különbség nincs téve a hadsereg és a honvédek 
közt, mondom, ezen indokot nem méltóztatott he
lyéből kiforgatni. U g y hogy nem tehetek róla, de 
őszintén meg kell vallanom, hogy épen azért, mert 
nem egyenesen méltóztatott felelni a kérdésre, ha
nem azt kikerülve, én ugy vagyok meggyőződve, 
hogy a t. miniszter urnák helyzetében szükség 
lehetett ugyan beleegyezni, hogy ezen szakaszba 
ez bejöjjön; de részemről ki kell jelentenem, hogy 
ez bizalmatlansági szavazat a honvédség iránt. 
{Helyeslés a bal oldalon.) 

Elnök: Kérem azon képviselő urakat, kik a 
8-ik szakaszt a központi bizottság által tett módo
sítással elfogadják, méltóztassanak felállani. {Meg
történik.) A többség a 8-ik szakaszt a központi bi
zottság módosításával elfogadja. 

Következik a 9-ik szakasz. 
Horváth Lajos jegyző {olvassa a 9-dik 

szakaszt.) 
Bujanovics Sándor előadó: A központi 

bizottság véleménye szerint az első sorban „felke
lés" helyett jönne „népfelkelés," a második sorban 
pedig „legvégső" helyett „végső." 

Bernáth Zsigmond: T. ház! Seholsemiga
zoltatik azon régi példabeszéd, hogy: „de omni 
verbo otioso rationem reddit," mint ép a törvény
nek szavaiban. Ezen szakaszban nekem igen ke
vés, csak négy szó iránt van kifogásom s ezen 
négy szó kihagyását alázatosan indítványozom. 
Ezen négy szó : „a népfelkelés, a háború idején a 
védelmi erőnek legvégső * megfeszítése." E két 
szóra : „a védelmi erőnek" megjegyzem, hogy ez 
merő pleonismus akkor, midőn a második sorban 
ott van a hadsereg és a honvédség; mert már fe
lébb is mondottuk, hogy védrendszer s igy két
szer fordulna elő. Második pedig ez: „végső meg
feszítés." Ez végzetteljes szó volna, ha igy ma
radna , melytől a felkelő nép már előre megbor
zadna, mert tudná, hogy ő az utolsó. (Zaj.) 

T a d n a y LajOS {elneveti magát.) 
B e r n á t h Z s i g m o d : Ne tessék nevetni, t. 

Vadnay képviselő urnák, mert én sohasem neve
tek a képviselő úr beszédén . Emlékezzék vissza a 
t. képviselő úr arra, hogy az kiáltatott egykor: 
„Jöjj fel kopasz, jöjj fel." 

E két szó: „végső megfeszités" tehát végzet
teljes szó. Megriasztja a népet, mely felkelt, és 
önbizakodást adna annak, mely támad; mert azt 
tudná, hogy hiszen nincs több, ő az utolsó. An
nálfogva én ezen négy szónak, e kettőnek, h o g y : 
„védelmi erő," és e kettőnek, h o g y : „legvégső 
megfeszítése" kihagyását kérem. (Maradjon!) 
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H o l l á n E r n ő : T. ház! A most épen elő
adottakra következő észrevételeim vannak. 

A mennyiben e törvényjavaslat a jövő véd
erő constitutivumát két részre osztja, t. i. a hadse
regre és a honvédségre, nem látok abban pleonas-
must, hanem azt nézem , hogy előre van bocsátva 
az átalános kifejezés, t. i. a véderő és mindjárt reá 
a következő tételben a védelmi erőnek részletes 
constitutivuma van előadva. 

A mi a másik észrevételt illeti, hogy t. i. a 
védelmi erőnek végső megfeszitése volna a felke
lés: ez utóbbi nem szokatlan, nem uj valami, mert 
az egész világon, a hol még felkelésről intézkedett 
a törvény, annak határozattan az a czélja, hogy 
ez az utolsó, végső megfeszitése a nemzeti véderő-
nek. Ez, kérem, nem uj dolog, ez átalánosan elfo
gadott kifejezés. 

E l n ö k : Kérem a t. képviselőket, a kik a 9-ik 
szakaszt a központi bizottság által indítványozott 
módosításokkal elfogadják, méltóztassanak felál-
lani. [Megtörténik.) A többség elfogadja. 

Horváth LajOS j e g y z ő (olvassa a törvény
javaslat 10-ik szakaszát.) 

Bujanovics Sándor előadó: E szakasz 
hatodik és hetedik kikezdése elején, a hol „fölke
lés* fordul elő, „népfölkelés" írandó. 

S i m o n y i LajOS b . : T. ház! Ezen szakasz 
második bekezdésére [lesz szerencsém egy módo
sítván yt a ház asztalára letenni. 

Az átalános hadkötelezettség elvét a ház igen 
nagy része elfogadta azért, mert azt üdvösnek 
tartotta különösen azon indoknál fogva, hogy ez 
által lehetségessé tétetik az, hogy a lehető legna
gyobb haderő állittathatik ki a lehető legkevesebb 
költségek tétele mellett. Ez különösen a béke ide
jére értendő, és csak ez esetben és csak ily módon 
eszközölhető az is, hogy háború esetére igen nagy 
és hatalmas seregek állíttathatnak ki a harcz me
zejére. 

Ezen átalánosan elismert üdvös elvnek igen 
sok nehézséggel kell megküzdeni, különösen a 
legfőbb katonai körökben, hol többen az előbbi 
absolut kormány seregében szolgálván, a régi rend
szerhez hozzá szoktak, minek következtében a ka
tonát a hadi szolgálatban igen sokáig óhajtják 
megtartani, azért, hogy abba beleöntethessék a 
katonai szellem, azaz: hogy ezen katona feledje, 
hogy valaha honpolgár volt. valamint azt is, hogy 
valaha még az is lehet; továbbá, hogy legyen meg 
ezen katonának az úgynevezett katonai tartása, 
azaz: hogy legyen belőle gép. 

Elismerem, hogy vannak oly katonai osz
tályok, melyek hosszas kiképzést igényelnek. Ilyen 
a tüzérség, a mú'tani osztályok és a lovasság is. 
Ámbár ez utóbbit hazánkra nézve egészen alkal
mazhatónak el nem ismerem, mert itt nálunk, mint 

KÉPV. H. NAPLÓ. 1865/g. ix. 

azt a tapasztalás is tanúsítja, a népnek szokásai 
következtében harczképes, edzett lovas sereget a 
legrövidebb idő alatt lehet kiállítani, és bátran me
rem mondani, talán az egész világon ez a legal
kalmasabb nép a lovassági hadcsapatok szervezé
sére. Mindazonáltal csak azért, hogy némi egy
öntetűség legyen a két törvényhozás határozatai 
között, ezen szakaszra nézve kivételt nem teszek. 
Hanem a gyalogságra nézve csakugyan nem lá
tom indokoltnak azt, hogy még a 3 évi szolgála
ton felül is az illető katonai hatóságnak belátásá
tól függjön a gyalogságbani katonaságot fegyver 
alatt tartani. Mert ezzel vagy a budget terheltet
nék tul, a mi csak az ország kárára eshetnék, 
vagy pedig kevesebben részesülhetnének a kato
nai kiképeztetésben, mivel a kiállított katonák 
hosszabb ideig tartatnának fegyver alatt, és igy 
mindkét esetben csak az ország jólléte szenvedne 
csorbát. 

Ezen szakaszt továbbá ellentétben látom a 4. 
szakasznak azon meghatározásával, mely 3 évet 
mond ki a sorhadbani szolgálatra nézve. 

Mindezen indokoknál fogva, de különösen 
szemem előtt tartván azt, a mit az igen t. vallás
os közoktatásügyi miniszter úr mondott az átalá
nos vitatások alkalmával, midőn kiemelte, hogy 
az ország véderejének oly karba helyezése, hogy 
aa hivstásának megfeleljen, igen sok és nagy áldo
zatokba kerül az országnak; azonban az ország
nak legnagyobb kára abban van, hogy annyi 
munkaképes ész és kéz improductiv czélokra hasz
ná la t ik : nem óhajtom, hogy az országnak ezen 
ereje ily téren használtassák fel annyival kevésb-
bé, mert az igen t. közoktatási miniszter úr kijelen
tette azt ís, hogy a ki ily határozatba beleegyezik, 
az magára ez által igen nagy felelősséget von. 

Én tehát részemről mindezen indoknál fogva 
bátor vagyok a t. háznak azon módositványt aján
lani, hogy ezen szakasz terjesztessék ki nem az 
egész hadseregre, hanem csak az egyes hadosztá
lyokra, különösen pedig a tüzérségre, mú'tani osz
tályokra és lovassági csapatokra. (Helyeslés balról.) 

Horváth LajOS j e g y z ő (olvassa Simonyi 
Lajos b. módositványát): „A 10-ik szakasz második 
bekezdése ekként kezdődjék: „A tartalék első fo
lyamába lépendő tüzérség, lovasság és műtani 
osztályokban hadkötelezettek" stb. 

Várady Gábor: Egész terjedelmében ma
gamévá teszem Simonyi barátom módositványát; 
{Helyeslés balról) azonban, miután nekem is van a 
2-ik bekezdésre, és különösen ezen 2-ik bekezdés
nek a közös hadügyminiszterre vonatkozó tételére 
egy módositványom, bátor vagyok azt már most 
a t. ház figyelmébe ajánlani. 

Az átalános tárgyalás alkalmával kifejeztem 
[ azon meggyőződésemet, miként a közös hadügy-

56 



442 CCLXXVIH. ORSZÁGOS ÜLÉS. (Augusztus 5. 1868.) 

miniszteri institutio alkotmányunkban fel nem ta
lálható, az 1867. XH-ik törvényczikk által az nem 
igazolható és nem indokolható, és hogy az fölös
leges ; most még hozzáteszem , hogy az káros 
s egyszersmind veszélyes is. Allitásom első tételét, 
hogy t. i. a közös hadügyminiszteri institutio ősi 
alkotmányunkban fel nem található, azt hiszem, 
szükségtelen bizonyítani: hiszen mindnyájan tud
juk, hogy ezen intézkedés a közösügyi törvények 
létrejötte után vette eredetét; {Helyeslés- balról) 
azonban állitásom többi tételeinek, alaposságát és 
valóságát, azt hiszem, ki fogom mutathatni. (Hall

juk !) 
Az 1867. XH-ik törvényczikk 11-ik szakasza 

szerint mindazt, mi a magyar hadsereg, mint az 
összes hadsereg kiegészítő részének vezérletére, 
vezényletére és belszervezetére vonatkozik, ő fel
sége alkotmányos fejedelmi jogánál fogva, kérem, 
t. ház, jól megjegyezni: alkotmányos fejedelmi 
jogánál fogva gyakorolja. (Helyeslés balról.) A 12-
ik és 13-ik szakaszokban a törvényhozás hatáskö
réhez tartozó tárgyak soroltatnak elő; de ezen 
törvényben egyetlen szakasz sincs, mely a közös 
hadügyminiszterről, mint ilyenről említést tenne, 
vagy oly teendőket csak érintene is, mely teendők 
a közös hadügyminiszter hatáskörébe tartoznának. 
És igen természetesen, mert hiszen a 11-ik, 12-ik 
és IS-ik szakaszokban elősorolt tárgyak a tör
vényhozás mindkét faktora között megosztott jo
gok összegét foglalják magokban. 

Ezen állitásom ellenében gyakran történik 
hivatkozás és történt a múlt napokban is a 27-ik 
szakaszra. Szükségtelen ezen 27-ik szakasz tartal
mát magyaráznom avagy taglalnom; elégséges 
lesz ezen szakasznak első pontját felolvasni. (Hall
juk !) Ez igen világos s igy szól: „Egy közös mi
nisztériumot kell felálíitani azon tárgyakra nézve, 
melyek mint valóssággal közösek, sem a magyar 
korona országainak, sem ő felsége többi országai
nak külön kormányzata alá nem tartoznak." 

Közös minisztérium tehát csak azon tárgyak
ra nézve volt felállitandó, a mely tárgyak sem a 
magyar korona országainak, sem ő felsége többi 
országainak kormányzása alá nem tartoznak, ugy 
de a 11-dik szakaszba foglalt tárgyak 6' felségének, 
mint magyar királynak jogai közé tartoznak. A 
27-dik szakaszra, mint a közös hadügy miniszteri 
institutio támaszára, nézetem szerint tehát csak 
azok hivatkozhatnának, a kik azt állítanák, hogy 
a magyar hadsereg felett a magyar törvényhozás, 
s ezen törvényhozásnak egyik faktora a magyar ki
rály nem rendelkezhetik, s továbbá, a kik azt állí
tanák, hogy ő felsége Magyarországon másként 
is rendelkezhetnék, mint magyar király. Azonban, 
miután ezt közülünk senki sem állithatja, nézetem 

szerint a 27-dik szakaszra e szempontból alappal 
hivatkozni nem lehet. 

Ezen hadügy miniszteri institutio nézetem 
szerint fölösleges is azért, mert a 11-dik szakasz
ban körül irt tárgyakra nézve ő felsége magyar 
királyi jogánál fogva, tehát alkotmányunk és tör
vényeink értelmében intézkedik, és igy mind
azon rendeleteket, melyeket ezen jogából kifolyó
lag, kibocsát, egyik vagy másik magyar minisz
ter ellenjegyezni köteleles, más, mint magyar mi
niszter pedig azt ellenjegyezni nincsen is jogosítva. 

Azonban ezen hadügyminiszteri institutio né
zetem szerint káros, sőt veszélyes is, mert azon 
közös hadügyminiszter a magyar országgyűlés
nek nem felelős; pedig oly rendeleteket is fog alá
írni, s részben ellenjegyezni, a mely rendeletek 
a 11-dik szakasz szerint ő felsége mint magyar 
királyt megillető jogok alapján bocsáttatnak ki. 

Felhozathatnék ez ellen, hogy igen is felelős 
a közös hadügymiszter a delegatiónak; azon dele-
gatiónak, a melynek hatásköre a közösügyi költ
ségvetés megállapítására, s legfelebb a számadá
sok megvizsgálására terjed k i ; s igy a közös had
ügyminiszter nem lehet más tárgyakért a delega
tiónak felelős — az én felfogásom szerint, — mint 
a melyek a delegatio hatásköréhez tartoznak. 

Én tehát e tekintetből bátorkodom egy mó-
dositványt a t. képviselőház figyelmébe ajánlani, 
mely módositvány igy hangzik: „A véderőről 
szóló törvény 10. szakaszának 2-ik alineájában 
azon kifejezés helyett : „közös jóváhagyásával í s 

ezen szavak teendők: „6 felsége a király paran
csára az illető magyar miniszter ellenjegyzése 
mellett/ ' 

Ivánka I m r e : Valahányszor arról volt szó, 
hogy a közös hadügyminiszter hozassák be, és 
törvényesíttessék, mindig kötelességemnek ismer
tem, ellene felszólalni, az előtt, hogy késő lesz, 
mert az egész törvényben legveszélyesebbnek 
épen a közös hadügyminiszter felállítását tartom. 
(Ellenmondás.) Sajnálom, de ugy van. (Ellenmondás 
a jobb oldalon.) Én igy fogom fel. 

Kerkapoly tagtársunk okoskodása etárgyban 
tegnapi napon, a melyben azt akarta kimagya
rázni, hogy a közös hadügyminiszter oly jogokat 
fog gyakorolni, melyekre nézve előny, hogy ha 
azt a közös felelős miniszter teszi, nem pedig ő fel
sége a király, egészen ferde: mert azon jogokat, 
melyek tisztán a magyar királyt illetik, nem 
gyakorolhatja más, mint a magyar király; nem 
más, mint a fővezér; azon jogokat, a melyek fe
lelősség mellett gyakorolandók, azokat a törvény 
a honvédelmi miniszter és a magyar kormány ré
szére tartotta fen. 

Én tehát a közös hadügyér felállításában 
nem azt látom, hogy korlátolva lenne 8 felségé-
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nek rendelkezési joga, hanem igenis azt látom, 
hogy a közös hagügyminiszter elkobozza a ma
gyar honvédelmi miniszter jogait. 

Én, t. képviselők, ezen kérdést nem tekinthe
tem pártkérdésnek; átalában mindazt, a mi a 
hadseregnek felállítása körül történik, pártkérdés
nek nem kívánom tekinteni; s azt tartom, mind
nyájunknak azt kell akarni, és mindnyájunk szán
déka nem lehet más, mint hogy oly hadsereget al
kossunk, a mely engedelmeskedni fog, és paran
csolatait végre fogja hajtani minden törvényes 
kormánynak, bár mely pártnak kifolyása legyen 
az. Azért sohasem fogadhatom el azt, hogy az 
ország katonája párt embere lehessen. 

Ezeket előre bocsátva igenis elismerem, hogy 
a t. miniszterelnök urnák igen nehéz állása volt e ' 
tárgyban; tudom igen jól, hogy véghetetlen elő-
Ítéletekkel kellett küzdenie; és tudom azt is igen 
jól, hogy sokan azt hirdetik, igen tiszteletreméí-
tó férfiak, hogy ha nem lesz minden tekintetben | 
egységes a hadsereg, vége lesz a monarchiának. | 
De én ugy vagyok meggyőződve, hogy azok, a I 
kik császAriabbak magánál a császárnál, és nem j 
akarják megérteni azt, hogy az 1848-iki szellem 
hatott és hat, bár elnyomva, decomponálólag a 
hadseregben; és a kik ezen szellemet nem akarják 
inkább mint felélesztőt, mint felvillanyozót hasz- j 
nálni, azok ő felségének igen rósz szolgálatot tesz- I 
nek, és sokkal jobban tennének, ha a szolgálat- i 
ból végkép távoznának. '• 

Ezeket elmondva, még egyszer bátor vagyok | 
felemlíteni, hogy teljes meggyőződésem szerint, | 
mindazon teendőket, a melyek tisztán szorosan j 
katonaiak, elvégezheti ő felsége legkegyelmesebb 
királyunk és hadurunk, vagy pedig annak meg-
bizott fővezére; minden más teendők, melyek az ! 
administratióra, kiegészítésre és felfegyverzésre s a 
többire vonatkoznak, a magyar honvédelmi minisz
ternek teendője, a ki azért felelős az országnak. 

Ezeket figyelembe véve, ugy méltóztassanak 
majd szavazni, hogy ha megszavazták a hadügy- j 
minisztert, — én is engedelmeskedni fogok a tör- í 
vénynek,— de bizony, bizony mondom : igen igen 
veszedelmes, és ezért pártolom Várady Gábor ba
rátom indítványát. 

Horvát Boldizsár igazságügyér: T. 
ház! A kormány a törvényjavaslat ezen részének 
szerkesztésében szorosan a létező alkotmányhoz, j 
t. i. az 1867. XII. törvényczikkhez, mint alaptör- j 
vényhez ragaszkodott. 

Ezen törvénynek 9-ik szakasza a monarchia 
védelmét, vagyis a hadügyet világosan közös ügy
nek jelenti. 

Továbbá, ugyanezen törvénynek 27-ik szaka
sza azt mondja, hogy egy közös minisztérium ál

líttatik fel mindazon ügyek elintézésére és vezetésé
re, melyeket ezen törvény közöseknek ismert el. 

A mely logikával tehát felállíttatott a közös 
külügyi miniszter, a mely logikával kineveztetett 
a közös pénzügyér, ugyanazon logika, ugyanazon 
következetesség követelte azt is, hogy a hadügy 
élére is, melyet közös ügynek állapítottunk meg, 
közös hadtigyér állíttassák. 

A t. ellenzék a jus majestaticumra hivatkozik. 
Bocsánatot kérek, igen sok tartozik a jus majesta-
ticum körébe; hanem, ha azt kívánja az ellenzék, 
hogy mindazt, mi a jus majestaticumhoz tartozik, 
ő felsége absolut hatalommal gyakorolja, minden 
miniszter közbenjárása s igy minden alkotmányos 
felelősség nélkül: akkor, azt hiszem, hogy az alkot
mányosságnak igen rósz szolgálatot tesz. (Elénk 
helyeslés.) A kormány tehát, midőn a közös had
ügyminisztert felvette a törvénybe, midőn a 
közös hadügy ér kinevezését kívánta, nem csak a tör
vénynek, nemcsak specifice az 1867. Xll-dik tör
vény czikknek, hanem egyúttal az alkotmány szel
lemének , az alkotmányosság alapkövetelménye
inek is eleget akart tenni. (Elénk tetszés.) 

Azt mondotta Várady t. barátom, hogy ő 
felsége, ha épen nem akarja absolut utón gyako
rolni a majestatikus jogokat, ám rendeleteit aláírat
hatja bármelyik minisztere által. Hová veztne ez, 
t. ház? Például kibocsát ő felsége egy rendeletet, 
mely a közös hadügyre vonatkozik, ezt aláirja a 
magyar honvédemi miniszter. Kérdem, a magyar 
honvédelmi miniszter ezen factumáról kinek lenne 
felelős ? A magyar parlamentnek nem: mert a 
hadügy közös ügy s mint ilyen a deíegatiók elé 
tartozik; a delegatiónak pedig azért nem : mert 
ezzel csak a közös miniszterek állanak érintke
zésben, s az 1867. Xll-dik törvényczikk 27-dik 
szakasza nem engedi meg, hogy a magyar honvé
delmi miniszter egyszersmind közös miniszter is le
hessen. (Ugy van! Helyes!) Ez egyenesen kijátszá
sa volna a felelősségnek, mert a közös hadügy 
körüli eljárásért nem lehetne kit és hol felelősségre 
vonni. (Helyeslés.) 

Ez volt oka, hogy a kormány a törvényjavas
lat e szakaszát ugy szerkesztette, mint van; külön
ben az alkotmányosság követelményeinek nem ** 
birt volna megfelelni, különösen a felelősséget 
nem tudta volna gyakorlatilag életbe léptetni. 
(Zajos helyeslés. Szavazzunk!) 

B ó n i s S á m u e l : T. ház! Sokan vitatták e 
házban, többek közt most az igazságügyminiszter úr 
is, de leginkább Zichy Antal úr azon eszmét, hogy 
ha ő felsége valamely dologban intézkedik, sok
kal alkotmányosabb dolog, ha a felelős miniszter 
ellenjegyzése mellett intézkedik, mintha a nélkül. 
Ezt tagadni én sem fogom; hanem azt nem enge
dem meg, hogy alkotmányosabb lenne az, ha 
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olyan miniszter ellenjegyzése mellett intézkedik 
mely minisztert bizonyos cselekményeknél nincs tes
tület, mely feletetre vonhassa. És méltóztassanak 
megengedni, miután az 1867-ki közösügyi törvé
nyek világosan megmondják azon ügyeket, melyek 
a delegatióra tartoznak, azonban a hadügynél ő fel
sége igen sok más olyanban intézkedik, mi a dele-
gatio elé nem tartozik, ha oly ügyről intézkedik a 
közös miniszter által, mely a delegatio elébe nem 
tartozik : kérdem a t. házat, kinek lesz felelős azon 
közösügyi miniszter ? 

Én, ha a t. ház azt kívánja, hogy mennyiben 
egy része a hadügynek közös ügy, közösügyi mi
niszter is legyen: azt tartom, arról a törvénynek 
kellene szólani ; akkor a törvénynek praeeisirozni 
kell azt, mi a közös hadügyminiszter teendője; 
mert különben oda fogunk jönni, hogy a legna
gyobb közjogi dolgaink fognak eldöntetni oly mi
niszter által, ki e háznak nem felelős. 

E szerint Várady Grábor módositványát pár
tolom. (Helyeslés a bal oldalon.) 

Bánó Józse f : T. ház! Igen szeretném ki
kerülni, hogy mind azt, mi már e tárgyban elmon
datott az átalános tárgyalásnál, megint ne ismé
teljem; de miután itt mégis egy pár uj érv hoza
tott fel, legyen szabad nekem is e részben pár 
szót szólni. 

A törvényekre történt hivatkozás. 
A 8. szakasz azt mondja, hogy a pragmatiea 

sanctióból foly a közös és együttes védelem egyik 
eszköze: a külügy; a 9-dik szakasz azt mondja, hogy 
másik eszköze a hadügy. A 16-dik szakasz^ pedig 
azt mondja, kogy a pénzügyet csak annyiban te
kinti az országgyűlés közösnek, a mennyiben közö
sek lesznek azon költségek, melyek a íenebbiek-
beu közöseknek elismert tárgyakra fordíttatnak. 
í gy tehát bátor vagyok ezen szóra fektetni a súlyt 
„tárgyak." T. i. ezen törvény közösnek csak két 
tárgyat ismer el: a kül diplomatiát és a hadügyet 
Már ennek következtében a 24-dik szakasz azt 
mondja: „Egy közös minisztériumot kell felállí
tani azon tárgyakra nézve, melyek, mint valóság
gal közösek, sem a magyar korona országai, sem 
ő felsége többi tartományai külön kormánya 
alá nem tartoznak."' 

Már kérem, azt hiszem, ebből, miután világo
san ki lehet, mutatni a törvényből, hogy csak két 
tárgya van a közös ügynek, és a 24-dik szakasz 
épen azt mondja, hogy ezen közös tárgyakra kell 
a közös minisztériumot kinevezni: nagyon termé
szetes következés az én felfogásom szerint az, hogy 
ha a védelem egyik eszközére felállítja a közös 
külügyminisztert — ezt pedig nem tagadhatja 
senki — a védelem másik eszközére szintén fel 
kell állítani a közös hadügyminisztert. 

Van még pár passusa ezen törvénynek, 
melyből ez még világosabban kiderül. 

T. i. azt mondja a 39-dik szakasz az eljárás 
módozatait megállapítva : „hogy azon tárgyat, mely 
a jelen törvény szerint a bizottság elé tartozik, a 
közös minisztérium mindegyik bizottságnak külön 
adja elő és mindegyik bizottságnak joga lesz kér
dést intézni mindegyik miniszterhez a szakosztá
lyok szerint." 

Ha itt csak két miniszterről volna szó, akkor 
nem mondaná, hogy szakosztályok szerint, hanem 
azt, hogy egyik és másik miniszterhez. 

Azután még a felelősségről van szó. Ben van 
az 50-dik szakaszban: „hogy minden egyes tagját 
a minisztériumnak perbe lehet fogni." Ha kettő 
volna csak, azt mondaná: „mindegyik minisztert ;ft 

de itt az áll : „minden egyes tagját." 
Bátorkodom még figyelmeztetni a tisztelt 

házat arra is — és ez valósággal csodálatos tüne
mény a parlamentek életében — hogy ezen tör
vény már egy esztendő óta van hozva, és bá
tor vagyok figyelmeztetni a t. házat, hogy kelet
kezésekor — méltóztassanak megnézni az 1867-ki 
bizottság e részbelí tárgyalásairól szóló naplót — 
mikor ezen tárgy fölmerült, senki kifogást a közös 
hadügyminiszter ellen nem emelt. (Ellenmondás 
bal felöl.) Bátor vagyok figyelmeztetni, hogy a 
törvény már egy esztendeje van szentesítve és a 
közös hadügyminiszter már 7 hónap óta van ki
nevezve ő felsége által, és soha sem itt, sem a há
zon kivül e részben kifogás nem tétetett. (De a dele-
gatióban! bal felöl.) Mindamellett, hogy a delegatió-
ban erre figyelmeztetve volt a közönség, mégis itt 
az országgyűlésen e teremben soha felszólalás nem 
történt. (Történik most! bal felöl.) Bátor vagyok 
figyelmeztetni még arra is, hogy midőn miniszter
elnök úr a múlt évben e részben bejelentette, hogy 
ki van nevezve a közös minisztérium, ezt megnyug
vással fogadta a t. képviselőház. De van még, 
kérem, egy nagyfontosságú körülmény, t. i. az, 
hogy a lajtántuli népek is így értelmezték és értel
mezik ezt. Már, kérem, miután ezen törvény egy 
szerződés és egy szövetség, és az egyik rósz a nélkül, 
hogy csak valaki ellenvetést is tett volna, így ér
telmezi , akkor nekünk lehetetlen más alapból ki
indulni. 

Különben is ezt oly fontosnak találom, hogy 
csodálnám, ha nem volna ben a törvényben, ha 
mindenki nem kívánná, hogy betétessék; de mi
után bent van, kénytelen vagyok a felett csodál
kozni, hogy találkozik egy i s , ki kihagyását 
kívánja. 

T. képviselőház ! Az absolutismus. felfogásom 
szerint, mindenütt a világon, hol van, leginkább 
nyilatkozik a hadügyben, a haderő által, és ezek
kel szokta a zsarnokság a népeket leginkább verni ; 
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már most, t. képviselőház, ő felsége és a törvény ' 
ezen az absolutismus kezei között legridegebb 
eszközt meg akarja szelídíteni, azt alkotmányossá 
és felelőssé tenni, és mi az ellen kifogást teszünk. 
Mi következése lenne annak, ha erre a többség 
találna állani ? Akkor vagy fölbomlanék az 
egész szövetség, és ez, felfogásom szerint, a legna
gyobb kalamitás volna Magyarország mostani 
helyzetében; vagy pedig felbomlanak a szövetség
nek csupán ezen egy tárgya, és mi azt mondanók, 
megszűnik a közös hadügyminiszter, de a lajtán-
tuliak nem volnának kötelezve ezt részökró'l is el
fogadni ; ők tehát hihetőleg megtartanák a közös 
hadügyminisztert, és igy — miután más módja 
nincs ezen ügyek kezelésének — Magyarországra 
nézve nem volna más mód, mint újból az absolut 
hatalom kezébe adni azon jogokat, melyeket ma
gának ezen törvény által a nemzet reservált, és igy 
előállana azon állapot, hogy ott alkotmányos, itt 
pedig absolut eljárás volna. 

Vagy elfogadnák amazok is a közös hadügy
miniszter eltörlését, és akkor absolute volna a had
ügy kezelve itt is, a Lajtán tul is. De kérdem a 
t. képviselőházat: vajon azon esetben lehetne-e 
reményünk, hogy ha a közös hadsereg absolut 
módon lenne kezelve, hogy akkor a védelemnek 
többi részét, specialiter itt a honvédséget alkot
mányos utón lehetne kezelni? En i lyen állapotot 
magamnak képzelni nem tudok, s azért kívánom, 
hogy a köuös hadügyminiszter a szövegben ben 
maradjon. 

N y á r y P á l : Nem épen ezen ponthoz akarok 
szólani, de miután hallottam t. barátom, Bánó
nak előadását, fel kell szólalnom. 

Az én t. barátom azon elvből indul ki, bog 
megismerve , miszerint a kösös hadügyminiszter 
a 6 7-ki X. t. ez.-ben nincs benne ebből azon 
következtetést húzza ki, hogy miután nincs benne 
tehát benne van, mert ha benne, nem volna, igy 
megy az okoskodás, bizonyosan felszólaltak vol
na ellene, de minthogy nem szólaltak fel, tehát 
benne van. En körülbelül ennyit vettem ki t. bará
tom okoskodásáról. 

Ez volt első Herkulese, úgyszólván, állításai
nak , a másik pedig az alkotmányosság. 

En meghiszem, hogy ő meggyőződését jelen
tette k i , meghiszem azt is, hogy nem tudja magá
nak megmagyarázni, hogy mi módon maradhatott 
ki ezen törvényjavaslatból az , a mi az ö felfogása 
szerint annak kiegészitő része, én megkísértem t. 
barátomat felvilágosítani. [Halljuk!) 

Akkor, mikor az 1867-ki XI I . t. ez. alkotta* 
tott, ezm eshetőségre még senki sem gondolt. Még 
akkor mindenki szentnek tartotta és fenállónak a 
48-iki III . t. cziknek 6. és 7-ik szakaszait. Hogy 
annak tartotta, bizonyítja azon körülmény, misze

rint a midőn minden ezen kiegyezkedési törvény
javaslattal ellenkező vagy annak nem kedveső tör-
vényezikket vagy felfüggesztettek , vagy eltörlöt-
tek, ezen általam idézett két szakasz épségben ma
radt. Es mit mond ezen két szakasz? Azt mondja.' 
„Minden katonai éi általában minden honvédelmi 
tárgyban ő felsége a végrehajtó hatalmat ezentúl 
kizárólag csak a magyar minisztérium által fogja 
gyakorolni." A nyolezadik szakasz azt mondja: 
„A magyar hadseregnek az országon kívüli alkalma
zását, nem különden a katonai hivatalokra! kine
vezéseket szintén ugy ő felsége fogja a 13-dik sza
kasz szerint folyvást királyi személye körül levő 
magyar miniszter ellenjegyzése mellett elhatá
rozni." 

Ezen törvények t. ház , még most is épség
ben vannak és meg nem változtattak azon alka
lommal, midőn a 6 7-iki alapokra fektetett kiegyez-
kedés létre jött. Ezek nem lévén megváltó tátva, 
most is kötelező erővel bírnak. 

Mi kö. étkezik belőle? az, hogy mindaz, a mi 
a más oldalon egy olyan neutrális lénynek, mint 
a közös hadügyminiszter tulajdoníttatik, az egye
nesen a mi honvédelmi miniszterünket illeti. 

Ezen eszme, t. ház, és erre figyelmeztetem t. 
barátom Bánót, ez az eszme későbben született meg, 
és ezen eszmével ki kellett barátkoznia, azért, hogy 
az egész kiegyezkeJést meg ne hiúsítsa annak a 
pártnak, mely mostan ezt nem meggyőződésből. 
hanem valóban kényszerűségből kénytelen pár
tolni. 

A mi azon okot illeti, hogy egy alkotmá
nyos országban nem lehet semminemű intézményt 
pártolni, mely nem alkotmányos, erre azt mon
dom, hogy a közös hadügyminisztérium nem al
kotmányos intézmény, hanem annak kigunyolása 
és igyekezem meggyőzni arról, hogy igazam van. 
Az alkot nányosság nem állhatna fel, soha nem is 
képzelhető azon testület nélkül, mely feleletre von
hassa az illető minisztert; mutassa ki t. barátom* a 
XII t. czikből azon helyet, mely helyen azon úgy
nevezett törvényhozásnak, mely szintén kigunyo
lása a valóságosnak, t. i. a delegátiónak jogot 
adott arra. hogy a hadügybe beavatkozzék, akár 
Magyarország, akár ő felsége másik államai részé
ről is. Én jó hiszemmel forgattam lapjait az idé
zett törvénynek, olvastam czikkeit, de én ily hely
re akadni szerencsés nem voltam, Nem tudom meg
mondani számát a XII . t. ez. azon szakaszának, 
mely a delegatio rendeltetését egészen kifejezi, de 
tartalma abból áll, „a közös költségvetés megálla-
litása leend e bizottság feladatainak évenként elő
forduló legfontosabb része" (Felkiáltás : Tehát van 
még egyéb is !) és olvassa meg mindenki azon pár
toló beszédeket, melyek tartattak e tárgyban, mind 
a 67-es bizottság tárgyalása alkalmával, mind ké-
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későbben e házban, emlékezzék vissza, hogy midőn 
többen a mi részünkről a delegatio tervének né
mely pontjainál nyilvánítottuk annak fontossá
gát, a túlsó oldalról ezt azzal kívánták gyöngitni, 
hogy hiszen annak a dolognak ugy szólván tgyéb 
köre alig van, mint bizonyos számok rneghatáro 
zása, ennél tovább ezen delegatio hatósága nem 
terjed és íme tisztelt barátom most egyszerre meg
fordítva a nemzetnek legfontosabb ügyét akarja 
ezen delegatio hatásköre alá tartozónak bebizo-
nyitni. 

Igaz. tökéletesen igaz, hogy az, a mit ő akar, 
nincs egy szóval is beigtatva azon XH-ik törvény-
czikkelybe, hanem ha ő meggyőződhetik arról, 
hogy ha a közös hadügyminiszter nincs is benne, 
világosan, benne van azért. Miért ? Mert senki 
sem tett kifogást az ellen, hogy miért nincs benne 
ily következtetéssel mindenről meggyőződhetik, 
és ha képes volt az elsőről meggyőződni, meggyő
ződhetik a másikról is. Hogy ez a legfontosabb ré
sze ezen törvényjavaslatnak, tisztelt ház, igenköny-
nyü bebizonyítani. En is és elvtár, aim közül töb
ben ezen törvényjavaslatot elvben azért pártoltuk, 
mert azon két kelléknek, t. i. hogy a nemzet fegy
verfogható hadserege minél nagyobb számmal le
gyen, minél jobban ki legyen képezve, de a mellett 
minél kevesebb költségből kerüljön ki, csak ez 
utón lehet elérni, megfelel. 

De, t .ház! ha lesz egy oly közös hadügyi mi
niszter, ki a maga hatalmából senkinek számadás
sal nem tartozva, vagy ha papiroson tartozva is, 
de számot nem adva, ezen nagy hadsereget, e 
800,000 embert rmodén pillanatban mozgóvá te
heti, vagy ö felsége általa mozgóvá tétetheti, ugy 
akr or mindazon előnyök, a melyeket mindnyájan 
— talán igen keveset kivéve — e törvényjavaslat 
főeszméjének tulajdonítottunk, el fognak enyészni. 
T. ház ! A múlt nem igen szolgáltathatott okot, 
hogy túlságosak legyünk a bizodalom osztogatá
sában, sőt én átalában azt tartom, t. ház, hogy a bi
zalmatlanság alkotmányos viszonyok közt nem csak 
nem hiba, hanem főkellék. És valamint a fejede
lem féltékeny, a nemzet is az. A hol e kettő tiszte
letben tudja tartani a maga jogait, ott, uraim, véd
ve van a haza, a hol egyik vagy másik nem tud
ja tiszteletben tartatni, ott zavar van. Én tehát 
azt, hogy a mint a magyar szokta mondani, kötve 
k igy j ü n k egymásnak, nem csak rosznak nem tar
tom, s a ki irányában azt mondjuk, nem csak 
nem veheti tőlünk rósz néven, hanem igen termé
szetesnek kell tartania. A fejedelmi jogok minden 
alkotmányban ki vannak jelelve, a többi jogok a 
nemzetnek magának vannak fentartva; az alkot
mány még a fejedelem fentartott jogaira nézve is 
bizonyos formákat határoz meg ; hol azon for
mák meg nem tartattak , ott bármily nagy hangon 

beszéljünk is alkotmányosságról, oít alkotmá
nyosságról szó sem lehet. 

A t. miniszter úr legközelebb egyik beszédé
ben azt méltóztatott nyilvánítani, hogy a paragra-
phirozott biztosítékok ugy sem érnek semmit; a 
nemzetnek meg kell szerezni magának a súlyt, a 
mely súlyt mérlegbe vetve, a kormányt tanítsa 
meg, vagyis inkább kényszerítse mindig tisztelet-
ban tartani a nemzet jogait. Tökéletesen egyet értek 
a t. miniszterelnök úrral, és ezt az elvet elfogadom, 
csak azt nem fogadom el, hogy ezen súly meg
szerzésére a legegyenesebb ut, ha a magyar nem
zet már létező törvényeit sem tartja meg és nem 
követeli létező törvényeinek megtartását, királya 
és kormánya részére. Már pedig, t. ház, ha azon 
általam felolvasott törvények állanak, azok pedig 
állanak, mert más törvények által megszünetve 
nincsenek; ha mi elnézzük azt, sőt többet teszünk, 
követve t. barátom Bánó József eljárását, még 
örülünk is, hogy a fáradtságtól saját miniszterün
ket így meg fogjuk menteni, s egy oly miniszterrel 
ajándékozzuk meg a hazát, kiről a mi törvényeink
ben szó sincs, a ki annak köszönheti létét, hogy 
senki sem vette észre akkor, mikor a törvény al
kottatott, hogy ő nincs benne; ez, ismétlem, nem 
az ut vélekedésem szerint arra, hogy azt a súlyt, 
melyet a t, miniszter úr emlií, és melyet a nemze
tek életében főtényezőnek én is elismerek, meg
szerezzük, és hogy azon súlyt meg is tarthassuk. 

Ennélfogva Várady módositványát ajánlom. 
Eötvös József b. oktatási miniszter: T. 

ház! Előttem szólott igen t. barátom azon meg
jegyzéssel végezte beszédét, hogy ha azt akarjuk, 
hogy a nemzet azon súlyt érje el, melyet neki 
óhajtunk, arra nem jó mód az, hogy a meghozott 
törvényeket nem tarjuk m! 'g. Ebben tökéletesen 
kezet fogok t. barátommal. De épen azért a kér
dés lényege a körül forog, vajon a közös hadügy
miniszter az 1867-diki XH-dik törvényczikknek 
egyenes kifolyása-e, a mint mi gondoljuk? vagy 
pedig ezen törvénynyel elletéfben áll, a mint igen 
t. barátom gondolja? Nem akarom azokat ismé
telni, miket utolsó alkalommal már előadni szeren
csém volt, de, felfogásom szerint, ha valamely tör
vény bizonyos ügyeket és pedig nem sok ügyet 
közöseknek nyilvánít, mert mindössze két ily ügy 
hozatik fel a XH-dik törvényczikkben, és aztán 
meghatározza, hogy ezen ügyekre nézve egy 
közös minisztérium neveztessék ki, végre megha
tározza, hogy ezen közös minisztériumban minden 
egyes miniszter, tehát nem csak egy miniszter, 
hanem több miniszter arra nézve, a mi az Ő szak
májához tartozik, külön felelős; ha akkor a midőn 
ezen törvény a hadügyet épen azon ügyek közé 
számítja, melyek közösek, hogy akkor ezen törvény 
hadügyminisztert nem ismer és ezért egy ily mi-
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niszter alkalmazása a törvénynyel ellentétben áll, 
az az én meggyőződésem szerint, ismétlem minapi 
szavaimat, oly hermeneutika, melyről nekem fo
galmam sem volt. Nekünk szigorúan kell ragasz
kodnunk törvényeinkhez, szigorúan ragaszkod
nunk kell azon törvényekhez, melyeket nem rég 
1867-ben alkottunk, de szigorúan kell ragaszkod
nunk azoknak elveihez és következéseihez is. 
Ezen törvények kimondják és körülvonalozzák 
Magyarországnak függetlenségét minden belső dol
gaiban, körülvonalozzák azt sokkal tisztában és 
világosabban, mint az 1791. X-dik törvényczikk 
azt körül vonal ózza. A mi az 1791-iki törvény-
czikkben épen azért, mert részletezve nem volt, 
csak egy jámbor óhajtásként jelenik meg, az az 
1867-diki XH-dik törvényczikkben részletezve, 
mint valóság igtattatott törvénybe. Annak, hogy az 
1867-diki törvény Magyarországnak teljes önállá-
sát és függetlenségét mondotta ki, szükséges követ
kezése, hogy ezen önállás és függetlenség testesi-
tését találja alkotmányunkban is és azért van egé
szen különálló független törvényhozásunk, azért 
van külön csak a magyar törvényhozás
nak felelős magyar végrehajtó hatalmunk, mi
nisztériumunk. 

Az 1867-diki 'törvények ugyanakkor, mi
kor Magyarországnak teljes önállóságát és függet
lenségét biztosították, egyszersmind azon meggyő
ződésből indultak ki, hogy bizonyos tárgyak, me
lyekre nézve hazánk érdekei 8 felsége többi orszá
gainak érdekeivel közösek, ezek csak ő felségének 
más országaival közösen intéztetnek el. 

Ezen tárgyak ily elintézésére csak két ut 
gondolható. Vagy ezen tárgyakat, kivéve az al
kotmányosság köréből, tisztán ő felségére kellett 
bizni, mint annak semmi alkotmányos formákhoz 
nem kötött jogát, vagy pedig alkalmazni kellett 
az alkotmányosság elveit a közös ügyekre is. Le
hetnek talán, kik az elsőt czélszerübbnek tartották; 
de az igen t. háznak csaknem összessége meg volt 
győződve arról, hogy az alkotmányosság csak 
akkor van valóban biztosítva, ha az az egész alkot
mányon keresztül megy s annak minden institu-
tiójában alkalmaztatik. 

A magyar törvényhozás ezen közös ügyekre 
nézve is be akarta tehát hozni az alkotmányossá
got, és ezért az alkotmányosság egyik fő garantiá-
ját a felelősséget meg akarta tartani azon ügyekre 
nézve is, melyeket közöseknek ismer el. Miután 
pedig ezen közös ügyek elintézésére nézve a szük
séges alkotmányos garantiát sem a magyar or
szággyűlés maga, sem a lajtántuli országoknak 
törvényhozása maga, nem gyakorolhatja, és ezen 
ügyekre a felelősség alkotmányos garantiáját csak 
egy olyan testület által lehet gyakorolni, mely a 
két törvényhozásnak kifolyása, s a két törvény-

1 hozást a tökéletes paritás elvén képviseli, és mi-
' után a közös ügyek közé számíttatott a hadügy 

is, ez egy közös hadügyminiszter alkalmazását 
teszi szükségessé, a felelősség elve csak ugy és ott 
levén alkalmazható, hol valaki létezik, ki feleletre 
vonható. Ezen személy pedig nem lehet más, 
mint a felelős hadügyminiszter, kinek felelőssége 
a XII . törvényczikk 50-dik pontjában tisztán és 
világosan körül van irva. 

Én tehát részemről, ellenkezőleg t. Nyáry 
Pal képviselőtársam nézetével, azt hiszem és ugy 
vagyok meggyőződve, hogy elismertetvén egy
szer a hadügy közös ügynek, a hadügyminiszter
nek nem alkalmazása valóságos alkotmánysértés 
volna, mert e nélkül minden a közös hadügyre 
vonatkozó tárgyakban a felelősség alkalmazása 
valósággal lehetetlen lenne. 

Tisza K á l m á n : T. képviselőház! Én ré
szemről, midőn a szóban levő szakaszra nézve elv
barátaim által tett indítványokat pártolom, nem 
fogom hosszasan indokolni azt, miért pártolom , 
mert eléggé indokolták módosításaikat. Épen igy 
nem fogom ismételni azt sem, a mit Nyáry Pál t. 
barátom nézeteimmel megegyezőleg előadott. De 
lehetetlen még egy-két megjegyzést nem tennem, 
a mely megjegyzéseim körében egyátalában nem 
akarok az 1867-iki törvényeknek taglalásába bo
csátkozni, mert összehasonlítgatni azokat régibb 
törvényeinkkel, dicsérni vagy ócsárolni azokat 
most ugy gondolom egyátalában helyén nincs, 
mert most nem azon törvények megváltoztatásá-

I ról van szó. Ha arról volna szó, és ha valamikor— 
( mit adjon Isten minél előbb — (Helyeslés a bal ol

dalon) oly helyzetben leszünk, hogy azoknak meg
változtatásáról lehet szó, akkor majd én is el fo
gom mondani nézetemet az iránt, hogy mennyi
ben áll a t. cultusminiszter urnák azon állítása, hogy 

i ezek jobbak minden ezelőtti törvényeinknél, és 
| mennyivel jobbak. 

Most én nem akarok más tekintetből a do
loghoz szólani, mint először azon kérdés szempont
jából, hogy ezen Xll-ik törvényczikkben ben van-
e a közös ̂ hadügyminiszter ? és másodszor, hogy ezen 
közös hadügyminiszter alkotmányos közeg-e, olyan, 
a melynek létezésében alkotmányos garantiát le
hetne találni? 

A mi az elsőt illeti, én részemíől határozattan 
tagadom, és mint hiszem, alaposan, hogy azon tör
vényben benne volna a közös hadügyminiszter. 
Azon érv, melyet Bánó József t. képviselő úr mél
tóztatott felhozni, bizonynyal nem érv. O ugy 
látszik, azt hiszi, hogy Nyáry Pál t. barátom ro
szul fogta fel az t> állítását; de ha roszul találta 
volna is felfogni, minden esetre áll annyi, hogy 
ő azzal indokolta a hadügyminiszternek a törvény
ben ben létét, hogy senki azt meg nem támadta. 
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Már megengedjen, ha ezen törvényben mind az 
benne van, a mit senki meg nem támadott, akkor 
ezen törvény Európa és Amerika összes államai
nak sorsáról is intézkedik, mert valóban ez irány
ban sem támadta meg senki. 

Azzal is érvelt, hogy a hadügyminiszter már 
hónapok óta ki van nevezve és senki e házban e 
tárgyban föl nem szólalt. Én azt gondolom, ott, a 
hol közös hadügyminiszter neve legelőször előfor
dult: az első delegatióban, azt ő is igen jól fogja 
tudni, hogy a felszólamlás ellene megtörtént. (Igaz! 
a bal oldalon.) 

P u l s z k y Ferencz : De a kisebbség részéről! 
Tisza K á l m á n : Természetesen nem Pulsz-

ky Ferencz képviselő úr szólalt fel ellene; de a 
felszólalás megtörtént. 

Itt e házban akkor, midőn a szesz- és czukor-
adóról volt szó, természetesen nem szólalhattunk 
fel ellene, nem akartuk azt per incidens előhozni, 
hanem bevártuk azon időt, midőn egy törvényja
vaslat utján a dolog rendje szerint az elő kerül ; s 
ha azt hihetném, hogy a t. többség, vagy a mi
nisztérium, ha oly valami történik, a mit nem he
lyeslünk, s az ellen fel nem szólalunk, ha mondom, 
a képviselő úrral együtt az egész többség és a mi
nisztérium már ebből ellenünk következtetne, ha 
azt kellene h innünk: akkor valóban azt gondolom, 
hogy azon eset állana elő, hogy soha sem lehetne 
a tárgyalás alatt levő dolgok felett tanácskoznunk: 
mert akkor kénytelenek volnánk a tanácskozást 
mindannyiszor egy incidens folytán félbe szakí
tani, és más lárgyra menni á t ; a mit pedig, azt 
hiszem, ha nem teszünk, ez által bizonyosan nem 
megitélést, hanem azt érdemeljük, hogy midőn a 
maga helyén hozzuk elő, a miatt, mert a ház mun
káját idő közben zavarni nem akarjuk, ebből elle
nünk érvet ne kovácsoljanak. (Közbeszólás jobbról: 
Ezt nem mondta senki!) Ezzel is bizonyította. (Tet
szés a bal oldalon.) A t. cultusminiszter úr is mél
tóztatott azt, hogy a törvényben ben van a közös 
hadügyminiszter, azzal bizonyitani, hogy az mon
datik a törvényben, miszerint egyenkint felelősek 
a közös miniszterek ; de én azt hiszem, hogy ott, 
hol két, ott, hol három, vagyakár húsz miniszter 
van, egyiránt lehet mindenike a miniszternek 
egyenkint felelős, és azért, hogy ott az van mond
va, hogy egyenkint felelősek, épen ugy lehet két, 
három, vagy buszra következtetni; mert akár 
melyik esetben lehetnek egyenkint felelősek, és 
igy, a mi e tekintetben mondatott, egyátalában sem
mi alappal nem bir. 

A t. cultusminiszter úr azt mondotta, hogy 
két tárgyat tekint a Xll-dik törvény közösnek: 
a külügy és a hadügyet ; igen természetes tehát, 
hogy ezen két tárgyra nézve kell közös miniszté
riumnak lenni. Én nem mondom, hogy igy pusz

tán magában előállítva ezen állitásnak nincs logi
kája ; de minden esetre nem az a logikája, a mit a 
törvény foglal magában ; mert a törvény közösnek 
mondja a hadügyet és a külügyet, és megnevezett 
még is egy pénzügyminisztert és egy külügymi
nisztert, hadügyminisztert pedig meg nem neve
zett ; sőt hogy hadügyminiszterről azon törvény
ben nem is akart szót tenni, azt tisztán mutatja az, 
hogy a mely szakaszai a hadügyre vonatkozólag 
Magyarország és Ausztria által egyetértőleg inté
zendő dolgokról emlékeznek, azon szakaszokban 
igen is szó van Magyarország minisztériumáról, és 
ő felsége többi országai minisztériumáról, azokra 
bízván a hadügy körében egyetértőleg intézendő 
minden cselekvényt; de közös hadügyminiszterről 

l ott szó sincs. (Helyeslés bal felöl.) 
Én tehát részemről az iránt, hogy azon tör

vényben nem szándékoltatik közös hadügyminisz
ter létrehozása, tökéletesen tisztában vagyok. 

A mi a másodikat illeti, hogy alkotmányos 
közeg-e a hadügyminiszter, és lehet-e megnyugvást 
találni abban az alkotmányosság szempontjából? 
arra nézve röviden nézetem ez. (Halljuk!) Én al
kotmányos megnyugvást csak ott találhatok, hol az 
illető hivatalnok kinevezése alkotmányos utón, tör
vény szerint, azaz az illető, és pedig a szóban levő 
államra nézve illető hivatalos közeg ellenjegyzésével 

j történik ; (Helyeslés ball/elöl) másodszor csak ott lelek 
alkotmányos garantiát, hol azon kinevezett hivata
los közeg valóban felelős is. Már kérem, hogyan 
állunk e tekintetben a közös hadügyminiszterrel ? 
Én nem gondolnám, hogy Magyarország minisz
terelnöke ellenjegyezné annak kinevezését; a ki
nevezés iránt tehát nincs ezekben semmi garantia. 
De hogy állunk felelősségével? Az mondatik, 
hogy ő felelős a delegatiónak. Már most, kérem, 
vagy valósággal igaz az, hogy a delegatio jogkö
réhez oda tartozik ezen felelősség, s akkor az em
iitett XII. törvényczikkben körülirt, ezen felelős
ség illusioriussá válik, mert a delegatiónak nincs 
joga őt feleletre vonni oly tárgyakra nézve, me
lyek törvény szerint nem ő hozzá tartoznak; tehát 
azokról annak nem lehet felelős, nem is említve, 

I hogy a magyar delegatio feleletre vonása semmis, 
a másik delegatiónak beleegyezése nélkül. Vagy 
tehát nem felelős; mert azon tárgyak a delegatio 
elébe nem tartozván, az azok felett nem határoz
hat, vagy pedig hogy felelős lehessen a delegati
ónak, magához kell ragadni a jogot mindazon tár
gyakra nézve, s akkor a delegatio nem más, mint 
Reichsrath. 

Én a közös hadügyminiszterben" semmi alkot
mányos garantiát nem látok, azt, hogy a XII . tör
vényczikkben megadva volna szintén nem látom, 
azért pártolom Várady Gábor képviselőtársam e 
részben tett módositványát. (Helyeslés bal felöl.) 
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Még csak arra kérem a tiszt, képviselőházat, 
hogy ne méltóztassanak még most is, és folytono
san is azon érvet használni, a melyet most is hal
lottunk, miszerint meg kell gondolni, hogy ha ez 
vagy az meg nem szavaztatik általunk, a kiegye
zés vagy egészben vagy részben megsemmisül. 

Andrásy Gyula gr. miniszterelnök : 
Senki sem mondotta ezt! 

Tisza K á l m á n : Igenis, Bánó József képvi
selő úr hosszasan méltóztatott a felett értekezni. 

En, t. ház, azt tartom, az egész kiegyezési 
politikának, a múlt évben törvényhozásilag tör
tént dolgoknak védelmére, vagy ha azt méltóztat
nak találni, hogy ez sérelmes szó, hát azt mon
dom igazolására, csak egy érvet lehet felhozni, s 
ez egy az, hogy igaz, hogy abból, a mi papiroson 
volt, méltóztattak engedni; de a mi most papiroson 
van, az már bizonyos és életben is van; de ha még 
most is minden alkalommal attól kell rettegnünk, 
hogy ha ragaszkodunkakhoz,mipapirosonvan,hogy 
ha azt akarjuk, hogy az életben is legyen, hogy ha 
nem akarunk belebb menni azengedékenységutján, 
a kiegyezés felbomlik: akkor valósággal nincs eljá
rásunknak igazolására mentség.(Helyeslés,éljemés bal 
Jelölj 

H o l l á n E r n ő : T. ház! A 10-dik szakasz 
második bekezdésére tulajdonk ép két módositvány 
adatott be. Miután mindkettő egyszerre vétetett 
tárgyalás alá, legyen szabad nekem észrevételei
met igen röviden mindkettőre megtenni. (Halljuk!) 

Legelőször t. képviselőtársam Simonyi Lajos 
egy módositványt adott be, a mely arra vonatko
zik, a mi itt a javaslatban mondatik: „hogy a tar
talék első évfolyamába lépendő hadkötelezettek, 
azon esetre, ha a hadseregbeli szolgálat viszonyai, 
vagy a hadi kiképeztetés feltételei elkerülhetlenül 
ugy igényiének, az illető katonai hatóság által ezen 
év folyamára egészben vagy részben a tettleges 
szolgálatban megmaraszthatok, vagy arra beren-
dtdketó'k." Ezen tételre vonatkozik t. Simonyi La
jos képviselő úr módositványa. 

Valamely védrendszer megállapításánál kü
lönösen a szolgálati időnek meghatározására nézve 
igen lényeges tényezők folynak be : a nemzetnek 
harczias geniusa vagy azon tulajdonságok, a me
lyeknél fogva a katonaságot gyorsabban vagy ne
hezebben lehet harczképessé tenni; ezen körülmé
nyek igen lényeges befolyással vannak arra néz
ve, hogy a szolgálati időt miként és mennyire 
kelljen megállapítani. Itt különösen azt tapasztal
j u k , hogy összehasonlítva Európának minden 
egyéb , különösen az alkotmányos államaiban 
megállapított védrendszerekkel, bátran merem állí
tani, hogy a feltétetelek, a melyek itten javaslatba 
hozatnak; a legszabadabb elvüek, s oly annyira 
könnyítők, a mennyire csak könnyithetőket íalá-
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lünk akár mely más állam védrendszerében. De 
mikor a javaslat a lehető legkedvezőbbet állítja fel, 
nem szabad felednünk egyszersmind azt sem, hogy 
egy fenálló rendszerről gyökeres átalakítással át
menet tö r tén i tegy egészen ujra^melynek tényezőit 
még nem is ismerjük, és melynek tényezőivel a 
törvényhozás még ma nem is számithat, ennélfog
va merőben helyén látom azt, hogy ha csak kocz-
káztatni nem akarjuk a védelmi képességet, gon
doskodni kell arról, hogy míg egyfelől a legked
vezőbb feltételt teszszük, nehogy ezen feltétel által 
egyszersmind a védelmi képesség gyöngitése áll
jon elő, gondoskodni kell arról, hogy rendkívüli 
esetekben, midőn oly körülmények állanak elő, 
melyeket tekintetbe venni, előre látni nem lehet, 
ezen hiány más által pótolva legveu. Meglehet, 
hogy három év megfelel; meglehet, hogy a nem
zetnek tulajdonai lehetségessé teszik azt, hogy ka
tonái kiképzésére a három év teljesen elegendő; 
de erre tapasztalás rendelkezésünkre nem áll; gon
doskodni kellett tehát arról, hogy ha a szükség 
megkívánná, hogy az egész haderő, vagy a haderő 
elemeinek csak egy része még továbbra is fegy
ver alatt tartassák a kérdéses kiképzés czéljából. 

Tudom, és tökéletesen méltánylom azt, hogy 
mikor a fegyverviselés kötelességét egy törvény
hozás saját nemzetének és hazájának fiaira kimond
ja, bizonyára annál nagyobb felelősség terheli a 
törvényhozást, minél kihatóbb, minél nagyobb a 
szolgálati kötelezettség: azért nagyon figyelembe 
veendő azon egy év is, melynél továbbra terjesz
tetik a fegyverviselés kötelezettsége. De más részt 
azt tapasztaltam, hogy a méltányosság sugallata 
szerint gondoskodva van arról is, hogy ha a nem
zet fiainak egy része terhesebb kötelezettségre vé
tetik, akkor egyszersmind könnyebség is háruljon 
reája, olykép, hogy a tartalék többi idejére nézve 
szolgálatra nem köteleztetik. 

Ennélfogva én ezen gondoskodást és intézke
dést teljesen indokoltnak, más felől a méltányos
ságnak megfelelőnek találom, miszerint, ha egy 
felől nagyobb teher rovatik a katonák egy ré
szére, más felől azok könnyítésben is részesüljenek. 

A mi a m'ísik módositványt illeti, azok után, 
miket a t. igazságügyminiszter úr elmondott, én 
részemről csak igen röviden néhány megjegyzésre 
fogok szorítkozni. 

Először az mondatott, hogy a közös hadügy
miniszter felállítását magából az 1867-iki törvé
nyekből következtetni nem lehet. Ezen állítás leg
inkább azzal indokoltatott, hogy ezen institutio 
külön megemlítve nincsen, annak functiója külön 
megnevezve nincsen; én ugy látom, hogy az 1867. 
XII . törvényezikk 27-ik szakasza világosan azt 
mondja, hogy közös minisztériumot kell felállítani 
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mindazon tárgyakra nézve, a melyek közöseknek 
ismertetnek. 

Az a kérdés tehát, van-e közös hadügyünk, 
vagy nincs ? És e szerint a válasz igen egyszerű : ha 
van közös hadügy, akkor van közös hadügyminisz
ter is, ezpedig a 2 7. szakasz szerint valóságos közös. 

Igaz. hogy a közös ügynek másik két részé
re nézve, a pénzügy és külügyre nézve csak a con-
textusban véletlenül említtetnek meg azon mi
niszterek; de én azt hiszem, hogy itt a 27. szakasz 
világosan intézkedik arra nézve, hogy a valóság
gal közös ügyek kezelésére közös minisztériumot 
kel] felállítani. Én ezen intézkedést sokkal erősebb-
nek tartom, mint azon véletlent, hogy közös had
ügyminiszter a eontextusban megemlítve nincs. 

A mennyiben pedig hivatkozás történt arra, 
hogy minden törvényhozási intézkedésből nem le
het következtetni ezen institutio szükségességére, 
röviden akarok még erre nézve nyilatkozni. 

A hadügynek kettős functiója van. Egy része 
őzen functiónak iJyan, mely tisztán a fejedelem 
reservalt jogaihoz tartozik, s melyeket a fejedelem, 
mint a sereg legfőbb parancsnoka, egy helyettese, 
egy sereg-főparanesnok által teljesíthet. De van
nak azon kivül a functióknak sok más részei, me
lyek szerintem csak alkotmányos utón intéztethet
nek el. Ide tartoznak mindazon tárgyak, melyek 
leginkább a háború anyagi szereinek előállítására, 
a hadsereg fölszerelésére, a hadi szükségletekkel 
való ellátásra vonatkoznak. Oly tárgyak ezek, me
lyek legnagyobb költséget igényelnek, és olyanok, 
melyekre kell mindenekelőtt, hogy a törvényho
zás alkotmányos befolyást tartson fel magának. 
Kell azért, hogy legyen közeg, mely felelős, kell, 
hogy az alkotmányos utón kezelje ezen teendőket, 
és ez más mint közös hadügyér nem lehet. 

Itt a kérdés az, ha ugy áll-e a dolog, hogy 
a pragmatica sanctio erejénél fogva megállapított 
közös védelemnek eszköze lehet két elválasztott 
sereg, melyek a fejedelem parancsnoksága alatt 
egyesülve, együtt teljesítik hivatásukat, akkor 
megengedem, hogy a két elválasztott seregre néz
ve a hadügy ezen functióját minden seregnél kü
lön hadügyér teljesítse; de midőn a törvényjavas
lat ellenkező eszméből indul ki, midőn a hadügy
éé hadseregnek közösségét vei-zi kiindulási pontul, 
akkor szerintem más közeg nem lehet, mint a kö
zös miniszter; és ez oly összeköttetésben van egy
mással, oly organikus összefüggésben, hogy én 
ezen kivül más módot nem is ismerek. 

Ennélfogva részemről a beadott két módosit-
vány egyikét sem fogadom el. (Helyeslés.) 

Andrásy Gyula gr. miniszterelnök : 
Azok után, t. ház, mik a közös hadügyminiszter 
kinevezése iránt itt már az átalános discussio al
kalmával mondattak, és mik most ismét e tekintet-

. ben mindkét részről felhozattak, én tökéletesen fö-
| löslegesnek tartom, hogy e tárgyra nézve én is 

ujabban igyekezzem indokolni azt, mit nézetem 
szerint a törvény világosan nem csak indokol, ha
nem követel is. 

Mindazokra nézve, miket igen ékesen mondott 
előttem szólott tisztelt barátom Tisza Kálmán, én 
csak egyre figyelmeztetem, arra t. i., hogy nembi-
zonyitotta be, miként képzeli ő a felelősséget egy 

| közös hadügyminiszter nélkül. 
" Mondatott: vállalja át a honvédelmi miniszter. 

Ugyan kérem, nem volna-e ez a felelősségnek va
lóságos illusoriussá tétele ? Hogyan vállalhatja egy 
testületért két különböző egyéniség a felelősséget? 

i Mert a mint egyrészt az itteni honvédelmi minisz-
| térnek kellene azt átvállalni, ugy a másik részről a 
I másik honvédelmi miniszternek kell a felelősséget 

átvenni. Ép oly kevéssé lehető ez, ép oly kevéssé 
felelhetünk meg ez által először a védelem czélsze-
rüségének, másodszor a felelősség eszméjének, mint 
a hogy lehetetlennek tartom azt, hogy akár ki le
gyen ez országnak honvédelmi minisztere, az elfo
gadhassa a honvédségre nézve a felelősséget, ha az 
nem tőle magától függ. A mi pedig az egyik eset
ben nem lehet, nem lehet a másik esetben sem. 

Előhozta a t. képviselő úr azt is, hogy mel
lőzni kellene az afféle okoskodást, miszerint ha erre 
vagy amarra reá nem állunk, akkor az egyesség 
megbomlik és az alkotmányosság van veszélyez-

j tetve. Én azt tartom, a t. képviselő úr, ki ezen 
í okot felhozta, felhozta azt, mint fel lehet hozni 
J minden egyéb okot, mellék-, de nem főokkép ; 
| én legalább ez alkalommal ezt döntő oknak hasz-
' nálni nem akartam. Igen nagy veszély volna abi-
I rodalom mindkét részére, ha a szentesitett törvé-
! nyék minden perezben kérdésbe volnának vonha-
j tók. Az ok, mely minket e kérdésben elhatároz, a 
; közös hadügyminiszter kinevezését követelni, nem 

az, hogy félünk, hogy az egyesség megbomlanék; 
de az, hogy nem akarjuk az országot czélszerü 
védelemtől megfosztani, mely e nélkül nem lehet. 

A mi a másik indítványt illeti, melyet Simonyi 
i Lajos báró tet t : én sem az indítványt magát nem 
1 fogadhatom el, még kevésbbé azonban az'indokolást. 

Azt méltóztatott t. i. — ha jól hallottam — 
i mondani, hogy ezen törvényjavaslat szándéka az 
I illető tartalékosok egy részének a negyedik évben 
i is zászló alatt tartásával az. hogy legyen idő, mi-
i szerint az illetők elfelejtsék azt, hogy ők honpol-
| gárok voltak, és elfelejtsék azt, hogy ismét honpol-
j gárok lesznek. 

Már, megvallom, nekem sokkal jobb fogal-
, mam van a magyar honpolgárok hazafiságáró!, 

mintsem feítehetnémrólok,hogy három év alatt vagy 
; ha egy negyediket hozzáadunk, azért, mert egy 

évvel meghosszabbítjuk szolgálati idejöket, el fog-
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nák feledni, hogy magyar honpolgárok voltak és 
ismét azok fognak lenni. 

Ennek sokkal természetesebb és sokkal egy
szerűbb oka volt: és ez ok az, hogy épen ugyan
ezen szakasz másik részének kívánalma, mely 
nemzetgazdasági szempontból igen fontos, teljesít
hető legyen; t. i. hogy azok, a kik egyszer az első 
évi tartalékból kilépve, beléptek a többi hat évi 
tartalékba: polgári foglalatosságukban ne zavar
tassanak többé és ne hivathassanak be máskép, 
mint fenyegető háború esetében. Erre volt szüksé
ges az, hogy a tartalékosztály egy évig disponibi-
lis lehessen azon esetre, midőn, felteszem, sereg-
öszpontositás volna szükséges egy más sereg felál
lítása ellenében, és ne kelljen mindjárt azon tarta
lékosok sorába nyúlni, kik már második esztende
jében a tartaléknak egészen polgári hivatásuknak 
adhatják magukat oda, és kiket ugyanonnét visz-
szahivni csak ő felségének áll jogában és pedig 
ezen törvény értelmében fenyegető háború eseté
ben. Tehát szükség volt erre azért, hogy azon ag
godalom ne álljon elő, melyet Debreczen város 
t. képviselője, mint saját aggodalmát adott elő, t. 
i. hogy nincs biztosíték az iránt, hogy minden percz-
ben annyi család és annyi egyén, kik a tartalék
ba tartoznak, be ne hivathassanak. Csak ugy le
het ezeket az iránt biztosítani, hogy ha ki van kötve, • 
hogy ezen első évnek tagjait be lehet hívni, a töb
bit azonban nem. 

Van egy másik oka is, és ezen oknál fogva 
nem lehet ezt csupán a lovasságra és tüzérségre 
terjeszteni ki, és ez az, hogy a különböző ezredek 
talán faj, talán helyi viszonyok szerint könnyeb
ben vagy nehezebben képezhetők ki hadképes 
harczosokká. Már most kérem, nem volna-e igaz
ságtalanság visszatartani ezeket azért, mert egye
sek talán ügyetlenebbek, talán hátrainaradatíab-
bak, és nem czélirányosabb-e akkor felhatalmazást 
adni az iránt, hogy azok, kiknek katonai ki-
képzettségök a tovább tartást igényli, tartassanak 
ben. De e felett igazságtalan volna kimondani, 
hogy azért, mert valaki értelmes és a tüzérséghez 
alkalmazható, maradjon 4 évig, a másik pedig, ki 
nem értelmes, vagy nem alkalmazható lovasnak, 
csak 3 évig. 

E tekintetben tehát én a t. képviselő úr e 
részbeli módositvánvát nem fogadhatom el, és 
csak átalában vagyok bátor megjegyezni, hogy 
az egész szolgálati idő, ugy mint a törvényjavas
latban meg van határozva, kétségtelenül a leghu- 1 
manusabb, mely Európában jelenleg létezik, mert i 
3 évi szolgálatnál rövidebb szolgálat nem létezik. 1 
sehol. Ha itt a 4-dik évre nézve kivétel történik, 
ez utón, másutt más módon ugyanazon czél éretik !. 
el. Poroszországban minden perczben össze lehet | 
hívni az egész tartalékot is, és nincs meg azon ga- ' 

rantia, mely itten foglaltatik, nincs meg azon má
sik garantia sem, hogy csak korosztályok szerint 
hivathatnak b e , kezdve a legidősebbtől. Tehát 
az összes szolgálati idő rövidebb és könnyebb, 
mint bárhol másutt, mert Poroszországban, me
lyet épen emiitettem, ezen felül tart az átalános 
védkötelezettség a felkelésben egész 42-dik évig, a 
Svaj"ezban pedig 60-dik évig van kiterjesztve , it
ten pedig a 32. évet betöltött ember mindenféle 
hadkötelezettségtől tökéletesen mentve van. 

Összesen véve tehát az egészet, ismétlem, ez a 
legkönnyebb, és nemzetgazdasági tekintetben az 
ország kívánalmainak leginkább megfelelő feltéte
lekre van alapítva. 

í g y tehát a szakasznak, ugy a mint van, elfo
gadását kell ajánlanom. [Helyeslés.) 

S imOny i Lajos b . : Nem szólaltam volna 
fel indítványom indokolására ; de miután minisz
terelnök úr . . . 

E l n ö k : Azt hiszem, Simonyi Lajos báró 
mint indítványozó utoljára kíván szólani; most 
pedig még többen vannak felírva. 

Zichy A n t a l : Igaza van Várady Gábor t. 
tagtársamnak, hogy ősi törvényeinkben a felelős 
közös hadügyminiszternek semmi nyoma nincs. 
Ezt, ugy hiszem, közülünk senki sem tagadja. De 
hisz mindnyájan tudjuk azt is, hogy nem csak a 
közös, de átalában magát a magyar, független és 
felelős minisztériumot ősi törvényeinkben meg 
nem találjuk. Őseink gondoskodtak az állam szük
ségeiről s különösen a honvédelem eszközeiről is, 
a kor igényeihez képest; volt akkor nádor, vol
tak a nagy urak bandériumai, volt a felelősségnek 
is Ulászló törvényeiben nagyon szabatosan körül 
írott neme, mely az akkori kor igényeinek megfe
lelt ; az ujabb kornak azonban más eszközökre 
volt és van szüksége. 

Igen tisztelt tagtársunk Tisza Kálmán beszé-
dében két kérdést intézett hozzánk: az első az, 
hogy benne van-e a közös hadügyminiszter az 
1867-diki törvényben ? a másik az, hogy felelős 
lesz-e hát valóban e közös hadügyminiszter ? 

Az első kérdésre csak annyit telelek röviden, 
hogy igenis benne van az 1867-diki törvényben: 
mert benne van világosan és minden félreértést 
kizáró módon, hogy a hadügy közös, és hogy a 
közös ügyek elintézésére egy minisztérium szük
ségeltetik. 

A másik kérdésre, hogy felelős lesz-e valóban 
a közös hadügyminiszter? ott vannak az 1867-iki 
XII . t. czikknek igen s;áinos szakaszai, melyek ná
lunk még soha nem létezett módon szabályozzák 
még a módját is a feleletre vonásnak, egészen a 
pei'be fogatásig, a mit részemről nem kívánok, 
hogy valaha rákerüljön a sor. 
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Mind a két kérdésre tehát határozott igennel 
kell felelnem. 

Igen meglepett t. tagtársamnak Nyáry Pál
nak ellenzéki fellépése ezen kérdésben, nem csak 
azért, mert ugy mint ő én sem tekintem ezt párt
kérdésnek ; de főleg azért, mert t. barátomat ugy 
ismerem, mint az angol intézmények egyik leg-
buzgóbb tanulmányozóját s szakavotott ismerő
jé t minélfogva ő nálamnál sokkal bölcsebben fog
ja tudni, hogy Angliában felelős miniszterek rég 
óta léteznek, s a miniszteri kormányzat és felelős
ség ott teljes értelemben érvényesítve is van, mind
amellett, hogy oly angol törvény, melyben a mi
nisztérium minden egyes osztályai elősorolva és 
azok teendői szakaszokban körülírva volnának, 
nincsen. Elfogadom és vallom teljesen én is t. 
tagtársam Nyáry Pál azon alapeszméjét, miszerint 
ő a bizalmatlanságot hiszi mintegy az alkotmányos 
élet és intézmények egyik alapfeltételének s ru
gójának; csakhogy én magát ezen alapeszmét más
kép fejezem ki, és azt mondom, hogy az alkotmá
nyos lét egyik fő és minden kétségen felül álló 
szabálya az, hogy a király soha sem hibázhat. 
Ennélfogva a király személyét soha bele nem von
hatjuk azon ügyekbe, melyek a végrehajtás és fe
lelősség körébe tartoznak: már pedig ha ön a kö
zös hadügyet a fejedelemre, s nem a közös felelős 
hadügyminiszterre akarja bízni, akkor ama fősza
bály ellen vét. s kérem, hová lesz akkor a fele
lősség ? (Tetszés jobb felöl.) 

A mint a közös hadügyminiszter ellenzői 
iránti tiszteletem és azon figyelem, melylyel ellen
érveiket meghallgattam, arra hívnak fel. hogy 
mindazokat újra elmondjam, miket az átalános yi-
ta alkalmával e tárgyra nézve elmondtam, ugy a 
képviselőház többsége iránti tiszteletem viszont 
arra int, hogy ily ismétléstől tartózkodjam. Ugyan
azért hivatkozva az általam akkor elmondottakra, 
még csak Ivánka Imre képviselőtársamnak, ki ak
kor az átalános tárgyaláskor arra figyelmeztetett 
bennünket, hogy ha már előre nem mehetünk, leg
alább reíograd lépést ne tegyünk, csak annyit va
gyok bátor röviden mondani, hogy ha a t. ház a 
felelős hadügyminisztert most kitörölné a törvény
ből, akkor ezzel igenis hatalmas hátralépést tenne. 
(Helyeslés.) 

Lator Gábor: Nekem a kérdést illetőleg 
egy magán megjegyzésem van. 

Várady Gábor képviselőtársam azt mondotta, 
hogy a 67-es törvények hozatalakor senki sem 
gondolt még a közös hadügyminis7ter felállításá
ra, és csak későbben gondoltak reá; hasonló érte
lemben nyilatkoztak a bal oldalon mások is, sőt 
egy szónok azt is állította, hogy a 65-ös bizottság 
tárgyalásai közben semmi nyilatkozat nem téte
tett, olyan, melyből sejteni lehetett volna, hogy 

közös hadügyminiszter fog felállíttatni. Ezen állí
tás ellenében kénytelen vagyok a 65-ös bizottság 
hivatalos naplójára hivatkozni, mely szerint, ha jól 
emlékszem, a január 31-én tartott ülésben Deák 
Ferencz nagyérdemű képviselőtársunk, ki e tör
vénynek értelmezését körülbelül legjobban tudta 
köztünk, nyilván hivatkozott a közös hadügymi
niszterre és ezen közös hadügyminiszternek egyik 
hatáskörét meg is jelölte abban, mikor azt monda, 
hogy a közös hadsereg költségvetését, a közös 

I hadügyminiszter fogja előterjeszteni; ezen felfogás 
| és magyarázat ellen akkor senki fel nem szólalt, s 

ezen körülményből, hiszen a bal oldal is képviselve 
volt ott, következtetni lehetett, hogy az ellenzékig 
helyeselte a törvénynek olyatén magyarázatát. 
Ha nekem legkisebb kétségem volna a törvény ma
gyarázata felett, mondom, ha legkisebb kétségem 
volna a törvény ezen keletkezeié, ezen története 
minden kétséget eloszlatna. 

Mert én minden irányban végrehajtani aka-
| rom ezen törvényt, azért én a szerkezet megtartása 
j mellett szavazok. (Helyeslés jobbról.) 

S í m o n y i Lajos b á r ó : Nem akartam indít
ványom indokolását másod ízben is megkísérlem, 
hanem kényszerítve érzem magamat erre a mi
niszterelnök úr nyilatkozata folytán. 

A miniszterelnök úr ugyanis azon indokok
nak, melyekkel indítványomat támogatni akar-

| tam, más értelmet adott, t. i. én nem azzal akar-
i tam inditványomnak sxiljt adni , hogy az által, 
i hogy 4 évig szolgál a katona, kivetkeztetik haza
fiságából, mert ugy mint a miniszterelnök úr, én is 
meg vagyok győződve arról, hogy a magyar ka-

! tona, bár mennyi ideig is szolgáljon az osztrák 
| hadseregben, nemzeti jelleméből kivetkeztetni nem 
i fog; hanem, mint az átalános hadkötelezettség el-
i lenségét mondottam ki azon nézetet, mely még az 

irányadó körökben létezik, és mely szerint hosszas 
ideig akarják fegyver alatt tartani azért a katonát. 

I hogy felejtse el hazáját és felejtse el hazafiságát. 

Válaszolni akarok még egy megjegyzésére. 
i Azt monda, hogy kiáltó igazságtalanság volna, ha 

azért, mert valaki képzettebb, annak következtében 
a lovasságban vagy a műtani szakban hosszasabb 
ideig kénytelen szolgálni, mint a másik, kikevésb-
bé képzettebb. Én meg azt mondom, kiáltó igaz
ságtalanság az, hogy az olyan egyén is fegyver 
alatt tartassák, ki a képzést nem igényli, csak 
azért, hogy a másiknak szüksége van ezen katonai 
kiképzésre. De kiáltó ellentétbe látom nemzetgaz
dasági szempontból is az ország jóllétével azt, 
hogy e fegyverekben gyakoroltassák oly egyén, 
kinek erre többé szüksége nincs. 

j Hollán képviselő úr rnódositványom ellen azt 
j hozá fel, hogy szükséges a 4 év, mert az átalános 
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hadkötelezettség életre valósága bebizonyítva még 
nem levén, ezen egy évi pótlékra szükség van. 
Én azt hiszem, midőn az átalános hadkötelezett
ség itt behozatott, e felett az irányadó körökben 
tisztában kellett lenni, mert ha csakugyan most, 
midőn behozatnék nem mutatkoznék életre való
nak, akkor az egész katonai rendszer összeroskad
nék, és ha az átalános hadkötelezettség kivehetősé-
géről nem voltak teljesen biztosak, én ezt a legna
gyobb könnyelműségnek tartom. 

De még inkább ajánlom a t. ház figyelmébe 
inditványomat, mert, mint látom, igen sokan a 
hadügyér jóváhagyásától teszik függővé, hogy az 
illető katona a hadseregben maradjon-e vagy pe
dig nem'? Még inkább szükséges módositványom-
nak elfogadtatása, mert, ha a honvédelmi minisz
tertől függnék ez egyedül, még talán, ebben bizva. 
képes volnék módositványomat visszavenni. 

Nem csak nagy súlyt fektetnek többen a kö
zös hadügyminiszterre, hanem azt is mondják, 
hogy felelős, felelős pedig a delegatiónak; de a de-
legatio egyedül a bndgetet szavazza meg, másra 
nem terjedhet ki és e tekintetben a hadügyminisz
tert felelősségre nem is vonhatja. 

A t. igazságügyminiszter azt monda, hogy 
midőn a közös ügyeket elfogadtuk, akkor elfogad
tuk a közösügyi pénzügyminisztert is, és elfogadtuk 
a közös külügyminisztert, ennek megvan logikai 
következése : a közös hadügyminiszter. Én tovább 
megyek, t ház. van még mindezeknek egy logikai 
következése : a közös parlament, mely hazánkat 
megsemmisiti ; őszintén kivánom, hogy az ország
gyűlés ne legyen következetes, 

Továbbá igen szeretik azt mondani, és a la
pokban is hirdetik, hogy az ellenzék nem annyira 
alkotmányos, mint a jelenlegi kormánypárt, mert 
a miniszteri felelősséget mellőzni akarja. Ha valaki 
tőlem azt kérdezi, hogy az illető rendeletek abso-
lut módon a fejedelem által bocsáttassanak-e ki. 
vagy pedig a felelős magyar miniszter által ellen
jegyezve? azt mondanám, hogy az utóbbit válasz
tom; ha valaki azonban azt mondja, hogy mit 
mondok arra. hogy absolut fejedelem által absolut 
módon bocsáttassanak-e ki a rendeletek, vagy pe
dig oly miniszter ellenjegyzésével, ki nem magyar? 
erre azt válaszolom, hogy nekem egyik sem kell. 

Ennek következtében e kérdésre nézve nem 
tartom czélirányosnak a szerkezetet és annál in
kább ajánlom indítványomat, mert a mint látom, 
itt a közös hadügyminiszter meg akar tartatni. 

E l n ö k : A tárgyalás folyamában ezen három 
kikezdésből álló szakaszra több észrevétel tétetett. 
Vagy méltóztassanak az e szakaszra vonatkozó 
módosításokat előadni, vagy méltóztassanak elren
delni, hogy a 10-dik szakasz minden egyes kikez-

désére szavazás történjék. (Felkiáltások: Egyszerre 
az egészre!) 

S i m o n y i LajOS b . : Én azt hiszem, miután 
e szakasz igen különböző tárgyú és nagy hord
erejű tárgyat tartalmaz, jobb volna, ha a szaka
szok szavazás által döntetnének el azon rendben, 
mely már tárgyaltatott, és ugy mennénk tovább. 
(Az egészet!) Ha tehát az egész szakaszt egyszerre 
akarják tárgyalni az igen t. képviselők, ezennel a 
3-dik bekezdésre van szerencsém egy módosit-
ványt benynjtani. E módositvány tartalmazza azt, 
hogy a tartalékosak behívása, illetőleg mozgósí
tása egyedül a honvédelmi miniszter ellenjegyzése 
mellett történhessék, az utóbbi 4-dik évbeli tarta
lékosoknak pedig behívása csakis az országgyűlés 
beleegyezésével történhessék. 

Andrásy Gyula gr. miniszterelnök: 
A közös hadügyminiszter által. 

S i m o n y i LajOS b . : Bocsánatot kér ek az igen 
t, miniszterelnök úrtól : ebből nem az következik, 
hogy a honvédség behívása a közös hadügymi
niszter által, sőt megfordítva, a honvédelmi minisz
ter, illetőleg as országgyűlés beleegyezése mellett 
történjék. De ez a honvédségre vonatkozó törvény
javaslat tárgyalásánál í"levén helyén, ezt ezúttal 
nem említem. 

A fenforgó tárgyra áttérve, meggyőződésem 
szerint a parlamentek legfőbb biztositéka az, a 
mi által leginkább érvényt szerezhetnek határoza
taiknak, s a mi által leginkább biztosithatják ma
gukat a felől, hogy a kormány sem alkotmány
ellenesen , sem pedig a parlament többségével 
ellentétben nem intézkedhetik : az adó és ujoncz 
megszavazási joga. A mi az adómegszavazási jogot 
illeti, nézetem szerint a magyar országgyűlés adó 
megszavazás! jogának egy nagy részéről, legalább 
két harmad részéről lemondott; lemondott pedig 
az által, hogy azt oly testületre ruházta át, mely 
nem egyedül csak Magyarország érdekeit képvi
seli, mely csak egy más országnak testületévei 
egyesülve határozatképes. Miután tehát a ház ezen 
jognak egyik részéről lemondott, nézetem szerint 
annál lénj^egesebb a másik megtartása-

Történtek itt hivatkozások több alkotmányra, 
különösen kiemeltetett az angol alkotmány. Az 
mondatott, hogy az angol alkotmány szerint nem 
ajánltatnak meg az ujonezok. És ez igaz; de az 
angol parlament az adóajánlási jognak teljes bir
tokában van és nem gyakorolja azt egy testület 
által, mely például csak a franczia, vagy ki 
tudja melyik állam küldötteivel egyesülve ha
tározhat. A legnagyobb és közvetlen befolyást 
gyakorolja ez a hadügyre nézve , miután ez 
államban, mint igen jól tudjuk, csak fogadott 
seregek vannak, a budget megszavazása által, ez 
által egyszersmind a kormány kezébe adván, vagy 
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ettől megvonván azon módot, hogy sereget tart
hasson. De az angol parlamentnek határozó befo
lyása van, mint hiszem, e háznak igen nagy több
sége tudja, a muti-bilí által, mely évenkint meg
szavazandó, és mely által határoztatik meg az, 
hogy béke idején a kormány állandó hadsereget 
tarthasson, és az is, hogy az illető katonák enge
delmeskedni tartoznak, mert ezen bili határozza 
meg azon büntetéseket, melyek a katonai deser-
tióra és engedetlenségibe vonatkoznak. 

Megemlittetett még, hogy a közvéleménynek 
igen nagy hatása van. Igen, elismerem, hogy a 
közvéleménynek döntő befolyása van ; elismerem 
azt is, hogy igazuk van azoknak. kik a közvéle
ményt a hatodik nagyhatalomnak nevezik. De 
tapasztaltuk azt is, hogy a közvélemény sokszor 
kedvezőtlen körülmények következtében nem bir 
magának érvényt szerezni, vagy ha érvényt szerez 
is, az csak a legnagyobb megrázkódtatások által 
történhetik. Azt hiszem, épen arra valók a törvé
nyek, épen az a feladata a törvényhozásnak, hogy 
a közvéleménynek ily megrázkódtató hatását mel
lőzze és egyszersmind lehetetlenné tegye a forra
dalmat, mind felülről, mind alulról. 

Magyarország eddig ujoncz és adó megaján-
lási jogának teljes birtokában volt. Állíttatik, hogy 
ezen törvényjavaslat szintén megtartotta azt aa 
ország számára. Mert a 13-dik szakasz első bekez
désének végén kimundatik az : „hogy a jutalék 
kiállítása azonban csak akkor történhetik meg, ha 
ezt a törvényhozás azon évre meg is szavazza." 
Igen t. miniszter úr nyilatkozatában, melyet az 
átalános tárgyalások alkalmával tett, kimondá azt 
is, hogy elismeri, miszerint az ujonczmegszavazási 
jog nincs szoros összefüggésben az átalános kato
nakötelezettséggel ; és épen azért én részemről azt 
hiszem, hogy csak azért hozatott be ezen törvény
be, mert az országgyűlésnek épen semmi más 
garantiája nincs, hogy kezében tartsa az ország 
haderejének kiállításáról történhető rendelkezést. 
Ez egyedül csak az által létesíthető, hogy a moz
gósítás felett az országgyűlésnek részbtn, részben 
pedig a minisztériumnak befolyása van. A 13-dik 
szakasz azon tétele, mely az njonczok megajánlá
sára vonatkozik, nézetem szerint ellentétben van 
a 11-dik szakaszszal, melynek 3-dik bekezdése 
ekkép szól: „A hadseregnek és hadi tengerészei
nek ezen hadi létszáma a legközelebbi 10 évre 
érvényes." 

Égy igen tisztelt képviselő úr az átalános 
vitatkozások alkalmával azt mondotta, hogy ez 
annyit tesz: hogy megállapíttatik; hogy tehát ezen 
tőrvény bekezdésének nincs azon súlya, mint, a 
minőt én hiszek, ez csak egy szójáték, melynek 
semmi alapja nincsen. Én azt tartom, ha világosan 
kimondatik, hogy ezen hadi létszám 10 évre érvé

nyes, hogy ezt máskép magyarázni nem lehet, 
minthogy az ország köteles ezen hadi létszámot 
fentartani, és igy ez az ujonczmegajánlási joggal 
ellentétben áll. De, t. ház, még azon esetre is, ha 
az országgyűlés megtagadná az ujonczokat, és 
ennek következtében az ujonczok ki sem állíttat
hatnának, még azon esetre is a kormány folytat
hat impopularis háborút, vagy követhet oly poli
tikát, a melyet a parlament többsége magáénak 
nem vall. Mert ha a megtagadás esetében az njon
czok évi illetékét, mely 80,000 tesz, melló'zük is, 
a kormánynak rendelkezése alatt áll még 720,000 
főnyi hadsereg, és még azonkívül a honvédség és 
a póttartalék ; ennek következtében ez bátran kö
vethetne oly politikát, mely az országgyűlés több
ségének nem tetszik; kiadta kezéből e szerint a 
törvényhozó-testület azon fegyvert, a mely által 
békés utón kényszeritheti a kormányt, hogy vele 
elismeréssel és egyetértéssel működjék. (Zaj. Fel
kiáltások : Szavazzunk !) 

Figyelmeztetem a t. képviselőket, hogy ez 
sokkal fontosabb dolog, semhogy egyszerű szava
zással el lehetne dönteni. 

Épen ezen indokoknál fogva óhajtom, hogy 
a mozgósítás felett az országgyűlésnek és illetőleg 
az ország kormányának is befolyása legyen. En
nek következtében módositványomat ajánlom. 
(Szavazzunk!) 

Csengery Imre jegyző (olvassa Simonyi 
Lajos b. módosilványát): „A 10-ik szakasz 3-ik be
kezdése ekkép lenne szerkesztendő: „A tartalék 
csak ő felsége parancsára, a magyar honvédelmi 
miniszter ellenjegyzése mellett szólittathatik be a 
hadsereg és hadi tengerészet kiegészítése (pótlása) 
végett a hadi létszám erejéig. Az utolsó négy évi 
tartalék mozgósítása azonban csak az országgyűlés 
beleegyezése mellett eszközölhető." 

E l n ö k : Kérem a t, házat, hogy a Várady 
Gábor és Simonyi Lajos b. urak által beadott 
módosításokat szavazás előtt kivánja-e még fel
olvastatni vagy nem? (Nem!) Ez esetben bátor 
leszek a szavazási kérdést feltenni. Kérem azon 
t. képviselőket, a kik a 10-dik szakaszt a kikül
dött bizottság által tett szövegezésben a központi 
bizotság által javaslott „felkelés" helyett: „népfel
kelést" kívánják tétetni, tehát az eredeti szöveget 
a központi bizottság által indítványba hozott javas
lattal elfogadják, méltóztassanak felkelni. (Meg
történik.) A 10-dik szakaszt a többség elfogadta. 

A többség folytatni kívánja a tanácskozást, 
a jegyző úr tehet felfogja olvasni a 11-dik szakaszt. 

Horváth Lajos jegyző (olvassa a n-dík 
szakaszt.) 

Bujanovies Sándor előadó: A központi 
bizottságnak e szakaszra nincs észrevétele. 

Ghyczy Kálmán: T. házi A ll-dik sza-
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kasz, mely most felolvastatott, szoros összefüggés 
ben van a 13-dik szakaszszal, s a kettőnek értelme 
csak együtt véve vehető ki, mert a 11-dik szakasz 
megállapítja a hadsereg kiegészitésének módját 
és azt, hogy 10 év elteltével a hadseregnek lét
száma miként leszen újból megállapitandó. A 13-
dik szakasz a közben fekvő időről rendelkezik, 
arról t. i., hogy időközben a megállapitot létszám 
miképen egészíttessék ki. Midőn tehát ez alkalom
mal a I l d i k szakaszról szólok, lehetetlen lesz 
nem szólnom egyszersmind a 13-dik szakaszról 
is, s ezt annyival inkább tehetem . . . . (Felkiáltások: 
Fel kell olvasni mind a három szakaszt együtt.) 

Horváth LajOS j e g y z ő (kezdi olvasni a 12-
dik szakaszt.) 

G h y c z y K á l m á n : Bocsánatot kérek, csak 
a 13-dik szakaszt kérem felolvastatni: a 12-dik 
szakaszra inditványom nem terjed ki. Egyébiránt 
nem szükséges, hogy a t. ház idejét töltse a felol
vasással; ugy gondolom, a t. képviselő urak mind
nyájan olvasták ezen szakaszokat és különben is, ha 
az indítvány, melyeta 11-dik szakaszra nézve bátor 
leszek előadni, elfogadtatnék, a 13-dik szakasz 
egészen fölöslegessé válik. (Bálijuk!) 

Nézetem szerint ezen két szakasz a törvény
javaslatnak legfontosabb és következményeire 
nézve legnagyobb horderejű szakaszaihoz tartozik : 
mert attól, hogy azon alapelvek, a melyek ezen 
szakaszokban kimondandók, miképen mondat
nak ki. függ nagy részben az, hogy vajon az 
egész törvényjavaslat, s átalában a megállapitandó 
védrendszer alkotmányunk keretébe beillő vagy 
azzal ellenkező, következőleg a hazára üdvös 
vagy káros lesz-e ? 

Ezen két szakaszban a hadsereg létszáma és 
kiegészitésének módja állapittatik meg; ha tehát 
ezen két szakaszban a magyar hadseregnek lét
száma állapíttatnék meg, és ennek kiegészítése 
egy bizonyos a körülményekhez mért nem hosszú 
időre el vállaltatnék oly módon, hogy ezen időnek 
elteltével azután Mag}~arország országgyűlésének 
ujonczajánlási joga azon egész kiterjedésében, 
melyben ezen jogot eddig gyakorolta, ismét életbe 
lépjen, akkor mindazon részletes intézkedések, me
lyek ezen törvényjavaslatban foglaltatnak, kizá
rólag a magyar hadseregre vonatkozván, ezen 
intézkedés a törvényjavaslatnak — hogy ugy mond
jam — • egész jellegét, közjogi és politikai tekintetben 
megváltoztatná, és megváltoztatná a nélkül, hogy 
csorbát szenvednének azon igények, melyek ka
tonai szempontból a hadsereg harez-képességére 
és egységére nézve tétetni szoktak. 

Ezen szakaszok azonban egészen mást fog
lalnak magukban. (Halljuk!) Ezen szakaszokban 
a monarchia közös védelmére szükséges hadsereg
nek, az összes hadseregnek lérszáma állapittatik 
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meg, nem tekintettel a monarchia államaira, és 
azoknak közjogi viszonyaira, hanem tekintettel 
egy törvényhozásnak történetében egészen isme
retlen uj factorra : a monarchia két állama területé
nek összes népességére. (Helgeslés balról.) S az 
ekuént megállapított létszám tiz év lefolyása alatt 
a magyar korona országai és ő felsége többi or
szágai közt a népességnek számaránya szerint fel
osztandó és az életbe léptetett törzs- és oktatási 
rendszer kívánalmai szerint előre meghatározandó 
ujonczilleték által évenkint kiegészíttetni rendel
tettik oly hozzátétellel, hogy 10 év elteltével a had
sereg létszámának megállapítása iránta monarchia 
két állama képviselete közt ujabb egyesség köt
tessék. 

E tekintetben először is föltűnő, t. ház, hogy 
midőn például az észak-német szövetségben a 
hadsereg létszáma 5 évre 1871-diki deczember 
31-ig van törvény által megállapítva, itt 10 évre 
állapittatik meg; (Helyeslés balról. Ellenmondás jobb -
ról.) Pedig mellőzve azt, hogy ily nagyfontos
ságú jognak, milyen a hadsereg létszámának meg
határozása, ily hosszú időre való szünetelését elren
delni közjogi tekintetben sem nem közönyös, sem 
nem veszélytelen : megtörténhetik, hogy azon nagy 
erő megfeszítés, a melybe a nagy hadseregek fen-
tartása Európa államainak kerül, és az innen eredő 
átalános kimerültség és eladósodás Európa népeit és 
hatalmasságait kényszeríteni fogják, hogy a nemze
teket megölő nagy hadkészültség megszüntetése vé
gett a béke állandósításáról korábban is gondolkod
janak, és ez esetben egy harczkedvelő fejedelem, pe
dig fájdalom, nem vagyunk biztosítva arról, hogy az 
isteni gondviselés felséges urunknak életét meddig 
nyujtandja, mondom, egy harczkedvelő fejedelem, 
harczkedvelő tanácsosok által támogatva, az orszá
got, mind pénzügyi, mind közgazdasági tekintetben 
n&gy kárával ezen tetemes nagyságú hadsereg 
további fentartására kényszerithetné az elfogadott 
törvény erejénél fogva, és ez által talán a lefegy
verzés aerájának Európábani bekövetkezését is 
akadályoztathatná. 

Föltűnő másodszor, t. ház, ezen törvényjavas-
lati szakaszokat illetőleg, hogy ezen szakaszokban 
a magyar korona országainak kiegészítő részét tevő 
határőrség nem csak a magyar hadsereghez nem, 
de a magyar hadjutalékhoz sem számíttatik, hanem 
az összes hadsereg különálló tényezőjének tartatik 
fen, s nem is addig, míg a határőrség intézménye 
alkotmányos utón meg fog változtattatni, hanem 
addig*, míg a határőrség intézménye tényleg létezik. 
Ez által, t. ház, elismertetik és törvényesíttetik is 
némileg azon alkotmányellenes állás, a melyben 
a határőrség" létezik. Ezen törvényellenes állás 
megváltoztatására nézve, Magyarországnak alkot
mányos joga meg nem óvatik, s hallgatva bár, de 
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körülbelől mégis kimondatik az, a mi a lajtántuli 
államférfiak közül nem egyiknek nyiltan kifeje
zett véleménye is, hogy a határőrség a magyar 
korona országainak kiegészitő részét nem is ké
pezi, hanem a birodalomnak tulajdona. A kér
déses szakaszoknak ily szerkezete tehát az ország 
integritására nézve is nézetem szerint veszélyes-

Legfeltűnőbb azonban, t. ház, ezen szaka
szokra nézve az, hogy az azokban foglalt intézke
dések, nézetem szerint legalább, alkotmányunkkal 
meg nem egyezők, hogy megváltoztatásai a múlt 
évben létesült kiegyezés feltételeinek, s visszalépést 
foglalnak magukban ezen kiegyezési megállapo
dásoktól. 

E tekintetben nem fogok a magyar hadsereg 
közjogi, politikai szükségességéről, lehetőségéről, 
létesítésének módjáról, a hadügyérségről szólani, 
mert ezen kérdések meg voltak már eléggé vitatva ; 
nem fogom ismételni, a mit más alkalommal sze
rencsém volt előadni: hogy t. i. mily kétes értékű 
a törvényjavaslat 13-dik szakaszának azon zára
déka, a mely szerint a Magyarországra kivetendő 
ujonczilleték az országgyűlés által is megszava
zandó lesz; hanem t. barátom a kaposvári kerü
let érdemes képviselőjének példájára kezembe ve
szem az 1867-dik évi XII . törvényezikket, felol-
vasandom a t. ház engedelmével annak két szaka
szát, és ki fogom vonni azokból azon következése
ket, a melyek azokból önként folynak, s a me
lyek e házban azon törvénynek alkotásakor s ké
sőbben is, ismételve kimondattak. 

A 12. szakasz igy szól: „A magyar hadse
regnek", tehát nem az összes hadseregnek, „időn
kénti kiegészítését, az ujonczok megajánlásának 
jogát, az ajánlás föltételeinek, s a szolgálati idő
nek meghatározását, az ország, az eddigi törvények 
alapján" tehát minden korlátozás és megszorítás 
nélkül „magának", tehát nem valamely közös 
kiegyezkedésnek „tartja fen." 

A 13. szakasz ezt mondja: „Miután a védelmi 
rendszernek megállapítása és átalakítása is csak 
egyenlő elvek szerint eszközölhető czélszerüen: 
ennélfogva tehát „ezen czélszerüségnek" — s nem 
kötelezettségnek tekintetéből —„minden ily esetben 
a két minisztérium előleges megállapodása után 
egyenlő elvekből kinduló javaslat fog terjesztetni 
a két törvényhozás elé ;" s a két törvényhozások 
nézeteiben netalán felmerülő különbségek ki
egyenlítése végett „a két törvényhozás egymás
sal köldöttségek által érintkezik." 

Mi történjék azon esetre, ha a két törvényho
zás között fölmerülő nézetkülönbségek a küldött
ségek által sem kiegyeztethetők, arról a törvény 
nem rendelkezik ; beáll tehát, az alkotmányosság
nak tiszta fogalma szerint, mind a két törvényho
zásnak önálló intézkedési joga a védrendszer s az 

ezzel kapcsolatos ujonczajánlás és hadsereg kiegé
szítése iránt, s ezen jognak gyakorlata sem az 
egyik, sem a másik törvényhozásra nézve valami 
ujabb kiegyezkedésnek föltételétől nem függeszt
hető fel, valamely ujabb megegyesülés szüksége 
által nem korlátoltathatik, azon egyszerű okból, 
mert a törvény azt ilyen megegyesülés szükségé
nek kimondása által nem korlátozza. 

Ha tehát valami meglepő lehet ezen törvény
javaslatban, nem tagadom, a legmeglepőbben ha
tott reám az, hogy ezen 11-dik szakasznak vég
bekezdésében a magyar törvényhozás az ujoncz-
állitási jognak gyakorlatára nézve a 10 év eltelte 
után is ő felsége többi országainak képviseletével 
való ujabb megegyezésre utasittatik,a miről az 1867-
dik XII . törvényczikk 13. szakasza egy szót sem 
emlit. 

En a 11. szakasz ezen végbekezdésének el
fogadását a hazára nézve különösen károsnak tar
tom, mert az ujonczajánlási jognak azon teljes 
körben és tisztaságban való megtartása, melylyel 
az eddig az országgyűlés által gyakoroltatott, oly 
nagy horderejű, hogy bár mely hiányok legye
nek ezen most megállapítandó védrendszerben, 
mind ezen hiányok az ország ezen alkotmányos 
jogának fentartása mellett idő jártával, tehát 10 
év múlva, megorvosolhatok lesznek; ezen alkot
mányos jognak birtoka nélkül pedig nézetem sze
rint ezen hiányok megorvosolásának reménye is 
alig ha megszűntnek nem tekinthető. 

Ha tehát valamire bátor vagyok a t. házat 
buzgón felkérni, ez az, hogy ezen 11 -dik szakaszt 
átalában, különösen pedig annak végbekezdését 
elfogadni ne méltóztassék, hanem rendelje azt a 
törvényjavaslatból egyszerűen kihagyatni. 

Erre nézve még egy más érvem is van : mert 
ezen bekezdésben vagy csak az foglaltatik, a mi 
az 1867-dik esztendei XH-dik törvényczikkben 
is ki van mondva, vagy más ennél több foglaltatik. 
Ha csak az foglaltatik ezen bekezdésben, a mi mái-
ki van mondva az 1867. Xll-dik törvényczikk 
13-dik szakaszában, akkor ezen bekezdés merőben 
felesleges, és ezen bekezdésnek kihagyása mellett 
is az emiitett törvényczikknek, a XII . törvény
czikk 13-dik szakasza ugy fog fenállani jövendőre 
is, mint fenáll most. ugy fog jövőre zsinórmétékül 
szolgálni, mint szolgál most; de ha ezen bekezdés 
mást vagy többet foglal magában, mint a mi azon 
törvényczikkben foglaltatik, akkor ez megváltoz
tatása a kiegyezkedés feltételeinek, visszalépés 
a kiegyezés megállapodásaitól, és akkor nem csak 
a jelen korról rendelkezünk, a mit még tehetnénk. 
hanem a nemzet jövőjét is le fogjuk bilincselni, 
mire, ugy ^hiszem, hivatást magunkban nem érez
hetünk. (Elénk helyeslés bal felöl.) 

Bátor vagyok ennélfogva a következő indít-
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ványt előterjeszteni, kérvén a t. házat, hogy a tőr
vényjavaslat 11-dik szakasza helyett fogadtassák 
el a következő két uj szakasz: „11 . szakasz. A 
magyar korona országai hadseregének hadi lét
száma a határőrségnek s a tengerparti vidékek
nek, a hadi tengerészeibe besorozandó ujonoziíleté-
kének beszámításával, 329,632 főben állapittatik 
meg. Ezen létszámba a tartalék is (4. szakasz) be 
van számítva. A hadseregnek ezen hadi létszáma 
a legközelebbi öt évre érvényes." 

„12. szakasz. A hadsereg kiegészítésére kiállí
tandó katonaujonczok száma a 11-dik szakaszban 
említett öt év lefolyása alatt is évenkint törvény 
által fog megállapittatni, s kiállításuk csak akkor 
történhetik meg, ha azt a törvényhozás azon évre 
már mégis szavazta.* 

Ezen 12-dik uj szídcasz után következnék a 
törvényjavaslatnak mostani 12-dik szakasza mint 
13-dik szakasz; a mostani 13-dikszakasz pedig ki
hagyatnék. {Helyeslés balról) 

Ezen indítványomnak támogatására még 
csak néhány átalános megjegyzést vagyok bátor 
tenni. {Halljuk!) 

Midőn indítványomban magyar hadsereget 
említek, egyátalában nem érthetem alatta azt, mi 
itt a napokban is mondatott; nem érthettem egy 
egészen elkülönzött, teljesen önálló és független 
hadseregeimért az 1807. XII . törvényczikk meg
alkotása után csak oly hadsereget érthettem, mely 
o' íelsége összes hadseregének kiegészi/ő részét 
képezi. 

Vannak ily állapotnak példái is. Az éjszak
német szövetségben jelesül a hadsereg azon béke
kötés szerint, mely 1866-ban Poroszország és 
Szászország közt köttetett, az éjszak-német szövet
ségnek kiegészítő rési-ét képezi. Nem mondom, 
hogy a viszonyok, melyek a szászországi hadse
reg és az éjszak-német szövetségi hadsereg közt 
léteznek, mindenben a mi viszonyainkra is alkal
mazhatók kgyenek ; hiszem, ha e viszonyok ide 
átültetendők lennének, azokat alkotmányunk sze
rint módosítani kellene — ehhez egvébiránt szak-
értők szólhatesak csak — én azonban azon néze
temet kimondhatónak vélem, hogy a magyar had
sereg létesülésének eszméje oly lehetetlenséget 
már ezen példa után is a priori nem foglal magá
ban, mint e házban állíttatott. Mert ha lehet a 
katonai minta-államban, az éjszak-német szövet
ségben kölön hadsereg, az éjszak-német szövetség 
hadserege harczképességének és egységének ve
szélye nélkül, ha lehet ez Szászországban, miért 
volna lehetetlen viszonyainkhoz, alkotmányunk kí
vánalmaihoz alkalmazva mi nálunk ? miért volna 
lehetetlen Magyarországban ? {Élén k hosszas helyes
lés a bal oldalon) 

Nem vonom kétségbe, hogy régibb időkben. 
KÉPV. H. NAPLÓ 1 8 6 % . IX. 

a hajdani török háborúk idejében a magyar hadak 
a király többi hadseregeivel közös parancsnokság 
alatt állottak, ez a hadmüveletek öszhangzása te
kintetéből máskép nem is történhetett; de meg 
lehet a történetből mutatni azt is, hogy ez alkal
makkal is a magyar hadak mindig külön hadtes
tekben saját vezérök alatt működtek. És nem 
volna nehéz kimutatni azt is, hogy a magyar ha
daknak még a pragmatica sanctio létesülése után 
is külön állásuk volt Mária Terézia uralkodásának 
csaknem végéig, József császárnak az uralkodásra, 
alkotmányunkra minden tekintetben végzetes be
folyásának kezdetéig. 

De akár mint volt ez légyen régebben, akár 
mit mondanak e részben régibb törvényeink, az 

| 1867-diki törvények, az 1848-diki törvények egye-
| nesen magyar hadseregről szólnak. S annyi politi
kai változások után, melyeken keresztül mentünk, 
azon nagy átalakulás után, melynek t mui vol
tunk, azon nagy áldozatok és terhek után, melye
ket a monarchia biztossága fentartásának tekinteté
ből önként magunkra vállaltunk, nem fogadhatom 
el azt, hogy midőn terheinkről van szó, akkor az 
ujabb törvények hivatnak fel ellenünk, midőn pe
dig jogainkról van szó, akkor az ujabb törvények 
ellenében régibb íörvénj^ek idéztetnek; {Zajos he
lyeslés a b d oldalon) azonban, ha a régibb törvé
nyek terén kell is maradnunk, akkor is áll az, 
hogy e helyen egyedül csak a magyar hadsereg 
kiegészítéséről rendelkezhetünk : mert azon egyet
len eset, melyben a magyar törvényhozás a ma
gyar hadsereg létszámát megállapítván, annak ki
egészítését egy időre, 3 évre elvállalta, az 1802-ik 
évi I-ső t. ez. világosan és egyenesen, szintén csak 
a magyar hadsereg létszámának megállapításáról 
és annak kiegészítéséről rendelkezik. 

Az ujonczajánlási jog gyakorlata az átalános 
hadkötelezettséggel összekötött védrendszernél 
csak ott lehetetlen, hol állandó hadsereg egyátalán 
nincs, s itt e jogot a hadcsapatok mozgósitása 
iránti intézkedésnek fentartása pótolja. Mindazon 
államokban, hol állandó hadsereg vau, az átalános 
védkötelezettség elvének elfogadása mellett is ezen 
állandó hadsereg rendes ujonezozás által egészítte
tik ki a hadkötelezettek összes tömegéből. 

Az én nézetem szerint a kiállítandó ujonezok 
számának meghatározása az ujonczajánlási jognak 
lényeges részét képezi: mert az, a mi4 e napokban 
itt említtetett, t. i. az ujonczállitásnak magának 
azon esetben is, ha az szükséges volna, megtagadá
sa azon rendkívüli végletek közé tartozik , me
lyektől az isteni gondviselés minden államot ment
sen meg. Kendes időkben a törvényhozás a kül
ügyek vezetését csak az évenkint kiállítandó ujon
ezok számának meghatározásával ellenőrizheti. 

Említtetett itt ennek ellenében , hogy ott, 
58 
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hol a hadsereg létszáma meg van határozva, an
nak kiegészítése el van fogadva, létezik egy meg
állapított törzs- és oktatási rendszer, ott a kiállí
tandó ujonczok számát ezek, és nem az országgyű
lés határozza meg. Ez az épen, tisztelt ház, mit 
mindig mondok, hogy t. i. mily kétes értékű ezen 
törvényjavaslatnak a 13-dik szakaszban fentartott 
azon záradéka, hogy az ujonczokat az országgyűlés 
fogja megszavazni évenkint. 

De e részben még meg kell jegyeznem azt is, 
hogy a törzs- és oktatási rendszer, mely valamely 
hadseregben behozatik, lehet különböző, és miután 
ezen törzs- és oktatási rendszer minőségétől függ 
nagy részben a kiállítandó ujonczok száma, ö fel
ségétől pedig azon jogot, hogy ezen törzs- és okta
tási rendszer iránt a hadseregben közvetlenül ren
delkezzék, megtagadni nem lehet, vagy azon elvet 
kell felállítani, hogy ő felsége a törzs- és oktatási 
rendszernek tetszése szerinti megállapítása által, 
tetszése szerint határozza meg a kiállítandó ujon
czok számát, vagy tért kell fen tartani az ország
gyűlésnek arra, hogy ezen törzs- és oktatási rend
szerre nézve is, mely az országra nézve sem köz
jogi, sem politikai, sem pénzügyi, sem nemzetgaz
dasági tekintetben nem közönyös, legalább köz
vetve befolyhasson. {Helyeslés a bal oldalon.) 

És mi történik absolut monarchiákban? Ab-
Kolut mouarchiákban is a hadseregek bizonyos 
rendszer szerint vannak szervezve, taníttatnak, 
oktattatnak, egészíttetnek ki, és mégis valahány
szor ezen hadsereg kiegészítendő, a fejedelmek 
mindig meghatározzák a kiállítandó ujonczok szá
mát, í g y tett maga felséges urunk is, míg absolut 
hatalommal uralkodott. Ha megtehetik ezt a feje
delmek, megtehetik az országgyűlések is. Vagy ta
lán azt hiszszük, hogy csak a fejedelmek, az abso
lut monarehák nyújtanak elég biztosítékot arra 
nézve, hogy mindig szem el<"tt tartják az ország
nak érdekeit, javát és a felállított rendszernek igé
nyeit ? az országgyűléseknek józanságától, hazafi-
asságától, kötelességérzetétől pedig ezen biztositék 
nem várható? (Tetszés a bal oldalon.) 

Én ezen véleményben nem vagyok, és azért 
azon indítvány, melyet előterjesztettem, nézetem 
szerint az államérdekeire nézve nem veszélves, az 
ország jogának fentartására pedig szükséges, mert 
bármi mondassék, azon ujonczajánlásijog, melyre 
nézve előre meg van határozva a kiállítandó ujon
czok száma, nézetem szerint mindig csak névleges 
marad. 

S most még csak egy megjegyzést vagyok 
bátor tenni. (Halljuk!) Mondatott, hogy az alkot
mányos garantia nem a törvények szakaszaiban, 
hanem a nemzetek erejében, érettségében, erkölcsi 
súlyában fekszik. Erre nézve előre megjegyzem, 
hogy ez azon átalánosságban, melyben mondatott, 

nem áll, mert ha állana, akkor a nemzetek nem 
fordítanának annyi figyelmet alkotmányuk szaka
szainak szövegezésére, mint fordítottak mindig és 
fordítanak ma is, annyiban is pedig, a mennyiben 
ezen állítás áll, a végre, hogy a nemzet erejét ki
fejthesse, erkölcsi súlyát érvényesíthesse, minde
nekelőtt szükséges, hogy a törvények szakaszai 
által békó ne tétessék kezeire, ereje ne bilincsei
tessék le, s hogy a törvények paragraphusainak 
ollójával Sámson hajából az aranyszál ne nyíras
sák k i , melynek hatalmát és erejét köszöni, s mi
vel ily törvények mindig léteztek, ily törvények 
létezéséről épen a magyar törvényhozásnak ugy 
régibb, mint ujabbkori története bizonyságot tesz. 

Ennélfogva ez nézetem szerint csak uj indok 
arra, hogy indítványomat a t. ház figyelmébe el
fogadás végett ajánljam. (Elénk hosszas éljenzés a 
bal oldalon.) 

H o r v á t h LajOS j e g y z ő (olvassa Ghyczy Kál
mán indítványát.) 

SomSSich P á l : T. barátom Komárom város 
érdemes képviselője jónak látta ezen szakasznál 
visszatérni azon indokokra és érvekre, melyek 
az átalános viták alatl részint maga, részint mások 
által előhozattak. Én e térre őt nem követem, 
egyedül a mennyiben rám hivatkozva kapcsolatba 
hozta azon állítását, hogy ha ezen 11-dik szakasz 
ugy tartatnék meg, mint inditványoztatik, akkor 
ez az 1867. évi XI., XII. és XIII . törvényezikkek-
ből valóságos retrográd visszalépés volna: erre kí
vánok csak válaszolni. 

Nem retrográd lépés ez nézetem szerint; kifo
lyása ezen 11. törvény czikk azon törvényeknek, és 
azon elveknek, melyek ott kimondattak, concret 
érvényesítése s alkalmazása. O maga idézte e törvé
nyeknek szavait é-3 felolvasta, miszerint a védelmi 
rendszer megállapítása és átalakítása is csak egyen
lő elvek szerint eszközölhető czélszerüen, és hogy 
minden ily esetben a két minisztérium, előleg-es 
megállapodása után, egyenlő elvekből kiinduló 
törvényjavaslatot fog terjeszteni a két törvényho
zás elé. íme, t. ház, e törvény oda utasítja a kor
mányt, hogy ugy cselekedjék, hogy a" közös elvek 
szerint megállapodásra jusson; íme e 12-dik 
szakaszban ezen megállapodás terjesztetett elénk: 
tehát ez nem retrográd lépés, hanem ezen el
veknek alkalmazása és ezen törvénynek kifo
lyása. 

Tisztelt barátom Ghyczy Kálmán indítvá
nyában azt állítja, hogy e törvényezikkben mond
juk ki, hogy a magyar hadseregnek száma 
329,000 lesz : én részemről azt mondom, hogy Is
ten ments! 0 tehát kötelezné magát 329 ezernyi 
seregnek tartására, a közös védelemre, a pragma-
tica sanctióból folyó közös védelem tekintetéből 
a nélkül, hogy garantiát nyújtana az iránt, meny-
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nyivel fog ezen közös védelemhez járulni a túlsó 
fél. Tehát midőn ránk róná a 329 ezerét, nem 
nyújtana garantiáfc, hogy mivel vegyen részt a 
másik fél. Tehát ezen czikkek sem nem retrográd 
lépés, sem nem helytelen kifolyásai a törvénynek, 
mert csak ez nyújtja annak garantiáját, és felel 
meg azon elveknek, a melyek azl8fí7. XII . t . ez., 
a kiegyezést magában foglaló törvényben olvas
hatók. 

Mint mondám, nem kivánok többi okoskodá
saiba bocsátkozni, csak a mennyiben rám hivat
kozott., válaszoltam neki ezt, és óhajtom , hogy 
épen ezen törvényben kimondassák az egész szára, 
és ez által a birodalom mindkét felének védelmi 
a ránya biztosítva legyen. (Helyeslés jobbról) 

Még azt mondotta t. képviselő úr, hogy az 
utolsó szakaszt hagyjuk ki, mert ezen szakasz még 
tiz év után is problematikussá teszi azon jogát a 
képviselőháznak, mely szerint akkor legalább ér
vényre jusson azon joga, hogy az ujonezokat meg
ajánlhassa vagy megtagadhassa. Értem, hogy ó't 
aggasztja ezen utolsó kikezdés ; engem nem : mert 
én a megajánlási jogot ma sem találom veszélyez
tetve épen ugy, mint tiz év után. 

Ismételte t. barátom azon érveket, miket fel
hozott akkor, midőn azt mondta, hogy illusorius 
ezen 13-dik szakaszban fentartott megajánlási jog 
annálfogva, mert ha egyszer a szám meg van ha
tározva a törvényben, és meg van határozva az 
idő , akkor azt egész a végletekig vitt convulsio 
nélkül nem is lehetne megtagadni. Erre már az 
átalános tárgyalásnál voltam szerencsés vála
szolni, miszerint világos s- zavai a törvénynek fen-
tartják azon jogot, hogy azt gyakorolhassa a 
képviselőház az ő bölcsesége és belátása szerint, és 
ezen indokolás és ellenvetés, hogy az convul-
siókat okozna, egyátalában alkalmazható volna; 
hiszen minden alkotmányos biztositék alkalma
zásának jelentősége nem abban áll, hogy — mint 
ismételve mondtam •— azoknak megtagadását 
tényleg kivigyük, hanem, hogy azon eszközöket, 
melyek a kormányzáshoz feltétlenül megkívántat
nak, megvonjuk; és ez esetben a kormány kény
telen helyét elhagyni és azoknak helyet adni, kik 
a nemzet bizodalma által istápoltatnak. (Helyeslés.) 
Ezt ismételten kénytelen voltam előadni, mert az 
előttem szólott képviselő úr is ismételte érveit. 
Ezeknél fogva az ö javaslatát a háznak elfogadni 
nem lehet. (Helyeslés jobb felöl. Szavazzunk!) 

Tisza K á l m á n : Az előttem szóló képviselő 
urnák csak egyetlen argumentumára kivánok fe
lelni, mely itt már többször felhozatott. Azt mond
ják, azért szükséges az egész szám kitétele, mert 
különben meghatároznék, hogy Magyarország 
minő állandó hadsereget tartozik fentartaní és 
nem lesz az iránt semmi garantia kezünkben, hogy 

ő felsége többi országai és tartományai a megfe
lelő haderőt fogják-e tartani ? Én, t. ház, azt hi
szem, hogy ezen törvényjavaslatba ha százszor is 
beleteszszük, hogy mennyi legyen az összes lét
szám, az által semmi biztosítékot az iránt, hogy ő 
felsége többi tartományai azon összes haderőt fen-
tartják, nem nyerünk. (Ellenmondásokjobbról.) Ma
gunk részéről kimondhatjuk kötelezőnek, de azok
ra nézve kötelezőleg kimondani jogunk nincs. 
Épen azért, ha garantiáról akarunk beszélni, mi 
meghatározhatjuk a magunkét — mint előbb is 
mondám — mindkét állam, mely egymást védel
mezni tartozik, meghatározhatja conventio utján, 
hogy mennyi az, a mit mindenik fél fentartaní 
tartozik, de a mi törvényeink által arra biztosité-
kot nem nyerünk. 

E l n ö k : Senki] sem levén felírva, az indítvá
nyozó vég azava következik. 

G h y c z y K á l m á n : Azokra nézve, miket a 
kaposvári kerület érdemes képviselője mondott, 
csak némely megjegyzéseket óhajtok tenni. 

Azon törvényjavaslat, mely elénk terjesztetett, 
béltartalmát nem tekintve, hanem csak küiííő for
máját, magam is elismerem, kifolyása a Xll-dik 
törvényczikkelynek: mert azt hiszem, hogy a mi
nisztérium, előre értekezvén a másik fél miniszté
riumával, egyenlő elvekből kiinduló törvényjavas
latot akart előterjeszteni. Én az 1867. XII . t. ez. 
13-dik szakasza kifolyásának leginkább a 11-dik 
szakasznak vég bekezdését nem ismerem el, mert 
abban foglaltatik az, hogy Magyarország ország
gyűlése a 10 év letelése után is ujonczajánlási jogá
nak gyakorlatára nézve ő felsége többi országai 
s tartományainak képviseletével való ujabb meg
egyezésre utasittatik. S ez nem kifolyása a Xll-dik 
törvényezikknek, mert abban megemlítve nincs. 

A mi azon biztositékot illeti, mely állítólag 
abban rejlik, hogy ezen törvényjavaslat 11-dik 
szakaszában az összes hadseregnek létszáma álla-
pittatik meg, előttem szóló Tisza Kálmán t. bará
tomnak, véleményem szerint is, tökéletesen igaza 
van. Én még a: t teszem hozzá, hogy miután 
egyenlő elvek szerint kellett a törvényjavaslatot 
megállapítani, nem kétlem, hogy azon törvényja
vaslatban, mely ö felsége többi országainak kép
viselete elé fog terjesztetni, az ő hadseregüknek 
létszáma meg lesz határozva. Ha tehát a mi 
törvényünkben a mi hadseregünk létszáma meg-
határoztatik, többi országainak törvényében pe
dig az ő hadseregök létszáma állapittatik meg, 
mi ránk, Magyarországra nézve, a mi törvényünk, 
ő reájuk nézve az ő törvényük ép ugy kötelező 
lesz, mint közösen köteleznek bennünket minden 
kiegyezési törvényeink, melyek hasonló módon 
alkottattak. Mi alkotunk kötelező törvényeket ma
gunkra nézve, ő felsége többi országai alkotnak 
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magukra nézve, és ebben a kölcsönös vagy közös 
védelemre nézve megvan a garantia. 

Arra nézve, mit t. barátom Kaposvár érdemes 
képviselője többször felemlített, miszerint átalában 
abban van az alkotmányos garantia, h o g y azon 
esetben, ha a minisztériumnak eljárásával például 
a külügyek tekintetében nem lesz megelégedve 
a,z országgyűlés, a 13-dik szakaszban fen tartott 
jogánál fogva az ujonczállitást egészen megszüntet
heti, és ez által a minisztériumot lelépésre kény
szeritheti: bátor vagyok kérdeni, melyik miniszté
riumot méltóztatott ez esetben érteni? (Fölkiáltá
sok : Mind a kettői!) mert a magyar honvédelmi 
minisztérium az összes hadseregnek létszáma iránt 
nem tehet előterjesztést, a közös miniszter pedig a 
magyar országgyűlés előtt nem jelenhetik meg. 
Én tehát nem látom részemről ezen körülményben 
azon garant át, melyet t. barátom ismételve fel
említett. 

Horvát Boldizsár igazságügyér: T. kép
viselőház ! (Zaj. Felkiáltások a bal oldalon: Nem 
szóthat! A tárgyalIs be van fejezve ! Zaj.) 

Tisza Lász ló : T. ház ! A házszabályokhoz 
kívánok szólani. (Zaj. Felkiáltások a, jobb oldalon: 
A miniszternek mindig szabad szólani ! Felkiáltások 
a bal oldalon: De csak a tárgyalás folyama alatti (Ha 
a t. igazságügyminiszter úr méltóztatik elállni a 
szótól, akkor én sem fárasztom a ház türelmét. 
(Fölkiáltások: Halljuk a házszabályokai! Zaj.) 

Horvát Boldizsár igazságügyminiszter: 
Átengedem a szólás jogát. 

Tisza LáSZlÓ: Itt a szólás átengedéséről né
zetem szerint szó nem lehet, mert én nem a tárgy
hoz akarok szólani, mint a t. miniszter úr, hanem 
csak kizárólag a házszabályokhoz. Mindnyájan 
tudjuk, legalább azt remélem, hogy a házszabá
lyoknak van egy szakasza, mely azt mondja : a 
miniszternek tárgyalás közben mindenkor szabad 
szólani. Van ugyancsak ezen házszabályoknak 
egy más szakasza, mely azt mondja, hogy a tár
gyalás berekesztése előtt az indítványozónak még 
egyszer joga van szólni, Miután tehát az indítvá
nyozó második beszédét is megtartotta, a tárgya
lás be levén fejezve, a miniszter tárgyalás után 
többet nem szólhat (Helyeslés a bal oldalon.) 

Horvát Boldizsár igazságügyminiszter: 
T. ház! {Zaj) 

MiletiCS SzvetOZár : 1'. ház! (Nagy zaj. 
Nem lehet szólni /)" 

E l n ö k (cseaget~)\. Nézetem szerint a t. képvi
selő urnák a szabályok értelménél fogva tökélete
sen igaza, van ; de a mily igaza van a t. képviselő 
urnák a szabályok értelménél fogva, ép olytagad-
hatlan igaz az is, hogy a képviselőház az illető 
miniszternek, akár a tárgyalás berekesztése előtt, 

akár utána kívánt szólani, a szóihatást megen
gedte. (Helyslés.) 

Horvát Boldizsár igazságügyminiszter: 
T. ház! (Nem lehet!) Nem a tárgyhoz szólok, a 
házszabályokhoz akarok szólani. (Halljuk !) 

Tisztelt képviselőház ! Én a szabályok előtt 
meghajlok; de a házszabályokat eddig nem" igy 
értelmezték, a mint most akarják. A házszabályok 
szerint eddig a miniszter, midőn idejét elérkezett
nek vélte, tárgyalás közben vagy a tárgyalás vé
gével is. felszólhatott, sőt átengedték a miniszternek 
rendesen a zárszót. Semmi kifogásom az ellen, t. 
ház, hogy ha a házszabályokat máskép méltóztat
nak érteimezni : csakhogy arra kérem a t. házat, 
ne hozzák a minisztériumot azon helyzetbe, hogy 
akaratlanul a házszabályok megsértését kövesse el, 
midőn az eddigi szokáshoz ragaszkodik. 

Ezennel kijelentem, hogy aszólási jogtól, da
czára annak, hogy a szokás mellettem szól, elállók. 

Ha fel akartam szólalni, annak indoka csak 
az volt, mert a képviselő urak részéről a miniszté
rium ellen nehéz vádak emeltettek: törvénysértés
sel vádoltatott. Ez iránt akartam a minisztériumot 
igazolni. Azonban lesz mód és alkalom, midőn erre 
vonatkozó nézetemet a ház előtt kitárhatom. (He
lyeslés a jobb oldalon.) 

Hanem most senki se szóljon ám aztán. 
MiletiCS SzvetOZár: T . hizl (Nem lehet!) 
E l n ö k (csenget): A szavazási kérdés nézetem 

szerint a következő: elfogadja-e a t. ház a 11-dik 
szakaszt a szöveg szerint egészben vagy pedig 
nem? 20 képviselő úr név szerinti szavazást kivan. 
(Felkiáltások: Holnap! Más részről: Ma !) 

Csengery I m r e j e g y z ő (olvassa azon képvi
selők neveit, kik név szerinti szavazást kivannak. Zaj. 
Holnap! Ma!) 

E l n ö k (csenget): A kérdést már volt szeren
csém feltenni, t. i., hogy elfogadja-e a t. ház a 11. 
szakaszt . . . (Fölkiáltások: A 11. és 13. szakaszt!) 
elfogadja-e a t. ház a 11. szakaszt a központi bi
zottság által beterjesztett szöveg szerint vagy 
nem? (Fölkiáltások: Nem jól van! A 11. és 13-dik 
szakaszt!) 

JuSth Józse f : A tanácskozás a 11. és 13-dik 
szakaszról folyt: tehát erre kell történni a szava
zásnak. (Helyeslés.) 

E l n ö k : T . ház! Nézetem szerint a Justh 
képviselő úr által tett módosítása a kérdésnek 
nem felel meg egészen a történteknek, mert épen 
a képviselő úr indítványozta, hogy olvastassék 
fel a 13-dik szakasz; (Zaj, ellenmondás) de a t. 
ház többsége csak a 11-dik szakasz felolvasását kí
vánta. (Nagy zaj.) 

JUSth JÓZSef; Az elnök úr méltóztatott 
mondani, hogy én nem helyesen fejeztem ki a 
tényállást. Ezt nem vagyok képes elfogadni, mer t 
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a tény ugy áll, hogy midőn megkezdtük a 11-dik 
szakasz feletti tanácskozást, akkor Ghyczy Kál
mán képviselő ár azt mondta, hogy ez szoros ösz-
szeköttetésben van a 13-dik szakaszszal, és akkor 
sokan követelték a 13-dik szakasz felolvasását, és 
ekkor maga Ghyczy Kálmán úr, az indítványozó, 
azt mondta, hogy miután úgyis mindnyájan ol
vastuk már a 13-dik szakaszt, felolvasása szükség
telen, és attól elálltunk. (Igaz! Ugy van!) 

E l l l ö k : Ez esetben kérni fogom tehát, hogy 
a központi bizottság módosításai is felolvastassa
nak, mert e szakasznál azok minden bizonynyal 
nem voltak felolvasva. 

Csengery Imre jegyző (olvassa a központi 
bizottságnak 13-dik szakaszra tett módosításait.) 

E l n ö k : Tehát most a szavazási kérdés az: 
elfogadja-e a t. ház a 11-dik szakaszt a beadott 
szöveg szerint egészben, és elfogadja-e a 13-dik 
szakaszt a központi bizottság által tett módosítá
sokkal ? A kik mindkét szakaszt elfogadják, igen
nel szavaznak, a kik nem, nemmel. Áz igennel 
szavazókat jegyzi Horváth Lajos, a nemmel szava
zókat Mihályi Péter, a távollevőket pedig Bujano
vics Sándor. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a kép
viselők neveit, melj alkalommal : 

Igennel szavaznak: Almássy György g*\, And-
rá?.y Gyula gr., Antalfy Károly, Armbruszt Péter, 
Ányos István, Balomiri János, Bartal János, Bánó 
József, Bánó Miklós, Berde Mózes, Berényi Ferencz 
gr., Bernáth Lajos, Berzeviczy Tivadar, Betegh Ke
lemen, Bethlen Farkas gr., Bethlen János gr., Beth
len Sándor gr., Bezerédj Liszló, Binder Mihály, Boér 
János, Botka Mihály, Botka Tivadar, Bujanovics 
Sándor, Buócz Kálmán, Csik András, Csiky István, 
Csörghe László, Czorda Bódog, Dapsy Vilmos, Dani 
Ferencz, Dániel János, Deák Ferencz, Dellimanics 
István, Doboczky Ignácz, Eötvös József báró, Erős 
Lajos, Édes Albert, Fábián Gábor, Fehdenfeld 1 ri-
gyes, Freiseisen Gyula, Frideczky Timót, Gál János, 
Gecző János, Geduly Lajos, Gorove István, Górgei 
Géza, Halmosy Endre, Hedry Ernő, Hertelendy Kál
mán, Hollán Ernő, Horváth Antal, Horvát Boldi
zsár, Horváth Döme, Horváth Lajos, Hrabovszky 
Zsigmond, Hunfalvy Pál, Huszár István, Huszár 
Károly báró, Hoffmann Pál, Ihász Rezső, Inkey Jó
zsef, Jankovics Antal, Joannovics György, Jtísth Jó
zsef Justh Kálmán, Kacskovics Ignácz. Kalauz Pál, 
Kandó Kálmán, Karácsony Ferencz, Kautz G,;ida, 
Kazinczy István, Kálnoky Pál gr., Kemény Gábor 
b., Kemény István b., Királyi Pál, Kiss Jakab, Kos
suth Pál, Kuba János, Kwrcz György, Kvassay Lász
ló, Kapp Gusztáv, Láng Gusztáv, Lator Gábor, Lá
zár Kálmán gr., Lehoczky Egyed, Madocsányi Pál, 
Majthényi József b., Mátyás József, Melas Vilmos, Mi
hályi Péter, Miske Imre b., Molnár József, Molnár 

[JLES (Augusztus 5. 1868.) 4Q1 

Pál, Morscher Károly, Nagy Károly, Németh Ká
roly, Nagy Péter, Ormos Sándor, Paczolay János, 
Paiss Andor, Pap Máté, Pap Mór, Papp Zsig
mond, Pethe András, Plachy Lajos, Pulszky Ferencz, 
Puskáriu János, Rannicher* Jakab, Ráth Péter, Re
viczky István, Rónay Jáczint, Rónay Lajos, Roser 
Miklós, Rudnyánszky Flórián, Sebestyén László, 
Semsey Albert, Sigray Fülöp gr., Somssich Imre gr., 
Somssich Pál, Stefanidesz Henrik, Stoll Károly, Sü
meghy Ferencz, Svastics Gábor, Szabó Imre (pápai), 
Szabó Imre, Szakál Lajos, Szász Károly, Szelestey 
László, Székács József, Szilágyi István, Szitányi Ber
náth, Szontagh Pál (gömöri), Széll Kálmán, Tanárky 
Gedeon, id. Teleki Domokos gr., Tolnay Gábor, Tóth 
Lörincz, Tóth Vilmos, Török Dániel, Török Sándor 
(gömöri), Trefort Ágoston, Trifunácz Pál, Tulbás 
János, Urbanovszky Ernő, Urházy György, Vadász 
Manó, Vadnay Lajos, Vay Béla b., Wass Sámuel gr., 
Várady János, Vecsey-Oláh Károly, Wesselényi Jó
zsef b., Vladár Tamás, Wodjaner Albert b., Vojnics 

\ Lukács, Zeyk József, Zeyk Károly. Zichy Antal, id. 
! Zichy József gr., ifj. Zichy József gr., Zichy Nándor 
gr., Zsarnay Imre, Zsedényi Ede. 

Nemmel szavaznak: Almásy Sándor, Beliczey 
István, Beniczky Gyula, Beniczky Ödön, Bobory Ká
roly, Boczkó Dániel, Bónis Sámuel, Csanády Sán
dor, Cseh Sándor, Csiky Sándor, Deáky Lajos, Des-

' seioffy Oltó, Drágfy Sándor, Dezső Szaniszló, Eöry 
| Sándor, Farkas Elek, Gábriel István, Gál Péter, 
I Ghyc:y Ignácz, Ghyczy Kálmán, Halász Boldizsár, 
\ Ivánka Imre, Károlyi Ede gr., Kiss Lajos, Kiss Mik-
! lós, Koller Antal, Kupricz Imre, László Imre, Luky

nich Mihály, Luksiclt Bódog, Luzsénszky Pád b., Lükő 
Géza, Madarassy Mór, Majthényi Dezső, Makray 
László, Maróthy János, Milkovics Zsigmond, Molnár 
Endre, Móricz Pál, Missics János, Nagy Ignácz, 
Nicolics Sándor, Nyáry Pád, Odescalchi Gyula hg, 
Olgyay Lajos, Pap Lajos, Pap Pál, Patay István, 
Perczel István, Perczel Mór, Podmaniczky Frigyes b., 
Prónay József, Simonyi Lajos b., Soldos Imre, So
mossy Ignácz, Szaplonczay József Szentkereszthy 
Zsigmond b., Széky Péter, Szilády Áron, Szontagh 
Pál (nógrádi), Thalabér Lajos, Tisza Kálmán, Tisza, 
László, Tóth Kálmán, Tokody Ágoston, Varró Sá-
muel, Vállyi János, Várady Gábor, Véghső Gellért, 
Vidacs János. 

Nem- szavaznak: Borlea Zsigmond, Hódosiu, 
József, Miletics Szvetozár, Varga Flórián. 

Nincsenek jelen: ifj. Ambrózy Lajos b., Andre
ánszky Boldizsár, Babes Vincze, Balomiri Simon, 
Baranyi Ágoston, Barinyai József, Bay György, Bar
tal György, Bánffy Albert b., Bencsik György, Ber
náth Zsigmond, Besze János, ifj. Bethlen Gábor gr., 
Békásy Lajos, Binder Lajos, Bittó István, Bogyó 
Sándor, Boheczel Sándor, Borcsányi János, Boros 
Bálint, Boros Pál, Bömches Frigyes, Böszörményi 
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László, Branovacsky István, Berzenczey László, Ceb
rián László gr., Conrád Móricz, Császár József, 
Csengery Antal, Csengery Imre, Csernatony Lajos, 
Csernovics Péter, Cséry Lajos, Damaszkin János, 
Dániel Pál, Decáni Károly, Dedinszky József, De
genfeld Gusztáv gr., Dimitrievics Milos, Dobrzanszky 
Adolf, Domahidy Ferencz, Draskóczy Gyula, Drottleff 
Tamás Vilmos, Domokos László, Eitel Frigyes, Esz
terházy István gr., Fabritius Károly, Faragó Ferencz, 
Fejér János, Fejér Miklós, Fest Imre, Fisser István, 
Földváry Miklós, Fülepp Lipót, Gál Miklós, Glatz An
tal, Gránzenstein Gusztáv, Gubody Sándor, Gull Jó
zsef, Hevessy Bertalan, Horváth Elek, Horváth Ká
roly, Hosszú József, Ibrányi Lajos, Ivacskovics 
György, Ivánka Zsigmond, Irányi Dániel, Jámbor 
Pál, Jendrassik Miksa, Jókai Mór, Karácsony Já
nos, Kardos Kálmán, Kegltvich Béla gr., Kemény 
Zsigmond b., Kende Kanut, Kerkapoly Károly, Két-
hely József, Klapka György, Kovách László, Lázár 
Dénes, Lázár Sándor, Lónyay Gábor, Lónyay Meny
hért, Lovassy Ferencz, Macellariu Illés, Madarász 
József, Manojlovics Emil , Markos István, Máday 
Lajos, Maniu Aurél, Medán Endre, Mednyánszky 
Dénes b., Mikó Imre gr., Miskolczy Lajos, Mocsonyi 
András, Mocsonyi Antal, Mocsonyi György, Mocsonyi 
Sándor, Moldován János, Nánássy Ignácz, Noszlopy 
Antal, Oláh Miklós, Ónossy Mátyás, Opicz Sándor, 
Orczy Béla b., Pap Simon, Perczel Béla, Perényi j 

(Augusztus 5. 1868.) 

Zsigmond b., Pethes József, Petkó Lázár, Pétery Ká
roly, Pillér Gedeon, Popovics-Desseanu János, Popo
vics Zsigmond, Prugberger József, Péchy Tamás, 
Radics Ákos, Ráday László gr., Román Sándor, Ró
nay Mihály, ifj. Rudics József b., Ruttkay István, 
Salamon Lajos, Siklósy Károly, Simay Gergely, Si
mon Pál, Sipos Ferencz, Sipos Orbán, Somogyi 
László, Stojacskovics Sándor, Szabó Miklós, Szemző 
István, Szemző Mátyás, Szentiványi Adolf, Szentivá
nyi Károly, Széchenyi Béla gr , Székely Gergely, 
Széles Dénes, Szlávy József, Szluha Benedek, Szolga 
Miklós, Sztratimirovics György, Simonyi Ernő, Teutsch 
György, Tinku Ábrahám, Tollnay Károly, Török 
Sándor {nógrádi) Trauschenfels Emil, Thury Gergely, 
Tury Sámuel, Ujfalussy Lajos, Vay Sándor b., Vito
lay József, Wlád Alajos, Vojnics Barnabás, Vuche
tich István, Zámory Kálmán, Zichy-Ferraris Viktor 
gr., Zichy Jenő gr., Zmeskál Mór, Zsámbokréthy 
József. 

Horváth Lajos jegyző: Igennel szavazott 
163, nemmel 71, az elnök nem szavazott, 4 sza
vazni nem akart, távol volt 162. 

E l n ö k : A 11. és 13. szakaszt, ez utóbbit a 
központi bizottság módosításával, a tisztelt ház el
fogadta. 

Holnap 9 órakor ülés lesz, melyben a 12-dik 
szakasz tárgyalása következik. 

Az ülés végződik d. u. 3 x/í órakor. 




