
CCLiXXX. ORSZÁGOS ULES 
1868. augasztus 7 éa 

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

Tárgyai: Kérvények bemutatása. A pénzügyi bizottság jelentést tesz a sz, kir. városok törvénykezési költségeinek meg-
térítéséről. ÉdeB Albert javaslatot ad be a szabadságos katonákról. A honvédségről, a népfelkelésről s az idei ujonczozásról szóló tör
vényjavaslatok részletesen tárgyaltatnak és elfogadtatnak. Zárt ülés. 

A kormány részéről jelen vannak: Anárásy 
Gyula gr., Eötvös József b., Horvát Boldizsár; ké
sőbb Gorove István. 

Az ülés kezdődik d. e. 9% órakor. 

E l n ö k : Az ülést megnyitom. A mai ülés 
jegyzőkönyvét Bujanovics Sándor jegyzó'űr fogja 
vezetni; a szólani kivánők neveit pedig Csengery 
Imre és Ho rváth Lajos jegyző urak jegyzik. 

A múlt ülés jegyzőkönyve fog hitelesíttetni. 
Horváth LajOS j e g y z ő {olvassa az augusztus 

6-án tartott ülés jegyzökönyvét.) 
Elnök: Nem levén észrevétel, a jegyzőkönyv 

hitelesíttetik. 
Misztót falu községbeli több szőlőbirtokos a 

még szokásban levő, azonban fölötte terhes nyol-
czaddézsmától az idei szüret alkalmával a tör
vényhozás további intézkedéséig kéri magát fel
mentetni. 

Kun Bertalan , tisza-nagyrévi közbirtokos, 
több ottani kisebb közbirtokos uevében is, a tisza-
nagyrévi sérelmes majorsági egyesség ujonan 
felvételét és átvizsgálását és ujonan leendő elinté
zését elrendeltetni kéri.; 

Özvegy Szekula, született Beck Mária, budai 
lakos, a néhai férje után maradt vagyonnak tör
vényellenes illeték általi megróvatását panaszolván, 
pártfogást kér. 

Purian Mózes magy. kir. postatiszt a posta 
fő kezelőinek legújabban elkövetett törvénytelen 
eljárását, bejelenti és pártolást kér. 

Kis József szolnoki pékmester a még máig 

is fenálló katona-élelmezési csász. kir. hivatal meg-
szüntetését kéri. 

Mindezen kérvények a kérvényi bizottsághoz 
tétetnek át. 

S o m s s i c h P á l : T. ház ! Van szerencsém a 
pénzügyi bizottságnak tegnapelőtt már megígért, 
s utolsó jelentését a szabad kir. városok törvény
kezési költségeinek fedezésa iránt bemutatni. 

Kautz Gyi l la e lőadó {olvassa a jelentést.) 
E l n ö k : Ki fog nyomatni l) és a képviselők 

közt ki fog osztatni. 
PuSkariU J á n o s : T. ház! Van szerencsém 

a t. ház elé terjeszteni a Királyföldhöz tartozó 
Szeliste és Talmács fiókszékbeli községeknek köz
jogi viszonyaik rendezését kérelmező emlékira
tát, azon kérelemmel, miszerint méltóztassék a t. 
ház azt az összes minisztériumnak érdemleges tár
gyalás végett figyelmébe ajánlani. Arra, hogy az 
emlékiratot az országgyűlés utján nyújtsam be, 
azon körülmény bírt, hogy ezen emlékirat szerve
zési közjogi kérdéseket foglalván magában, egy 
ízben és pedig 1848-ban már előkerült az ország
gyűlés asztalára, hanem azt az akkor közbe jött 
események miatt ellátni nem lehetett. Annak oka 
pedig, hogy azt az összes minisztériumnak aján
lom, az, mert e tárgy az összes minisztériumi sza
kokat érdekli és illeti. A szelistei és talmőesi 
községek mintegy 30,000 lélekből álló lakossága 
most is az alkotmányon kívül áll; most is ki van
nak zárva a municipalis jogok gyakorlatából; 
{Halljuk! Halljuk!) most is földesúri bírák és tisz-

]) Lásd az Irományok 309. számát. 
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tek által administráltatnak; megfosztattak minden 
községi jogoktól és vagyonuktól. Mindez pedig 
azért történik, mert az ottani hatóság ezzel azt 
akarja bebizonyítani, hogy azok jobbágyok vol
tak, ámbár ők mint fundus regius lakói min
denkor szabad emberek voltak , és ámbár a 
volt jobbágyok is az alkotmányos közjogok gya
korlatából kizárva nem lehetnek. A házszabályok 
értelmében nincs megengedve az ily beadványok 
bővebb indokolása : azért én nem akarok e tárgy 
bővebb felvilágosításába bocsátkozni, mert az em
lékirat magában foglalja az érveket és indokolást; 
szabadságot vtttem magamnak ezt az emlékiratot 
nyomtatásban kiadni, és intézkedtem, hogy az a 
t. ház tagjai közt kiosztassék; hanem ha a t. ház 
méltóztatik megengedni még néhány szót hozzá
adnom, megjegyzem, hogy ezek csak arra vonat
koznak, hogy az emlékirat az erdélyi és különösen 
a királyföldi románok összes nagy szenvedéseit 
visszatükrözi, hogy a szelistyei és talmácsi ügy 
egy részét teszi az erdélyi románság ügyének, A 
szelistyeiek és talmácsiak bizalommal folyamod
nak a házhoz : ennélfogva kérem, méltóztassék a 
t. ház azt a román ügyek iránti átalános kölcsönös 
rokonszenvvel fogadni, mert geographiai és eth-
nographiai helyzeténél fogva a magyar és román 
elemnek ugyanazon jövő és sors van szánva, és 
igy utasítva van kölcsönös támogatásra, mert ki 
ezt tekintetbe nem veszi, saját érdeke, saját népe 
ellen dolgozik. Ily érzés mellett újból ajánlom ez 
igen nevezetes és igazságos ügyet a t. ház kegyé
be. Ezen kérelmet írásban átadom a t. háznak. 

Elnök : Kívánja a t. ház, hogy e kérvény 
az összes minisztériumhoz, vagy pedig a kérvényi 
bizottsághoz tétessék á t? (Felkiáltások : A kérvényi 
bizottsághoz!) A kérvényi bizottsághoz fog áttétetni. 

Édes A l b e r t : T. ház ! Választókerületemből 
többektől érzékeny panaszképen és annak a t. 
országgyűlés előtt általam leendő megorvoslását 
eszközlö felhívás intéztetett hozzám, A panasz az, 
hogy a szabadságosok, rövid időre elbocsátott ka
tonák közül többen, kik más tisztességes megélhe
tési móddal nem birnak , egyesek koesisokul, 
béresekül elszegődnek, ezeket a tavaszi munka 
beálltával a gazdáktól a hadparancsnokságok épen 
akkor, midőn a munkaidő már legszorgosabb lett, 
berendelték, és igy a gazdák a szükséges segédke
zek nélkül maradtak, a föld-gazdaság ügyének 
nem kis kárára. Ugyanazért óhajtom, hogy a t. 
országgyűlés, a ház hatályos intézkedését oda is 
kiterjeszsze, hogy jövőre a szabadságos katonák 
olv időben, midőn már a munka beállt, be neren-
deltessenek, vagy legalább tudva legyen előre 
azoknak berendelési ideje. Továbbá érzékenyen 
panaszkodnak a fölött, hogy ;i szabadságos kato- | 
nák úgynevezett certificatuma rövid idejű szabad- | 

ságlevele, valamint a tartalékosok jegyzéke, foly
ton német nyelven iratik. (Élénk nyugtalanság.) 
Kérik tőlem : mondjam meg, hogy miután ők 
semmi más nyelvet mint a magyart nem értenek , 
tehát a katonák szabadságlevele hazai nyelven 
legyen kiállítva. Ennélfogva én a t. ház iránti 
tiszteletből a következő határozati javaslatot va
gyok bátor előterjeszteni , melyet felolvastatni 
kérek. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa Édes 
Albert határozati javaslatát.) 

E l n ö k : Ezen határozati javaslat ki fog nyo
matni1), a tagok közt szét fog osztatni, és annak 
idejében fölvételi ideje meg fog határoztatni. 

Napirenden van a honvédségről szóló törvény
javaslat részletes tárgyalása. Jegyző úr ponton-
kint fel fogja azt olvasni. 

B u j a n o v i c s Sándor j e g y z ő (olvassa a tör
vényjavaslat czimét1). Elfogadjuk'.) 

E l n ö k : Miután a czimre nézve senkinek sincs 
kifogása, az elfogadtatott. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa az ehö 
szakaszt.) 

Paiss Andor előadó .• A központi bizottság 
véleménye szerint ezen szakasz utósó sorában ezen 
szó helyeit: „közrend" ez volna irandó : ..belrend 
és biztosság." 

Elnök : Méltóztatnak elfogadni ezen szakaszt 
a központi bizottság módosítása szerint ? (Elfogad
juk!) Elfogadtatott. 

B u j a n o v i c s Sándor j e g y z ő (olvassa a má
sodik szakaszt.) 

Tisza K á l m á n : T. ház ! Midőn ezen máso
dik szakasznál felszólalok, csak jelezni óhajtom azt, 
hogy részemről itt is a honvédség mozgósításánál 
óhajtottam volna, hogy az országgyűlésnek ren
delkezése legyen szükségesül kimondva; módo-
sitványt azonban, miután egy ilyen értelmű mó-
dositvány már a tegnapi napon megbukott, beadni 
nem szándékozom: és egyátalában engedje meg a 
t. ház, hogy magam, és mondhatom talán, elvro
konaim nevében is nyilvánítsam, hogy oly szaka
szaira nézve ezen törvényjavaslatnak, minők a 
többek közt az 5, 6, 9, 21 . és 31. szakaszok, ame
lyek szerintünk ugyan nem helyesek, de a me
lyeknek megváltoztatása czéljából épen olymódo-
sitványokat kellene behoznunk, mint a minők már 
a múlt napokban a t. ház többsége által elvettet
tek, módositványokkal egyátalában előállni nem 
fogunk. (Helyeslés.) Azonban óhajtjuk megjegyez
ni, nehogy azon körülmény, hogy mi ezen szaka
szok ellen fel nem szólalunk, és hogy egyátalában 
az egész törvényre egy-két észrevételt és talán 

! ; Lásd az Irnmányok 310-dik számát. 
-) Lásd az Irományok 2S3. száminak II. mellékletét. 
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egyetlen egy módositványt szándékozunk tenni, 
oda magyaráztathassék, mintha mi ezen törvény
nek azon pontjait, melyek a múlt napokban kifej
tett elveinkkel ellenkeznek, magunkévá tennők, 
hogy mi ezen eljárást csupán csak azért követjük, 
hogy bebizonyulván már a háznak határozatai 
által minden teendő módosítványainknak czélhoz 
nem vezetése, ez által is a t. ház idejét ne fogyasz-
Bzuk. (Helyeslés.) Csak azt az egyet engedje meg a 
t. ház ehhez hozzátennem, miszerint, mint mon
dám, mi fájdalommal vagyunk kénytelenek nyil
vánítani, hogy mindamellett, hogy módositványo-
kat nem teszünk, ezen törvénynek igen sok szaka
szával kielégitve nem lehetünk, elannyira, hogy 
ha rá fogunk is erre szavazni, eztteendjük egyedül 
azért, hogy megmutassuk, miszerint a honvédség 
felállításának még a jelen csonka alakban is ba
rát] ai vagyunk, hogy megmutassuk, mennyi fon
tosságot helyezünk arra, hogy legyen valahára 
Magyarországnak, a haza és trón érdekében egya
ránt, habár nem kielégitő, habár nézetünk szerint 
nem egészen helyesen szervezett, de mégis oly 
fegyveres ereje, mely a törvényes királytól és a 
törvényes kormánytól függ és melyet Magyaror
szág magáénak nevezhet. Ezt csak azért teszszük, 
hogy ne mondathassák bármikor is, hogy mind
azon jó kifejlődésének, mely ebben feküdt, s me
lyet abból a t. többség és a t. minisztérium külön
ben kihúzhatott volna, mi gátakat vetettünk elébe. 
(Helyeslés.) 

E l n ö k : Elfogadja-e a t. ház a 2-ik szakaszt ? 
(Elfogadjuk !) 

BujanOViCS Sándor j e g y z ő (olvassa a har
madik szakatst, melyre nem történik észrevétel. Ol
vassa a negyediket.) 

I v á n k a I m r e : T. ház ! E szakasz negyedik 
pontjából, talán ismét tévedésből, kimaradt a hi
vatkozás az 57-ik szakaszra. Ezt kérném hasonló 
módon oda tenni, mint tegnap a védtörvényben. 
(Helye slés.) 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház e szakaszt a ja-
vaslott hivatkozással? (Elfogadjuk!) Tehát a 4-ik 
szakasz elfogadtatott. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa az 
ötödik szakaszt, melyre nem történi észrevétel. Olvassa, 
a hatodikat.) 

Paiss Andor előadó: A központi bizottság 
következő módositványt ajánl: ,,Ezen szakasz 1-stí 
sorában s másutt is mindenütt, hol az előfordul, 
„Horvátország" helyett : „Horvát-Szlavonország" 
írandó; 2-ik sorában a „78" elé „egyelőre," s a 
3-ban „áll" helyett „alakittatik meg" teendő. 

G h y c z y IgnáCZ : T. ház ! Szlavóniát magya
rul Tótországnak nevezték ,* igy fordul elő törvé
nyeinkben is. (Zaj.) Nem tudom tehát, miért ne
vezzük most Szlavóniának ? Azért ajánlom a t. 

j háznak ,.Horvát- és Tótország" elfogadását. (Ma
radjon! Ok magok ezt a megnevezést kívánják!) 

E l n ö k : T . ház ! Miután ellenvélemény nyil
vánult, e szakasz fölött szavaznunk kell. A kik a 
6-ik szakaszt a szerkezet szerint a központi bizott
ság által említett módositványokkal elfogadják, 
méltóztassanak felállni. (Megtörténik) A 6-ik sza
kasz elfogadtatott. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a 7-ik 
szakaszt.) 

Elnök: Az előbbeni megállapodás folytán, 
Horvát-Szlavonország kifejezés jön e szakaszba is. 
Elfogadja a t. ház e szakaszt?(Elfogadjuk!) Tehát 
a 7-ik szakasz elfogadtatott. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a 8-ík 
szakaszt, melyre nem esik észrevétel. Olvassa a 9-iket.J 

Paiss Andor előadó: A központi bizottság 
részéről a 9. szakasz első sorából ezen szó: „ren
des" kihagyatni véleményeztetik. Ugyanazon sza
kaszban a harmadik lap harmadik sorában e szó 
elé: „egyszersmind" fölveendők ezek: „béke ide
jén.* 

Halász B o l d i z s á r : Egyetlen egy észrevé
telem van, t. ház, ezen szakaszra nézve : t. i, nem 
tartom alkotmányos kifejezésnek, hogy ő felsége 
jóváhagyása mellett a honvédelmi minisztérium 
határozza meg; hanem alkotmányos fogalmaim 
szerint ő felsége a minisztérium ellenjegyzésemel
lett határozza meg: mert azt, hogy a minisztérium 
határozza meg és kikérje erre ő felsége előleges 
engedelmét, részemről nem tartom alkotmányos 
kifejezésnek. (Maradjon!) 

E l n ö k : Kérem azon t. képviselőket, kik a 
9-ik szakaszt a központi bizottság által tett módo
sításokkal elfogadják, telállani. (Megtörténik) A 
9. szakasz a központi bizottság módosításaival el-
fogadtatik. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a 10-ik 
szakaszt, melyre nem történik észrevétel. Olvassa a 
11-diket) 

P a i s s Andor e l ő a d ó : A központi bizott
ság a 11-dik szakasz első sorában e szó helyett 
„közrend", „belrend" szót véleményez igtattatni. 

Elnök : Elfogadja a t. ház a 11-dik szakaszt a 
központi'bizottság által tett módosítással ? (Elfogad
juk !) A 11 -dik szakasz a központi bizottság által tett 
módosítással elfogadtatik. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a 12-
és 13-dik szakaszt, melyre nincs észrevétel. Olvassa 
a 14-diket) 

E l n ö k : Azt hiszem, t. ház, hogy ezen „me
zei takarodás" inkább: „mezei takarás" volna. 
(Helyeslés.) 

H a l á s z B o l d i z s á r : Nem ugy van, kérem 
] alásan. mert takarás történik, midőn letakarják 
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a gabonát, takarodás pedig, midőn be is hordják. 
{Maradjon !) 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a 15-
dik szakaszt.) 

Paiss Andor előadó: A központi bizottság 
részéről a 15-dik szakaszra nézve következő módo- | 
sitás !ajánltatik: e szakasz első sorában „ellenőr- i 
ségi" helyett: „ellenőrzési," „aratás után" helyett ! 
pedig: „őszszel" teendők. 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a 15-dik szakaszt . 
a központi bizottság által tett módosításokkal ? ; 
{Elfogadjuk!) A 15-dik szakasz a központi bizott
ság által tett módosításokkal elfogadtatik. 

Bujanovics Sándor jegyző {olvassa a 16-
dik szakaszt.) 

Ivánka I m r e : T. ház ! Kérem itt a máso
dik bekezdésnek b) pontja végéhez hozzá tenni: 
„vagy módosítás esetében a tartalékból ide átté
tetnek. Védelmi törvény 21-dik szakasza." Ez hi
vatkozás volna a védtörvény 21-dik szakaszának 
vég pontjára, mi itt kimaradt: kérem tehát, méltóz
tassanak oda tenni. (Atalános helyeslés.) 

Andrásy Gyula gr. miniszterelnök: j 
Beleegyezem. 

B u j a n o v i c s Sálior j e g y z ő (olvassa Ivánka I 
Imre módositványdt) 

Elnök: Méltóztatnak beletétetni? (Elfogad-\ 
juk!) Tehát a 16-dik szakasz Ivánka Imre úr 
módosításával elfogadtatott. 

Bujanovics Sándor jegyző {olvassa a 17- j 
dík szakaszt) 

Paiss Andor előadó: A központi bízott, j 
ság esak egy irályi módosítást ajánl, hogy „tisz
teivel" szó helyett tétessék: „tisztjeivel." {Helyes!) 

Elnök: Ha tehát elfogadni méltóztatnak, 
következik a 18-dik szakasz. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a 18-
szakaszt.) 

P a p Máté; E szőnyegen levő 18-dik sza
kaszra vonatkozólag bátorkodom egy módosit-
ványt tenni s a t. ház figyelmébe ajánlani, mely 
szakasz által a vezénynyelv határoztatik meg. E 
módositvány következő: A 18-dik szakasz első 
sorának ezen szavai u tán: „a honvédség vezény-
nyelve a magyar" a következő szavak igtattassanak 
be : „e mellett pedig azon zászlóaljak és illetőleg 
századi járásokban, melyekben a honvédek több
ségét más, nem magyar nemzetbeliek képezik, 
a vezényi nyelv ezek saját nyelve is." (Kit ve
zénynyelv nem lehet!) 

Ezen módositványom indokolására mindenek
előtt felhozom azt, hogy az által, ha a t. ház által el
fogadtatnék, a nem magyar nemzetek, (Nem nemze
tek, hanem nemzetiségek!) vagyis a nem magyar 
nemzetiségek igényeinek, kívánalmainak némi 
tekintetben elégjtétetnék, másfelől pedig a honvédek 
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saját nyelvükön való vezénylet mellett a magyar 
vezényletet is betanulnák, a szolgálat egyátalá-
ban hátramaradást nem szenvedhet, mésr akkor 
sem, midőn a zászlóaljak hadtestekké alakulnának. 
Továbbá ugy sem lehet egyedül a magyar vezény
let sikeres oly zászlóaljakban, melyekben a hon
védek vagy átalában nem mag}'ar ajkúak, vagy 
azoknak többségét más uemzetiségbeliek képezik: 
mert akkor . . . (Zaj) Kérem, én azon öntudatból 
hozom föl ezt, hogy az által a t. ház előtt, felfo
gásom szerint oly körülményeket fedezek fel, me
lyek talán hasznosak lesznek . , . (Halljuk!) oly 
ellenszenv fog gerjesztetni azokban, a milyen ger
jesztetett a magyar katonaságban akkor, midőn 
nem anyanyelvökön, hanem német nyelven vezé
nyeltetek, s valamint ezeket a szolgálat iránt sem
mi lelkesülés nem buzdította, ugy azok is a szol
gálat irányában semmi lelkesedéstől áthatva nem 
lehetnének. 

Valaki azt hozhatná föl ellenem, és illetőleg 
állitásom ellenében, hogy hiszen nem szükséges a 
saját nyelvökön való gyakorlás, mert hiszen ugy 
is meg fog nekik mag3Taráztatni. Igenis ugy van. 
De én erre egyszerűen esak azon észrevételemet 
tehetem meg, hogy a magyar katonaságnak is 
megmagyaráztatott a német vezényszó, de azért a 
német eommaudót csak olyan néma jeleknek te
kintette és általa semmi lelkesedésre nem buzdit-
tatott. 

T. ház, csupán csak egyetlen egy körülményt 
vagyok bátor még módositványom támogatására 
fölhozni: azt, hogy ha a honvédek saját nyelvö
kön gyakoroltatnának, taníttatnának be, nem csak 
ők maguk a szolgálattevők, hanem a nép maga is 
ambitionáltatnék : mert abban megint annak jelét 
látnák, hogy nemzetiségűk igényeinek ezen utón is 
elég tétetni kívántatik. 

Többet hozhatnék még fel, hanem azt hiszem, 
szükségtelen, mert ha a t. ház magából a mődo-
sitványból és illetőleg az elősoroltakból módosit
ványom ezélját nem találja helyes és üdvösnek, 
híjába hoznék fel bárminemű indokokat, mert azok 
csakugyan tekintetbe nem vétethetnének. Midőn 
tehát beszédemet bezárom, bátor vagyok módosit-
ványomat azon kéréssel átnyújtani, méltóztassék 
azt a t. ház figyelembe venni. 

KaCSkoviCS IgnáCZ : Előttem szólt képvi
selő urnák a magyar vezényszó elleni aggodalmát 
lehetne érteni, ha a törvényhozás azt mint újítást 
ma hozná be, érteném aggodalmát a nemzetisé
geknek a jövő felett. De ez intézkedés nem uj, 
egyidejű az ország történetével. Az insurrectios 
Magyarország fő véderejét mindig magyarul ve
zényelték s csak az 1715-ben felállított állandó 
sereg1 körül mutatkozott bécsi törekvések ellen volt 
szükség az 1741. XI . törvényczikket ismételni. 
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Még világosabben szól az 1805. I. és 1808. II . 
törvény czikk, mely határozottan kimondta: a com-
mando-vezényszó csak magyar lehet; sőt ugyan 
azon törvény a nádornak kötelességévé tette, hogy 
egyformaság végett szerkesztessen hadi szabályo
kat s azokat magyar nyelven minden megyének 
küldje meg. T. képviselő urnák abbeli aggodalmá
ról is intézkedett a törvény, hogy a különböző' 
ajkúak miként gyakoroltassanak be? az 1808. 
III. törvényczikk világosan rendelvén, hogy a 
begyakorlás a kasztrumoknál anyanyelven, de a 
vezényszó magyar legyen. Ez intézkedés tehát nem 
uj, igy volt megírva 60 év előtt a törvénykönyv
ben, s igy volt a gyakorlatban 800 év óta. 

Andrásy Gyula gr. miniszterelnök: A 
t. képviselő úr módositványának indoka alkalma
sint az. hogy nem méltóztatott a törvényt azon 
értelemben felfogni, mint a melyben az nézetem 
szerint felfogandó. A képviselő úr ugyanis a tör
vényt ugy látszik érteni, mint ha az által nem csak 
a vezénynyelv értetnék, hanem hogy maga a ta
nítás és a belső érintkezés a zászlóaljakban magyar 
nyelven és kizárólag magyar nyelven szándékol
tatnék. Ez a törvénynek nem szándéka, nem is 
lehet szándéka. i 

A 18-ik szakasz csak és kizárólag a vezény-
nyelvre vonatkozik. De a vezényleti nyelv nem le- i 
bet több, mint egy, nem lehet kettő; és ugyanazon ! 
ok, mely a magyar törvényhozást arra birta, hogy | 
a közös seregben ne két, hanem csak egy vezény- j 
nyelvet fogadott el, ugyanazon ok bizonyára mind 
a képviselő' urat, mind Magyarország minden la- j 
kosát arra fogja birni, hogy átlássák, hogy több 
mint egy vezé nynyelv a magyar hadseregben ép 
oly kevéssé lehet, mint a közös seregben. (Elénk 
helyeslés.) Azt gondolom egyébiránt, hogy bővebb 
megnyugvást fog találni a t. képviselő .úr és mind 
azok, kik vele ezen aggodalomban osztoztak, ab
ban, hogy a tisztek kinevezésénél a nyelv tudására 
és a nemzetiségre is kellő tekintet fog mindenkor 
fordíttatni. (Helyeslés.) 

P a p M á t é : T. ház! Csak egy szerény észre
vételt kívánok megtenni, mivel ugy látszik, hogy 
az igen t. miniszterelnök úr nem vehette ki jól 
szavaimat. Én ugyanis a magyar nyelvet ki nem 
zártam, de e mellett oly zászlóaljakban, oly járá
sokban, hol a magyar nyelv megértése teljes le
hetetlen, kívántam, hogy a másik nyelven is, t. i. ez 
illetők saját nyelvén is történjék a vezénylet. 
(Fölkiáltások: Nem lehet két nyelven vezényelni!) 

E l n ö k : Kérem a képviselőket, kik a 18-dik 
szakaszt a szerkezet szerint elfogadják, szívesked
jenek felállni. (Megtörténik.) Elfogadtatik. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a 19-ik 
szakaszt.) 

Baiss Andor előadó: A központi bizottság 

e szakasz második sorában e szó helyett: „tarta
ma" e szót: „időtartam" ajánlja. 

NicoliCS Sándor: T. ház! Fájdalmasan ta
pasztalván a múlt napokban, hogy a ház ezen 
részéről tett módositványok viszbangra nem talál
nak, módositványt nem is kívánok a ház elé ter
jeszteni ; de bátor vagyok figyelmeztetni a t. házat 
ezen 19-dik és a későbbi 29-dik szakasznak egy 
furcsaságára: arra t. í., hogy a magyar törvény
hozás által alkotandó magyar törvényben eléggé 
érthető magyar szó intra parenthesim német nyel
ven magyaráztatik meg. 

K o v á c h L á s z l ó : T. ház ! Be kívánom fe
jezni Nicolies Sándor barátom észrevételét azzal, 
hogy én nem csak hogy észrevélelt teszek r á , ha
nem kikagyatását is indítványozom azon szónak. 
(Helyeslés) 

Elnök : Ugy látszik , a t. ház megnyugszik 
abban, hogy a zárjel közé rekesztett szó itt is, 
a másik szakaszban is kihagyassék. (Helyeslés.) 
Különben pedig elfogadja a t. ház a szerkezetet, 
a központi bizottság ide vonatkozó módositvá-
nyávaL 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a 20. 
szakaszt.) 

PaíSS Andor e l ő a d ó : A központi bizott
ságnak nincs észrevétele. 

ElliÖk : Elfogadja a t. ház r1 (Elfogadjuk!) 
Ennélfogva a 20-ik szakasz elfogadtatik. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a 
21-ik szakaszt.) 

Paiss Andor előadó:A központi bizottság 
indítványozza , hogy a 21-ik szakasz 3-ik és 4-ik 
sorában e helyett : „mozgósításából és hadi czé-
lokra lett1 ' . ez írassék : ,.hadi czélokra lett mozgó
sításából s.a 

Elnök : Elfogadja a t. ház ? (Elfogadjuk !) 
Ennélfogva a 21-ik szakasz a központi bizottság 
módositványával elfogadtatik. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a 
22-ik szakaszt.) 

Paiss Andor előadó.- A központi bizottság 
a 22-ik szakasz 5-ik sorában „védrendszerről" he
lyett : „véderőről" íratását ajánlja. 

Ivánka I m r e : T. ház! Azt vélem , a t. ház 
akaratával találkozom. ha bátorkodom indítvá
nyozni, hogy e pont ugy változtattassék által, mint 
azt Deák Ferencz t. képviselőtársam indítvá
nyozta a hasonló viszonyokra nézve , ugyanazon 
szavakkal a honvédek polgári viszonyaira nézve. 
(Benne van! Ott van a hivatkozás !) 

Andrásy Gyula gr. miniszterelnök: 
Igen bajos a szerkezetbe beilleszteni; legegysze
rűbb volna , ha hivatkoznánk reá. (Helyeslés. Ben
ne van!) Ez legjobban megfelelne a czélnak. (He
lyeslés.) 
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E l n ö k : Miután az 54-ik szakaszra kivatko-
zás történik, azt hiszem , fölösleges a beigtatás. 
(Helyeslés) Ennek következtében a t. ház elfo
gadja e szakaszt a központi bizottság módosítá
sával. {Elfogadjuk!) 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a 
23-ik és 24-ik szakaszt, melyre nem esik észrevétel. 
Olvassa a 25-diket.) 

Paiss Andor előadó: A 25-ik szakasz 5-ik 
sorában „ egy ü után másik „egy a is Írassék; a má
sodik bekezdés végére pedig ez Írassék: ,,(28-ik 
szakasz.)" Ugyanazon szakasz vég előtti második 
sorában „közrend és közbiztosság" helyett: „bei-
rend és biztosság" írassék. {Helyeslés) 

Elnök: Méltóztatnak elfogadni ? (Elfogadjuk!) 
Ivánka I m r e : Csak arra kívánom figyel

meztetni a t. házat, hogy ezen szakaszban igen 
helyesen el van választva a honvédelmi miniszter 
teendője a honvédségi főparancsnok teendőjétől, 
és épea ugy, mint itt igen ügyesen, helyesen el 
lehetett választani, ép ugy el lehetett volna válasz
tani meggyőződésem szerint a közös hadseregre 
nézve is a teendőket . . . . 

P u l s z k y Ferencz : Azon már tul vagyunk ! 
Ivánka Imre . . . a többi pedi g maradt volna 

a honvédelmi miniszternek. Ezen alázatos észrevé
telemet nem akartam elhallgatni-

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni a 25 -ik sza
kaszt? (Elfogadjuk!) Következik a 26-ik szakasz. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a 16-ik 
szakaszt, mely észrevétel nélkül elfogadtatik. Olvassa 
a 27-diket.) 

Paiss Andor előadó: A központi bizottság 
e szakasz 5-ik sorában előforduló ezen szót: „köz
rend" ezen szóval: „belrend" véleményezi felcseré
lendőnek. 

Elnök: Elfogadj a-e a t. ház? (Elfogadjuk!) 
Tehát a 27-ik szakasz elfogadtatik. Következik a 
a 28-ik szakasz, 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a 
28-ik szakaszt.) 

P a i s s Andor e lőadó: A központi bizottság
nak e szakaszra nincs észrevétele, 

Tisza K á l m á n : T. ház! Ezen 28-ik szakasz 
az , a melyre nézve — mint már mondtam — egy 
módositvány t szándékozom beadni. A módositvány 
vonatkozik arra , hogy az én nézetem és meggyő
ződésem szerint a honvédség főparancsnokát, a 
kerületi főparancsnokokat és a törzstiszteket a 
honvédelmi miniszternek nem csak meghallgatásá
val , hanem ellenjegyzésével is kellene kine
vezni. 

Tudom, t. ház, hogy erre talán azt fogják 
mondani, mert hallottam már ezen argumen
tumot , hogy hiszen ez más alkotmányos orszá
gokban sem szokott így lenni. Erre nézve enged

jék meg azt mondanom, hogy ha lehetett felhozni 
azt , midőn egy vagy más dologban mi Porosz
országnak vagy más országnak példájára hivat
koztunk, hogy a mi egy államban helyes, nem 
következik , hogy más államban is helyes : lehet 
itt azt mondani, hogy ott talán ugy jó, nálunk 
pedig jó sz ellenjegyzés melletti kinevezés. 

De különben én részemről igen szívesen bele 
egyezném abba , és bele egyezném, hogy ne tör
ténjék ellenjegyzéssel a kinevezés, szívesen bele 
egyezném, mondom, abba , hogy máig is fenállő 
törvényeink oly szellemben megváltoztassanak, 
ha oly határozott bizonyos és semmi utón kétség
be nem vonható befolyása lenne a magyar or
szággyűlésnek a hadseregre, mint a minő befolyása 
van például az angol parlamentnek az angol had
seregre ; azonban én ugy gondolom, senki által e 
tekintetben a mi helyzetünk az angolok helyzeté
vel egyenlőnek nem mondható. 

É n , t. ház , azt tar tom, hogy a honvédségi 
törvénynek jó vagy rósz volta attól függ , mikép 
fog a tisztikar alakíttatni és a parancsnok kine
veztetni ; és kész vagyok elismerni, hogy e te
kintetben, ha a fejedelemre, ha ő felségére bizalik 
is ez ma, nyugodtak lehetünk: mert hiszem, hogy 
ő felsége különösen ezen kinevezéseket miniszteré
nek meghallgatása után ugy fogja intézni, a mint 
az legjobban és legczélszerübben leend ; de utol
jára ezen törvény nem csak a jelen esetre szól, és 
én azt gondolom, hogy egy nemzet nem lelhet 
jövőjére nézve biztosítékot abban, hogy azon 
perczben, a melyben a törvényealkottatik, meg
van arról győződve, hogy a fejedelem által ugy 
fog a jog gyakoroltatni, a mint az ország érdeke 
kívánja; de biztosítékot csak abban lelhet, ha a 
fejedelmi jog ily felelős közeg ellenjegyzése mel
lett gyakoroltatik, ki t , ha az roszul gyakorol
tatnék, feleletre is lehet vonni. 

Én tehát részemről indítványozom, hogy 
ezen szakasz ekként szerkesztessék: , ,0 felsége a 
honvédség főparancsnokát, a kerületi főparancs
nokokat, a törzs- és egyéb tiszteket a honvédelmi 
miniszter ellenjegyzése mellett, háború idején 
azonban a parancsnokló fővezért is meghallgatva, 
nevezi ki ." 

Ajánl Dm módositvány ómat a t. ház figyel
mébe. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa Ti
sza Kálmán módositvány át.) 

Andrásy Gyula gr. miniszterelnök. A 
mit igen t. barátom Debreczen városának képvise
lője mondott, hogy igen jól tudja ő azt, miszerint 
az ellenjegyzés más országokban nem létezik, de 
hogy ez nem ok arra , hogy Magyarországra néz
ve az ne követeltessék, mert vannak oly dolgok, 
melyek egy országra nézve így hasznosabbak, 
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más országra nézve másképen ; ebben én az igen 
t. képviselő úrral tökéletesen egyet értek. De hi
szen igen sok garantia van ezen javaslatokban , a 
mely más országokban nem létezik, és ezt is kérem 
figyelembe venni. 

Például a honvédség mozgósítása Poroszor
szágban , melyre nézve a minap itt több hi
vatkozás történt, nem az országgjmlés által sza-
vaztatik meg , a honvédség nem ellenjegyzés 
mellett vitetik ki az illető országból, hanem egye
nesen az éjszak-német szövetség fő hadura, a po
rosz király rendelkezése alatt áll, minden ellen
jegyzés, minden megszavazás nélkül. Ezek tehát 
oly garantiák, melyeket a mi törvényünk tartal
maz és a másik törvény nem. De nem csak hogy 
magára Poroszországra nézve nem létezik ezen 
biztositék , hanem Szászországnak és a többi kü
lön országoknak honvédségei is, sőt a népfelkelés 
is. a fejedelmi parancsszóra egyszeire hivatnak be. 

Angliában a seregre a törvényhozásnak 
nincs nagyobb befolyása, mint itt, sőt annyi sem. 
A sereg egészen mintegy a törvényhozáson kivül 
állónak tekintetik ; megengedtetik, hogy idegenek 
vétessenek bele, és daczára annak, hogy a fejede
lemnek joga van idegeneket bevenni a seregbe, a 
kinevizések a királyné nevében ellenjegyzés nél
kül történnek. Nálunk csak honpolgárok lehet
nek tagjai a seregnek és csak ezekről lehet szó. 

Mindezekből csak azt akarom következtetni, 
hogy ezen törvénynek egész szövege, sőt maga 
ezen szakasz is azon szövegezésben, amint itt van, 
oly garantiákat nyújt , milyeneket más országok
ban hijába keresünk, és azért a t. házatarra kérem, 
méltóztassék ezen szakaszt, ugy a mint van, elfo
gadni. {Helyeslés a jobb oldalon.) 

Elnök: Kérem azon képviselőket, kik a 
28-ik szakaszt a szerkezet szerint elfogadják, mél
tóztassanak felállani. {Megtörténik.) A többség el
fogadta. 

Bujanovics Sándor jegyző (61 vassá a 29 
—33-ik szakaszokat, melyek észrevétel nélkül elfo
gadtatnak.) 

PaíSS Andor e l ő a d ó : A központi bizottság 
részéről még egy utolsó szakasz inditványoztatik, 
mely következőképen szól: „34. szakasz. Jelen 
törvény, kihirdetése után, azonnal életbe lép, vég
rehajtásával a honvédelmi miniszter megbizatik." 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház? (Elfogadjuk!) 
Tehát a 34-dik szakasz a központi bizottság szerke
zete szerint ezen törvényjavaslatba be fog igtat-
tatni. 

Következik a népfelkelésről szóló törvény
javaslat. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a czi-
met.) 

E l n ö k : Nincs észrevétele a t. háznak? 
(Nincs!) Tehát a czim elfogadtatik. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa az 1-sö 
szakaszt.) 

Paiss Andor előadó: A központi bizottság 
ezen szót: „oly" ezen szóval kivánja fölcserélni: 
„olyan." Egyúttal van szerencsém kijelenteni, 
hogy ezen törvényjavaslat többi szakaszaira, va
lamint az ujonczoknak a folyó évre való megajánlá
sáról szóló törvényjavaslatra a központi bizottság
nak nincsen több észrevétele. 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni? (Elfogad
juk !) Tehát az 1-ső szakasz a központi bizottság 
módosítása szerint elfogadtatik. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a 2 
—4-dik szakaszt, melyek észrevétel nélkül elfogadtat
nak. Olvassa az 5-iket.) 

I v á n k a I m r e : T. ház! Az 5-dik szakasz 
után egy módositványom volna; de nem látom 
itt a honvédelmi miniszter urat. (Halljuk!Halljuk!) 
A jelen törvényjavaslatból tisztán tévedésből ma
radhatott ki az intézkedés a népfölkelés tisztjeinek 
kinevezése iránt. Ennélfogva vagyok bátor in
dítványozni az 5-dik szakasz után egy uj szakaszt, 
mint 6-dik szakaszt, a mi az eredeti törvényjavas
latban benfoglaltatott. 

Andrásy Gyula gr. miniszterelnök (a 
terembe lép) 

Ivánka Imre : Minthogy az igen tisztelt hon
védelmi miniszter úr megjelent, még egyszer el fo
gom mondani indítványomat. 

A népfölkelésről szóló törvényjavaslat nem 
tartalmaz semmi intézkedést a tisztek kinevezése 
iránt, és ez valószínűleg csak tévedésből maradha
tott ki, annál inkább, mert az eredeti törvényja
vaslat szövegében ez iránt van intézkedés téve. 
Vagyok bátor tehát az 5-dik szakasz után, mint 
6-dik szakaszt, az onnan vett szavakat és eszmét 
indítványba hozni. A 6-dik szakasz tehát így len
ne : „A népfölkelés fegyveres és munkás csapatai 
maguk választják fő- és altisztjeiket; ezeknek eb
beli minősége háború végével megszűnik." (Egy 
szó: Ejha!) Méltóztassék az eredeti szerkezetet 
megnézni és azután mondani. „Ejha!" Ajánlom a 
a tisztelt ház figyelmébe. 

Andrásy Gyula gr. miniszterelnök; T 
ház! Ezen törvényjavaslat eredeti szövege sokkal 
több pontról intézkedett: miután azonban az egész
nek alapja változtattatott meg a bizottság által, 
t. i. a törvényes szolgálat kötelezettsége helyett 
önkéntes alapra állíttatott, akkor ugyanazon alka
lommal több részletek kihagyattak, s ezen részle
tek között van az is, a mit a t. képviselő úr elő
sorolt. Ha a t. ház ugy méltóztatik kivánni, ennek 
beszúrása ellen nekem semmi kifogásom. (Elfo
gadjuk !) 
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BujanOVicS Sándor j e g y z ő (olvassa Ivánka 
Imre módositványát.) 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház? {Elfogadjuk!) 
minthogy az egész ház által elfogadtatott, szava
zásra nincs szükség. Tehát e javasolt uj szakasz 
be fog illesztetni a szövegbe 6-dik szakasznak. 

Bujanov ic s Sándor j e g y z ő (olvassa a töb
bi szakaszt végig, melyek mind észrevétel nélkül elfo
gadtatnak.) 

E l n ö k : E szerint, t. ház, be van végezve a 
népfölkelésről szóló törvényjavaslat részletes tár
gyalása. 

Következik „a törvényjavaslat a magyar ez
redekhez 1868-dik évben szükséges ujonczok meg
ajánlása tárgyában." Mindenekelőtt az átalános 
vita •— ha a t. ház méltóztatik hozzászólani — 
kezdődik. 

BujanOVicS Sándor j e g y z ő (olvassa a fór
vényjavaslatot.) 

Várady Gábor: T. ház! Nem kétlem, sőt 
tudom is, hogy a kiküldött 15 tagú bizottság ala
pos bírálatába bocsátkozott azon adatoknak, me
lyek a minisztérium részéről ugy a külügyek állá
sát, mint a magyar ezredek állapotát illetőleg az 
eddig fenállott törvényes gyakorlat szerint is elébe 
terjesztettek: mert különben a 15 tagú bizottság 
véleményes jelentését e tárgyra vonatkozólag elő 
sem terjesztetett volna a háznak. És mert ezt igy 
tudom, azért kell véleményemet és szavazatomat 
mindenekelőtt a központi bizottság, illetőleg a 15 
tagú bizottság jelentésére fektetnem. (Halljuk!) 

Ezen 15 tagú bizottság jelentésében az van, 
hogy ,,a magyar ezredek létszáma a múlt évben 
és a jelen év folyamában oly tetemesen megfo
gyott, bogy a kivánt 38 ezer ujonczkiállítása nél
kül a magyar haderő kiegészítettnek nem tekint
hető. ,! (Helyeslés) Ez előttem, t. ház, oly fontos ok 
és körüloiény, hogy ha nem kellene a véderőre és 
a honvédségre vonatkozó törvényre tekintenem, 
a minisztérium által kért 38 ezer ujonczot a ma
gyar hadsereg kiegészítésére még azon esetben is 
megajánlandónak tartanám, hogy ha a kormány 
részéről előterjesztett adatok hitelességére nézve 
talán némi kételyeim volnának is. Igenis, t. ház, 
ha a véderőre és honvédségre vonatkozó törvény 
elvettetett volna, azon esetben a 38 ezer ujoncz 
megtagadására nézve, mondhatni, semmi alapos ok 
fön nem forogna, miután teljesen igaza van a 15 
tagú bizottságnak, midőn azt mondja, hogy: ,,A 
mutatkozó hiány az állam megvédhetésének szem 
elől még békeidőben sem téveszthető érdekében 
teljesen pótolandó." Ugy de, t. ház, a dolog jelen
leg egészen másképen áll. A véderő és honvéd
ségre vonatkozó törvény a t. ház által elfogadta
tott és rövid idó'n törvény erejére fog emelkedni, 
megszűnt tehát azon legfőbb s nézetem szerint 

egyetlen ok, mely a 15 tagú bizottságot arra birta, 
hogy a védrendszerre vonatkozó törvény tárgya
lása előtt és kivételesen 38 ezer ujoncznak mega
jánlását hozza javaslatba, valószínűleg azon föl
tevésnél fogva, mert a véderőre vonatkozó törvény 
tárgyalása valószínűen huzamosb időt fogna igé
nyelni. És nézetem szerint — meglehet, csalódom 
— a kormány is, midőn e két, mondhatni egy
mással ellenkezésben álló törvényjavaslatot elő
terjesztette, ezen alternatívából indult ki, legalább 
abból kellett kiindulnia, hogy vagy elfogadtatnak 
a véderőről és honvédségről szóló törvényjavasla
t o k ^ azon esetben megszűnik a 38 ezer ujoncz ily 
módon megszavazásának szüksége , vagy pedig 
elvettetnek ezen törvényjavaslatok, és csak ezen 
esetre kéri a kormány a 38 ezer ujoncznak a kije
lölt módon leendő kiállítását. Mert ezen egymással 
ellenkező két törvényjavaslatnak együtt és egy
szerre előterjesztése és megszavazása, előttem leg
alább értelemmel nem bír. (Ugy van! bal felöl) 

íme, t. ház, a megállapított védrendszer előt
tünk áll, és semmi ok, semmi akadály nem forog 
fen arra nézve, hogy az ezt biztosító törvény mi
nél előbb szentesittessék : sőt ugy tekintem, mint 
ha ezen törvények némileg már szentesítve is vol
nának. Mert a parlamenti felelős kormány fogalma 
szerint a törvény nem akkor szentesittetik lénye
gileg, midőn a tárgyalás után ő felsége elé fölter
jesztetik, hanem bírja u felsége jóváhagyását mai
akkor, midőn az a parlamenti felelős kormány 
által a ház elé terjesztetik. (Ellenmondás a jobb. 
helyeslés a bal oldalon.) 

Főleg ez az ok, ez a körülmény az, t. ház. 
mely engern arra vezérel, hogy a 38 ezer ujon
czot ily módon, ily minőségben és feltételek alatt, 
mint azt a kormány kéri, és mely mód és föltéte
lek iránt a bizottságban is ismételve kifejeztem 
meggyőződésemet, meg ne ajánljam. 

De van ezen kívül még több és nem csekély 
figyelmet érdemlő ok, mely a 38000 ujoncznak 
ily módon leendő megajánlása ellen szól. 

Maga a központi bizottság és a 15-ös bizott
ság előadója Kerkapoly Károly t. barátom a had
sereg jelen létszámát 748 ezerre teszi, és nekem 
teljes okom van azon adatokat, melyekből e kimu
tatást és kiszámitást merítette, teljes hitelt érdem
lőknek tekinteni. 748 ezer főnyi hadsereg, t. ház, 
tekintélyes haderő, főleg akkor, midőn adelegatio 
elé terjesztett piros könyv adatai, továbbá ugy 
a két kormány, mint a harmadik, azaz a közös 
kormány ismételt állításai szerint az európai 
államok és ő felsége kormánya közti békés 
egyetértést jelenleg semmi sem veszélyezteti, sőt 
még csak nem is fenyegeti. És e körülményt a 15-
ös bizottság is, mint kétségbe vonhatlan tényt is
meri el, mert semmit sem szól jelentésének indo-
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kolásában arról, hogy az európai békét veszély 
csak távolról is fenyegetné , csak azt mondja, hogy 
,,az európai államok folyvást fokozzák haderejö-
ket." De,t . ház! ezt mi is teszszük. Mutatják ezt a 
véderőről és honvédségről szóló, már elfogadott 
törvényjavaslatok. Mi is fegyverkezünk: mutatja 
azt a delegatióban a hadügyi rendkívüli költségek 
fejében megszavazott 30 milliónyi forint, melyből 
ránk 30% esik. 

De, t. ház. fokozzuk haderőnket, és fegyverke
zünk csupán avédelem, de nem egyszersmind a táma
dás érdekéből. Fokozzuk haderőnket s fegyverke
zünk, hogy komolyan visszautasíthassunk minden 
támadást, mely akár a monarchia területi épsége, 
akár a trón közbiztossága, avagy csak tekintélye 
ellen is intéztetnék. De tiltakoznunk kell, t. ház, 
minden oly politika ellen, melynek akár a kapott 
sérelmek visszatorlása, akár valami birtokszerzési 
viszketeg szolgálna vezéreszméül. {Helyeslés.) 

A békepolitika megtestesitésére, a védelmi 
állapot biztosítására tehát, t. ház, 748 ezer főnyi 
hadsereg tökéletesen elég, különösen akkor, midőn 
a honvédségről és véderőről szóló törvényjavasla
tot a kormány egy pár hónap alatt már végrehajt
hatja, és ez esetben, ha a békeállapotot veszélyez
tetve látná, igen rövid idő alatt legalább is egy 
millió katona áll rendelkezésére. 

Es most engedje meg a t. ház, hogy igen rö
vid szóval emeljem ki . . . (Zaj. Még!) Meglehet, 
hogy némelyeknek nem tetszik szárazon a tárgy 
érdemére szorítkozó beszédem ; de állításom támo
gatására el kell mondanom nézeteimet. (Halljuk!) 
Engedje meg a t. ház, hogy néhány szóval emel
jem ki azon hátrányok legfőbbjeit, melyek a 38 
ezer ujoncznak ily módon és ily minőségben tör
ténendő megszavazásából származnának. (Halljuk!) 

A véderőre és honvédségre vonatkozó tör
vényjavaslatok, az átalános védkötelezettség tehát 
a közös teherviselés alapján nyugosznak, míg a 
kért 38 ezer ujoncz a kiváltságok és kivételek 
ezerféle nemének fentartásával lenne kiállítva. 
Ez az országban kétségtelenül igen nagy elégület
lenséget fogna támasztani: mert bár az átalános 
védkötelezettség látszólag terhesebb is, mint az 
eddigi állítási mód; de könnyűvé, legalább köny-
nyebben elviselhetővé válik e teher azon tudat ál
tal, hogy az a hon minden polgára között egya
ránt és kivétel nélkül oszlik meg. Vajon szabad-é 
akkor, midőn a jogegyenlőség és a köztehervise
lés alapjára fektetett törvényjavaslatok életbe lépte
téséről van szó, szabad-e akkor a régi rendszer 
maradványaival boszantani a honpolgárokat ? Va
jon, tiszt, képviselőház, czélszerü lett volna-e, 
ha 1848-ban a honatyák, midőn a köztehervise
lést proclamálták , egyszersmind ugy intézkedtek 
volna, hogy azon esztendőben még kivételesen 

t csak a nem nemes fizesse az adót, és hogy azon 
esztendőben a jobbágyok még folyvást teljesítsék 
a földesúri szolgálatokat ? 

De lehetetlen, t. képviseló'há z, egy rövid be
széd keretébe mindazon ationialia, mindazon el
lenmondás elősorolását befoglalni és a véderőre 
és honvédségre vonatkozó törvényre mutatva, pon-
tonkint kijelölni, hogy minő és mennyi téveszme, 
mennyi kétely fog támadni az országban akkor, 
ha most 38 ezer ujoncz a régi rendszer szerint fog 
kiállíttatni, holott egy pár hónap múlva már ezen 
uj törvények szerinti sorozás fog bekövetkezni. 

Én tehát, t. ház, olyan ujonczokat, kik nem 
az átalános védkötelezettség alapján, és nem a hon
védségről szóió törvény szellemében fognak kiál
líttatni, olyan ujonczokat meg nem szavazhatok, 
és ezért az előttünk fekvő törvényjavaslatot a rész
letes vita alapjául el nem fogadhatom. (Helyeslés a 
bal oldalon.) 

H o l l á n E r n ő : T. ház! Képviselőtársam 
Várady Gábor nézetének indokolását két észrevé
telre állapította. Mint ő, ugy én is s így mindket
ten tagjai voltunk a 15-ös bizottságnak s alkal
munk volt meggyőződni, a mit ő is előrebocsátva 
elismert, először arról, hog'y a honvédelmi minisz
térium részéről történt előterjesztés mindnyájun
kat meggyőzött, hogy a fogyaték a hadseregben 
létezik, és hogy e fogyatékot azon mennyiségben 
kell kitölteni, melyben a törvényjavaslat kíván
ja. Előre bocsátotta továbbá, hogy a törvényes 
formákra nézve is ki volt elégítve , s oly alak
ban, oly módon történt ezen felvilágosítás, mint 
a törvényes gyakorlat szerint eddig is mindenkor 
történt. Ezekre nézve tehát egyet értünk, s csak a 
következtetés az, a melyre nézve éltérünk. T. ba
rátom Várady Gábor észrevétele következtében 
a törvényhozás azon helyzetben volna, hogy ezen 
38,000 főnyi ujonczot vagy egészen megtagadja, 
vagy pedig, hogy azt a most alapítandó törvény 
értelmében kiállítsa. í g y értette ő felfogásom sze
rint ajánlatát s javaslatát. 

Tagadhatlan, hogy e törvényjavaslat előre
láthatólag ő felsége szentesítését el fogja nyerni ; 
megengedem, hogy rövid idő múlva gyakorlatba 
is fog vétetni; de azt is meg fogja engedni bárki, 
hogy a törvényhozás teendőin kívül e törvény 
alapján még egy igen nagy körre terjednek ki 
azon teendők, melyek tisztán a végrehajtás köré
be tartoznak, még pedig azon számos és terjedel
mes intézkedések, melyek a végrehajtás körében 
szükségesek arra, hogy azt a gyakorlatban érvénye
síteni és alkalmazni lehessen. Nem akarok szólani 
azon terjedelmes munkálatról, mely előre látható
lag a honvédelmi minisztériumra hárul csak az 
által is, hogy az egész országot katonai és kiegé
szítési területekre feloszsza, hogy mindazon testű-
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leteket felállítsa, és mind azon intézkedéseket meg
tegye, melyek megkívántatnak és melyek egyá-
talában az egész gépezet előkészítésére múlhatat
lanul szükségesek. Mondom, ezek még igen sok 
időt fognak igényelni, és ezek megtételét egy köny-
nyen rövid idő alatt nem látom lehetőnek, és nem 
látom gyakorlati lehetőségét annak, hogy a most 
beállítandó ujonczokat már ezen törvényjavasla
tok alapján lehessen besorozni. 

De ott áll egy másik tekintet is. Azt mondta 
Várady Gábor t. képviselőtársam, hogy hiszen az 
európai constellatiók annyira biztatók, annyira 
megnyugtatók, hogy tehát egyhamar a béke meg
zavarására gondolni nem kell, hogy azért azon 
csekély fogyatékot, mely mutatkozik a hadsereg
ben, pótolni sem kell. En örömmel és megnyug
vással vettem azon nyilatkozatokat, melyek a fe
lől biztosítanak, hogy igenis, előreláthatólag a 
béke egyhamar megzavartatni nem fog, hogy a 
hazára az első pillanatban veszély nem hárul ; de 
ha vannak tényezők, melyek ez állapotnak elő
idézésére befolyással voltak, én azt hiszem, hogy 
az egyes államoknak és különösen a mi államunk
nak harczkészültsége egyik ilyen tényezője ezen 
állapotnak. Szerintem egy pillanatig sem sza
bad beállani azon körülménynek, hogy sere
günk hadképessége gyengítve legyen és sorai meg
fogyva legyenek, egy pillanatig sem engedhető 
meg, hogy azon 58 ezer ember, kik a hadseregből 
elbocsáttattak azzal a teljes hittel és bizalommal, 
hogy a törvényhozás egy pillanatig sem fog késni 
a hiányt pótolni, pótolva ne legyen. 

Én részemről, megvallom őszintén, t. bará
tom indítványához nem járulhatok, mert szüksé
gét látom annak ez alkalommal, különösen azon 
kedvezményekkel, melyek szerint ezen most al
kotandó törvénynek előnyei a most beállitandó 
ujonczokra is alkalmaztassanak, hogy a hadsereg
beli fogyaték kipótoltassék. Részemről a tör
vényjavaslat elfogadása mellett szavazok. 

V á l l y i JánOS: T. ház ! A szőnyegen levő 
törvényjavaslat ellenében előttem szóló t. barátom 
Várady Gábor nyilatkozatával annyiban, a meny
nyiben én is a jelen törvényjavaslatot elfogadni 
nem akarom és az ellen leszek bátor indítványo
mat beadni, találkozom. Azonban én nem állapo
dom meg egyedül azon kijelentésnél, hogy tár
gyalás alá nem veszem, hanem arra nézve óhajta
nám, hogy a ház határozatila g a következőket je
lentse ki. (Olvassa:) „Ámbár a képviselőház által 
kiküldött bizottság megvizsgálva a kormányi elő
terjesztés indokait, a védrendszer törvényhozási 
utoa czélba vett megállapítása előtt szükségesnek 
mondja a kívánt mennyiségű ujonczállitást: de 
miután az országgyűlés a külügyek állásáról és 
a magyar ezredek állapotáról nem értesíttetett, és 

mivel sem a bizottság jelentéséből, sem más kö
rülményekből nem láthaja, hogy olyan fenye
gető veszély forogna fen, mely még a védrend-
szerre vonatkozó törvények életbe léptetéséig sem 
volna halasztható; sőt ellenkezőleg, mivel a ve
szély ily rendkívülisége iránt alapos kétséget tá
maszt azon körülmény, hogy a kormány még azon 
felvilágosító adatokat sem terjesztette a ház elé, 
melyek a közérdek koczkáztatása nélkül közölhe
tők lennének; de különben is tekintettel főleg arra, 
hogy oly haderő fentartása, mint a minő a létező 
osztrák sereg, hazai érdekeinkkel s törvényeink
kel, melyeknek csak egy önálló magyar hadsereg 
felelhet meg, ellentétes : a képviselőház tehát ko
molyan mérlegelvén a kettős felelősség súlyát, 
melyet e kérdés eldöntésénél érez, a törvényja
vaslatot tárgyalás alá nem veszi." 

Azt hiszem, t. ház, most íelolvasott indítvá
nyom önmagát indokolja, következőleg bővebben 
indokolni szükségesnek nem látván, a ház pártolá
sába ajánlom. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a Vállyi 
János, Bobury Károly, C'sanády Sándor. Csiky Sán
dor és Deáky Lajos ádal aláirt indítványt.) 

Ivánka I m r e : Várady Gábor barátom el
mondván indokolásában az én indokaimat is, el
állók a szótól. 

Andrásy Gyula gr . m i n i s z t e r e l n ö k : Né
hány szóval akarok válaszolni arra, mit Várady 
Gábor igen tisztelt képviselő úr az ellen méltózta
tott felhozni, hogy e törvényhozás jelenleg ideiglen 
a kivánt 38,000 ujonczot megajánlja. 

Azt méltóztatott mondani, hogy felteszi a 
kormányról, miszerint a kormány a 38,000 ujon
czot csak azon feltevésben követelte most, inert meg 
volt győződve arról, hogy ezen törvényjavaslatok, 
melyeket a ház most elfogadott, csak hosszú idő 
múlva fognak keresztül menni, és igy nem akarta 
feltétlenül az ujonczok megajánlását, hanem csak 
vagy a törvények megszavazását, vagy az ujon
czok megajánlását akarta a háztól kérni. Ezen ál
lítás téves felfogáson alapul. Azon ujonczoknak, 
kiket a t. ház most meg fog ajánlani, már tavasz-
szal kellett volna besoroztatniok. Ez tehát semmi 
egyéb, mint a seregnek rendes pótlása, pótlása 
azoknak, kik vagy betegség vagy halál vagy haza
bocsátás által a seregben azon üresedést okozták, 
melyet a rendes ujonczozás által szokás pótolni. 
A 88,000 ujonczmegajánlása szükséges tehát nem 
csak védelmi tekintetből, mire most különösebb 
szükség nincs, hanem először azért, hogy jövőre a 
seregben hézag ne támadjon; másodszor pedig 
azért, mert az ujonczok kitanitása az országnak 
érdekében áll, s érdekében áll az, hogy egy per-
czig se legyen az ország a nélkül, hogy a felállított 
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törzsek és keretek az ujonczok tanításával foglal
kozzanak. 

A mi azt illeti, hogy a honvédségi törvény 
hamar vihető keresztül és igy az ujonczokra szük
ség nincs : ezt épen oly kevéssé fogadhatom el, s 
azon okokhoz, melyeket Hollán t. képviselő úr ez 
állítás ellenében mondott még csak egyet adok : 
(Halljuk!) azt t. i , hogy a seregben megvan a 
törzs, és megvan a keret, mely az ujonczok kitani-
tására szükséges; de a honvédséget besorozni egy-
átalában nem lehet, mert nincs meg a törzs, nincs 
meg a keret, nincsenek meg az előkészületek : mind
ezekről tehát előbb gondoskodni kell, mielőtt a tör
vényhozás ezen intézkedését végre lehetne hajtani. 

A t. képviselő úr méltóztatott még fölhozni 
azt is, hogy semmi akadály sincs annak útjában, 
miszerint e törvények rögtön életbeléptethessenek. 
A kormány is inkább óhajtotta volna, hogy rögtön 
e rendszer szerint lehetett volna már az idei ujon-
czozást eszközölni. De ugy a kormány, mind a bi
zottság tökéletesen meggyőződött arról, hogy ez 
nem lehetséges. 

Arra nézve, hogy akadály nincs, azt méltóz
tatott a t. képviselő úr mondani, hogy hiszen e 
törvények nem fognak szentesittetni, hanem már 
szentesítve vannak as által, hogy a két miniszté
rium azokra nézve megegyezett. T. ház ! ha a t. 
ház a képviselő urnák magyarázatát elfogadná, 
annak én igen örvendenék, azért, mert akkor le
hetne igen rövid idő alatt igen sok czélirányos 
törvényt keresztül vinni: elég volna ugyanis hozzá 
a minisztérium, mert a mi a két minisztériumra 
vonatkozik, az egyre is vonatkozhatik, vagy két 
minisztérium megegyezése; de, megvallom, akkor 
az alkotmány garantiáját csupán csak a miniszte
rek egyéniségében volnánk kénytelenek keresni 
és a törvényhozás befolyása illusoriussá válnék: 
miért is én ezt átalános elvül fölállittatni bizonyára 
nem merném. (Helyeslés.) Ha azonban azon tisztelt 
oldalról, melyről a tisztelt képviselő úr felszólalt, 
ilyféle indítvány tétetnék, hozzájárulásomat előre 
is szívesen megígérhetem. (Derültség.) 

A t. képviselő úr azon kérdést méltóztatott 
feltenni, szabad-e akkor, midőn a jogegyenlőség 
elve gzerint az átalános védkötelezettség ki vau 
mondva, a régi elavult mód szerint ujonczokat 
ajánlani a hadsereg számára? Ez ellen ismét én 
vagyok bátor azon kérdést feltenni, szabad volna-e 
a kormánynak vagy magának a törvényhozásnak, 
mielőtt egy törvény szentesítve lett, oly elvek 
szerint állítani be az ujonczokat,melyekmég elfogad
va s szentesítve nincsenek? Ha ez lehetett volna, 
t. ház, bizonyára szívesen tette volna a kormány; 
de a kormány magát arra feljogosítva nem érez
hette, hogy oly alapokon és elvek szerint ajánlja 
az ujonczok besorozását, melyeket a törvényhozás 

még el nem fogadott, o felsége nem szentesitett. És 
ha ezt tette volna, bizonyára alapos és nehéz meg
támadásnak tette volna ki magát. A kormány te
hát azon szempontból indult ki, hogy mindaddig, 
míg az illetőket a jövőben szentesítendő' védrend-
szer előnyeiben nem részesítheti, nem akarja azo
kat kizárni a jelenlegi rendszer előnyeiből sem, 
és ezen elvből kiindulva engedte meg a megváltást, 
és intézkedett ugy, hogy a besorozandó ujonczokra 
a jövőben szentesítendő törvénynek minden előnyei 
és hátrányai kiterjesztessenek. Ez által gondosko
dott nézetem szerint legjobban arról, hogy a nél
kül, hogy a jövő törvénynek praejudicáltatnék, 
annak előnyeiben részesüljenek az illetők. 

Miután tehát az ország először egy perczig 
sem maradhat védetlenül; miután másodszor ér
dekében van az országnak, hogy a legrövidebb 
idő se múljék el a nélkül, hogy már a jövő rend
szer számára betanittassanak az ujonczok; miután 
harmadszor ki van mondva, hogy a jövő rendszer
nek mincl^előnyei, mind pedig hátránj-ai kiterjesz
tessenek mindazokra, kik most az ország részéről 
megajánltatnak : azt gondolom, hogy e törvényt a 
t. ház teljes megnyugvással elfogadhatja, (Elénk 
helyeslés a jobb oldalon.) 

Tisza K á l m á n ; Nem szándékozom magához 
a törvényjavaslathoz szólani, az iránti nézetemet 
Várady Grábor t. barátom és elvrokonom kifejtette; 
azonban kénytelen vagyok egy dolgot felhozni, 
melvben őt az igen tisztelt miniszterelnök úr félre 
értette. O ugyanis azt, hogy a miben a két minisz
térium megegyez, az már törvénynek tekinthető, 
egyátalában nem mondotta, (Felkiáltások: Igaz!) 
hanem mondta azt, hogy ahhoz a parlamenti rend
szer mellett, a mit a minisztérium a ház elé 
terjesztett, már fel kell tenni, a dolog természeténél 
fogva, hogy a fejedelmi sanctio is hozzájárul, 
ugy, hogy a végleges sanctio már inkább csak 
formalitás. Azt hiszem, t. ház, hogy abban neki 
tökéletesen igaza volt, mert bizonyosan sem a mos
tani minisztérium, sem soha egy minisztérium is, 
mely helyzetét ismeri, nem fog oly törvényjavas
latot előterjeszteni, melyre nézve a fejedelem bele
egyezését nem bírja. Parlamenti kormányforma 
mellett mást tenni nem lehet. 

Engedje meg a t. miniszterelnök úr, hogy én 
egy állítását, melyet pedig magára nézve mondott, 
kétségbe vonjam. Azt méltóztatott ugyanis mon
dani, hogy ha a bal oldal, azaz ezen oldal indítvá
nyozni fogná, hogy az már törvény legyen, a mi
ben a minisztérium megegyez, ahhoz ő hozzájá
rulna, de ezt maga nem indítványozhatja. Engedje 
meg, hogy kétségbe vegyem, hogy hozzájárulna 
még azon esetben is, ha mi indítványoznók azt: 
mert meg vagyok győződve, hogy sokkal nagyobb 
barátja a magyar képviselőház jogainak, semhogy 
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ezt tenni képes volna. (Derültség. Felkiáltások: 
Igaz!) 

Andrásy G y u l a gr . m i n i s z t e r e l n ö k : El
fogadom ezt, t. ház. Én a hozzájárulást csak felté
telesen értettem, addig t. i., mig meg volnék győ
ződve, hogy az illető miniszter oly tisztelője az al
kotmányosságnak, mint én magam is vagyok. 
Ezen feltétel alatt hozzájárulok. 

Elnök: Kérem azon képviselőket, kik a ma- j 
gyár ezredekhez 1868-dik évben szükséges ujon-
czok megajánlása tárgyában beadott törvényjavas
latot átalánosságban a részletes tárgyalás alapjául 
elfogadják, méltóztassanak felállni. (Megtörténik.) 
A többség elfogadja. 

Következik a részletes tárgyalás. 
Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a czimet.) \ 
E l n ö k : Méltóztatnak a czimet elfogadni ? j 

(Elfog adj tik !) Elfogadtatott. 
Bujanovics Sándor jegyző (olvassa az l-sö 

szakaszt) 
H a l á s z Bo ld izsár : T. ház! Az alkotandó 

törvényeknek minden betűjét nagy figyelemmel 
szoktam kísérni, és ezen első szakaszra nézve csak 
e szentpontból szólalok fel. A ki azt szerkesztette, 
alkalmasint lemásolta azon határozati javaslatot, me
lyet a t. ház a legközelebbi alkalommal az ujon-
ezokra vonatkozólag még akkor hozott, mikor ko
ronás királyunk nem volt, t. i. akkor határozati 
javaslattal kellett a minisztériumnak jogot adni 
arra, hogy 38,000 ujonezot kiállíthasson. Most 
másképen áll a dolog. Azért én ezen első szakasz 
közepéből azon szavakat: „felhatalmaztatik a mi
nisztérium, miszerint" kitöröltetni, és miután a 4. 
szakasz világosan azt mondja, hogy a jelen törvény 
végrehajtása a honvédelmi miniszterre bizatik, ezt 
correctebb kifejezésnek tartván, a végét igy kiván-
nám átalakíttatni, nevezetesen: az ujonezok meg
ajánlására vonatkozó törvényjavaslat első szakasz 
utolsó három sorai helyett, kitöröltetvén, a 6-ik és 
7-ik sorba ezen szavak: „felhatalmazza a minisz
tériumot, miszerint;" végére pedig jőne a két 
utolsó sor helyett: „Magyar- és Erdélyország ré
széről azonnal kiállítandó 38 000 ujonezot ajánl." 

Ezt. t. ház, szükségesnek tartottam megje
gyezni : mert ha az utókor ezen szakaszt igy ol
vasná, valóban megbotránkoznék azon, hogy egy 
törvény egyik szakaszában a minisztériumnak 
meghatalmazás adatik, a másik szakaszban pedig 
ugyanazon miniszter megbizatik. 

Azt gondolom, ez nem valami nagyfontos
ságú észrevétel, de mindamellett ezen módositás 
styláris tekintetben szükséges. (Atalános helyeslés.) j 

Elnök: Ennélfogva a szerkezet a módosit-
vány szerint fog kiigazittatni. 

Bujanovies Sándor jegyző (pl vassá a d.\ 
szakaszt.mely ellen kifogás nem tétetik. Olvassa aS-at.) 

KEFV. H. NAPLÓ 1 8 6 % . IX. 

H a l á s z B o l d i z s á r : T .ház! Itt megint nagy
fontosságú elvi kérdés van, a mennyiben egy még 
nem létező törvény életbe léptettetik s ennek vísz-
szaható erő tulajdoníttatik. Már méltóztassanak 
megbocsátani, de még ez a törvény csak in fieri 
van, ebből még csak törvény lesz, s itt még is hi
vatkozás történik rá, hogy ámbár az ujonezok a 
régi rendszer szerint állíttatnak ki. mindamellet, az 
ujabban létesítendő törvény kedvezményeiben és 
terheiben részesittetnek. Átalában minden művelt 
nemzetek között a törvény csak kihirdetése után 
kötelező s annak visszaható erő nem tulajdonítható. 
Én azt hiszem, tiszt, ház, hogy ezen kivételre, mely 
a törvényes elvbe ütközik, semmi szükség sincs: 
mert hiszen annyi katona lesz, annyi ujoncz, a 
mennyi épen szükséges; miértkényszeritsük tehát, 
vagy miért kötelezzük azokat azon terhek elviselé
sére, a melyek még a régi rendszerben, a régi tör
vényben sincsenek, csak azért, mert majd létesülni 
fog egy törvény, a mely rajok oly terhet ró. a me
lyek rajok most nem róhatók "? (Zaj.) Én. t .ház , 
kimondottam véleményemet. Ott, a hol elvről van 
szó, lehetetlen hallgatnom; ha azonban a tiszt, ház 
bölcsesége másként intézkedik, nem tehetek róla 
(Zaj. Maradjon!) 

Horváth L a j o s : T. ház! Minden további 
indokolás nélkül bátorkodom egyedül az 186 7-iki 
IX-ik törvény czikk 2-ik szakaszára hivatkozni, 
mely igy szól: „A törvényhozási utón jövőre élet
be léptetendő védrendszer minden kedvezményei 
szintúgy, mint terhei s kötelezettségei a most ki
állítandó ujonezokra is kiterjesztendők lesznek.a 

(Élénk helyeslés.) 
E l n ö k : Kérem azon képviselőket, kik a 3-ik 

szakaszt a szerkezet szerint elfogadják, felállani. 
(Megtörténik.) A 3. szakasz elfogadtatik. 

E szerint, t. ház , a véderőről, a honvédségről, 
a népfölkelésről és az idei ujonezok kiállításáról 
szóló törvényjavaslatokat a t. ház átalánosságban 
és részleteikben elfogadta, (ügy van!) 

Következik a végleges megszavazás. Azt hi
szem, talán a t. háznak óhajtását nyilvánitom, ha 
tekintetbe véve azon fontosságot, melyet egy rész
ről magok ezen törvényjavaslatok igényelnek, de 
más részről azon fontos érdekeket is. melyek azok
nak mi hamarabb törvénynyé lételét sürgetik, ki
jelentem, hogy e végből holnap déli 12 órakor 
ülésre összejőni méltóztassanak. (Helyeslés.) 

Több képviselő azon felszólítással fordulván az 
elnökséghez, miszerint kérném fel a házat, hogy je
lenleg az ülés feloszlása után méltóztassék anyi l t 
ülést zárt tanácskozássá átalakitni: az ő nevökbeu 
felkérem a t. házat, méltóztassanak zárt ülésre itt 
maradni. 

Az ülés végződik déli 12 órakor. 
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