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azon mondást, hogy én ez által köpönyeg alá 
bújtam volna, nem tudom elfogadni. Mióta élek, 
nem bújtam köpenyeg alá soha, és hogy ma 
kettőnk közül ki bujt köpönyeg alá, az a feletti 
Ítéletet bizom a házra, és bizom a nemzetre. 
(Zajos éljenzés jobb felől.) 

T i s z a K á l m á n : A házszabályok 128. 
§-a értelmében vagyok bátor fölszólalni, és ap-
pellálok azokhoz, kik beszédemet hallották, hogy 
én azt, hogy miniszterelnök ur, midőn ezen aján
latot tévé, köpönyeg alá bujt, soha nem mon
dottam, (Ellenmondás jobb felől) hanem azt mond
tam, hogy ^ez bőkezűség, ez nagylelkűség; de a 

szabadelvüséggel semmi köze nincsen, és olyan, 
amit óvakodva kell elfogadni, mert ezen nagy
lelkűség azon köpönyeg, melylyel a nemzet sze
mei előtt az adott szót el akarják rejteni." (Zaj 
a jobb oldalon. Fölkiáltások : Hát ez nem ugyanaz ?) Te
hát azt, hogy a minisztereinők ur köpönyeg alá 
bujt, nem mondtam; azonban ha tetszik, reám 
alkalmazott szavai után, visszamondom. (Helyes
lés bal felől.) 

E l n ö k ' Jövő lilés holnap 10 órakor. 

Az ülés végződik 2l/4 órakor. 

143. országos ülés 
1870. márczius 12-dikén 

S o m s s i c h P á l e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai: Kérvények bemutatása. Várady Gábor Fiume visszacsatolása tárgyában, Tisza László az er
délyi sajtó és tagositási viszonyok iránt interpellálja a kormányt. A pénzügyi bizottság jelentése 1 millió forint 
nak a honvédelmi minisztérium rendkivüli kóltségsi közé felvételéről. Tóbb törvényjavaslat tárgyalás végett az 
osztályokhoz utasittatik. A honvédelmi minisztérium költségvetésének részletes tárgyalása tovább foly. 

A kormány részéről jelen vannak: Andrásy Gyula 
gr., Bedekovics Kálmán, Eötvös József b., később Go
rove István, Lónyay Menyhért. 

Az ülés kezdődik d, e. 10lj2 órakor. 

E l n ö k : Méltóztassanak a múlt ülés jegy
zőkönyvét meghallgatni. 

M a j l á t h I s t v á n j e g y z ő (olvassa a 
márczius 11-kén tartott ülés jegyzőkönyvét.) 

E l n ö k : Ha nincs észrevétel a jegyző
könyvre, akkor hitelesítve van. 

Az elnökséghez beérkezett irományokat a 
jegyző ur fogja bejelenteni. 

S z é l l K á l m á n : Komárom sz. kir. vá
ros közönsége a Jász-Kun kerületek feliratával 
megegyezőleg a vallásszabadságot és jogegyenlő
séget természetes következményeivel együtt tör
vény által létesíttetni kéri. 

B e r z e n c z e y L á s z l ó : T. ház! Bátor 
vagyok benyújtani Erdélyben, Felső Fehérmegyé
hez kebelezett Mikó-Ujfalu közönség felszabadult 
polgárainak kérelmét, melyben az iránt esedez

nek, hogy a Székelyföldhöz kebeleztessék és fel
szabadult birtokai országos közköltségen megvál
tatni engedélyeztessenek. 

E l n ö k : Mindkét kérvény a kérvényi bi
zottsághoz utasittatik. 

M a k r a y L á s z l ó : Van szerencsém be
mutatni Murgács Katalin honvédözvegynek kér
vényét, melyben néhai férjének Murgács Sándor
nak, a ki a Sturecz alatt egyik karjának elvesz
tésével munka- és keresetképtelen nyomorékká 
bénittatott, a honvéd hadsereg főparancsnoksága 
által utalványozott sérv-illetékeit az ide csatolt 
okmányok és benfoglalt indokok alapján a magas 
kormány által maga részére utalványoztatni, ille
tőleg kifizettetni kéri. 

E l n ö k : A kérvényi bizottsághoz uta
sittatik. 

V á r a d y G á b o r : T. képviselőház! Egy 
kérést leszek bátor a képviselőház elé terjeszteni. 
(Ralijuk!) 

Nagy ideje annak, hogy a t. képviselőház 
egyhangúlag kimondotta, hogy Fiume és a fiumei 
kerület Magyarországhoz közvetlenül visszacsa-
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toltassek. Mielőtt ezen határozat végrehajtatott 
volna, egy kir. leirat jött közbe, melynek követ
keztében országos küldöttség bízatott meg ezen 
kérdés megoldása iránti javaslattétellel. Az or
szágos küldöttség kisebb-nagyobb időközökben 
folytatta, majd ismét félbeszakította munkálko
dásait. Több hete annak, t. ház, hogy az orszá
gos küldöttség munkálatát a ház elé terjesztette. 
Igaz ugyan, hogy ezen munkálat, mint a jelen
tés mutatja, nines véglegesen befejezve, de mégis, 
mert ezen jelentés és munkálat a ház elé ter
jesztetett, nem tehet a t. ház mást, mint hogy 
azt azon állapotban, a melyben van, tárgyalás 
alá vegye. Kérésem a t. házhoz az, hogy mél
tóztassék ezen munkálat tárgyalását minél előbb 
napirendre tűzni. Ha más ok nem forogna is 
fon, mint csupán az, hogy a kedélyek Fiumében 
mielőbb megnyugtattassanak, már ez is elég ok 
arra, hogy ezen munkálatot mielőbb tárgyalni 
méltóztassék. A költségvetés tárgyalása bizony
nyal még több időt fog igénybe venni, mert hi
szen tudjuk, hogy előttünk y a n a horvát-szlavón 
minisztérium költségvetése, előttünk vannak a 
nyugdijakra vonatkozó javaslatok, valamint a 
költségvetési törvényjavaslat tárgyalása is. 

Bizonyára nag3ron későn fogna ezen tárgyak 
befejezése után a fiumei ügy tárgyalására a sor 
kerülni; miért kérem, méltóztassék a t. ház ezen 
nagy fontosságú kérdés tárgyalására valamely 
délutáni időt kitűzni. (He-lyeslés bal felől.) 

A képviselőház tagjai bizonyára tudni fogják 
a lapokból is, hogy az izgalom, vagy legalább 
az elégületlenség Fiumében ezen kérdésnek oly 
hosszura nyúlása miatt nőttön nő és méltán at
tól lehet tartani, hogy mire ezen kérdés tárgya
lás alá kerül, meglehet, a felek már nem is lesz
nek hajlandók azt elfogadni, a mit ma talán 
elfogadni készek volnának. Kérésem indokolására 
csak egy tényt, egy körülményt emlitek fel. 
Tegnap Fiuméből kapott távirat szerint értesít
te t tem arról, hogy a pénzügyi hivatalok Fűmé
ben a hoivát ezimereket horvát feliratokkal ki
függesztették hivatalos helyiségeikre, mielőtt ezen 
kiegyezési munkálat a törvényhozás sanctióját 
megnyerte volna. Az ily dolgok pedig egyátalá-
ban nem alkalmasak arra, hogy a békés kiegyen
lítés lehetővé tétessék. 

Kérem azért a t. háza t : méltóztassék az 
egész munkálatot haladék nélkül tárgyalás alá 
venni ; miután azonban a költségvetési tárgyalás 
félbe nem szakitható, méltóztassék annak tár
gyalására valamelyik délutáni időt kitűzni. (He
lyeslés bal felől.) 

E l n ö k : rTem tudom, kiván-e a t. ház e 
tárgyban nyilatkozni. Annyit meg kell jegyez
nem, hogy a költségvetés után ki van íüzve a 
nyugdijak kérdése, azután pedig Zsedényi kép

viselő ur indítványa: ezek után lehetne e tár
gyat fölvenni (Ellenmondás bal felől) s délutáni 
időt alig lehetne erre szánni, mert az osztályok 
igen el lesznek foglalva, minthogy számos tőr
vényjavaslatot kell tárgyalniuk. 

G h y c z y I g n á c z : Várady t. képviselő
társam megemlítette, hogy az ö indítványa ál
tal a költségvetés és az azutánra már kitűzött 
tárgyak tárgyalását gátolni és megakasztani nem 
akarja, s azért ajánlotta, hogy Fiume tárgyában 
délutáni órákban tartsunk ülést. Én részemről 
az ügy siettetése végett, melynek fontosságát 
kétségbe, ugy hiszem, e házban senki sem vonja, 
pártolom Várady Gábor e részbeni indítványát. 
(Helyeslés lal felől.) 

S u h a j I m r e : Én Várady képviselő ur 
indítványára vonatkozólag a kérdés fontosságát 
igen is elismerem, de mindamellett azt tartom, 
hogy e kérdést egyelőre i t t tárgyaim nem lehet, 
mert ez olyan, melyet nemcsak az itteni, de a 
horvátországi országgyűlésnek is tárgyalnia kell. 
Ha ez ügy most i t t tárgy altatnék, azon kellemet
len helyzetbe jönnénk, hogy e tárgyhoz mi nem 
szólhatnánk; a jó egyetértés érdekében kívánnám 

..tehát, hogy e kérdés a horvát országgyűléssel 
egyidejűleg tárgyaltassék. Bátor vag}Tok azért 
indítványozni, hogy ez ügy tárgyalása a költ
ségvetés befejezése utánra halasztassék, mert akkor 
lehetne azt a horvát országgyűléssel együtt el
határozni. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Méltóztatnak ebben megnyu
godni? (Fölkiáltások: Délutáni órákban! Nem le
het!) Figyelmeztetem a t. házat, hogy lehetetlen 
délután üléseket tartani, mert az osztályok igen 
el vannak foglalva a sok teendővel; de meg a 
múltkor amúgy is elvetette a t. ház azon hatá
rozatot, hogy délután tartsunk gyűléseket. En 
nem ajánlhatnám a t. háznak. 

S i m o n y i E r n ő : T. ház! Nem szenved 
kétséget, hogy7 a délután t a r to t t ülések a ké
nyelem bizonyos feláldozásával járnak, hanem 
ugy hiszem, t. Várady képviselő ur oly fontos 
érvekkel emelte ki az ügy fontosságát és sürgős
ségét, hogy a t. képviselő urak ezen kényelmet 
az ügy fontosságánál fogva feláldozhatják, csak 
ezen egy tárgyra nézve, épen azon oknál fogva: 
mert az nem halasztható; mert az ingerültséget 
okoz; mert a fiumei népet elidegeníti. Ezeknél 
fogva azt hiszem, azon áldozatot megtehetnők, 
hogy délutáni órákban ülésezzünk és tanács
kozzunk. 

E r n u s z t K e l e m e n : T. ház! Simonyi 
Ernő képviselő ur azt állította, hogy kényelmét 
a t. ház feláldozhatja, miután oly fontos in
dokokkal támogatott indítványt te t t Várady kép-
viselő ur. En azt gondolom, hogy mi már ak
kor, a midőn a hat órai ülésezésről volt szó, 
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tényleg bebizonyítottuk, hogy a kényelmet felál
dozni hajlandók vagyunk ; én legalább azok közé 
tartozom, a kik a hat órai munkaidőt elfogad
ták. Elismerem Várady Gábor képviselő ur fon
tos indokait, de Suhaj képviselő ur hasonló fon
tos indokokat hozott fel; továbbá a lehetetlen
ség is felhozatott, a melyre a t. elnök ur utalt, 
t. i. hogy a délutáni órákban számos te endő van ,• 
nem akarok i t t többre, csak a pénzügyi 
bizottság és a többi bizottság üléseire hivatkoz
ni, és végre, hogy a kérdés megoldására az elha-
markodás veszélyes is lehet. Én tehát mindezek
nél és annálfogva, a mire Suhájda képviselő ur 
utalt, csatlakozom az ő inditványához. 

J u s z t h J ó z s e f : T. ház! Nekem legke
vesebb ellenvetésem sincs az ellen, hogy ezen 
fontos ügy minél előbb a ház előtt tárgyaltassék: 
de miután annak idején nem méltóztattak el
fogadni az ülésezés meghosszabbítását, és a dél
utáni órák csakugyan okvetlen szükségesek, osz
tályülések tartására, most már nem lehetek azon 
véleményben, hogy Várady képviselő ur indítvá
nyát elfogadjam. Egyébiránt a t. háznak to
vábbi rendelkezése fenmarad, ha azt látandja, 
hogy csakugyan nem képes elvégezni teendőit. 
De most egyelőre maradjunk az eddigi gyakor
lat mellett. 

Deák F e r e n c z : T. ház! Mindegyik 
tárgynak, ugy a fiumei ügynek, mint a költség
vetésnek tárgyalása valóban nagyon szükséges; 
a kérdés csak a körül foroghat: melyik a sürgő
sebb 1 Azt hiszem, hogy mi már azon abnormis 
helyzetben vagyunk a budgetre nézve, a mely 
nem nagyon válik dicsőségünkre, hogy nemcsak 
a törvényszabta idő alatt , az év kezdetén nem 
tudtuk bevégezni a költségvetés megállapítását, 
hanem most már 3$k hónapjában vagyunk a 
második évnek: és még most sincs a budget 
megállapítva s bizonyára még több időt vesz 
igénybe. Azon helyzetbe jutottunk, hogy kény
telenek voltunk provisorius rendelkezést tenni. 
Minden parlamentáris állapotnak legfontosabb 
kérdése a költségvetés, végezzük tehát azt el, és 
azután siessünk a legsürgősebb tárgyaknak föl
vételével; különben még az is megtörténhetik 
velünk, ha más tárgyakat közbevetve fölveszünk, 
hogy a budget tárgyalását nemcsak a budget-
évre, hanem az évi ülésszak végéig sem végez
zük be. Méltóztassanak fölvenni azt. hogy egy 
hó múlva vége van ez ülésszaknak; ezt bevégez
zük, ujat kezdünk és a budget tárgyalását még 
sem tudjuk bevégezni. Ez nagy hátrány. 

Én meg vagyok győződve, hogy bár a fiu
mei ügy sürgős, mégis sokkal kevesebb bajt 
okozna, ha a budgettárgyalások befejeztéig ha
lasztjuk el, mint, ha a budget tárgyalását ha
lasztjuk el e miatt . (Fölkiáltások bal felől: Nem 

az inditványoztatott, hanem a délutáni ülésezés!) Én 
részemről arra is ráállok; hanem érjen ma mu- / $v-
ta t t á meg nekem a t. elnök ur — mit külöm- ' 
ben is tudtam — meglehetősen hosszú sorát azon 
törvényeknek, melyek az osztályokhoz utasi-
tandók. 

Ugyan méltóztassanak megfontolni : mikor 
fognak az osztályok dolgozni, ha mi délután or
szágos üléseket tar tunk? Nem a mi kényelmünk, 
hanem a dolog oekonomiája kívánja ugy, hogy 
délután az osztályok ülésezzenek, mert ezeknek 
keresztid kell menniök a törvényjavaslatokon, ugy 
jönnek azután a központi bizottságokhoz s végre 
a házhoz. Az idő nem engedi, hogy osztályülé
seket is és országos ülést is tartsunk. Én inkább 
Suhaj képviselő ur nézetét osztom, aki Fiume 
ügyét, legalább a budget tárgyalásának bevég
zéséig elhalasztani kivánja. (Helyeslés.) 

A n d r á s y G y u l a g r ó f m i n i s z t e r 
e l n ö k : Én magam is igen érzem, t. há,z! 
szükségét annak, hogy a Fiume kérdésében ki
küldött bizottság jelentése i t t mielőbb tárgyal
tassék. 

Van számtalan érdek, melyek fölött a ha
tározást tovább halasztani nem lehet, ilyenek 
a kereskedelem érdekei, amelyek különösen a 
suezi csatorna megnyitása óta is mindinkább 
szükségessé teszik azt, hogy a központi tengeré
szeti és kereskedelmi közeg mielőbb felállittas-
sék. Vannak ott helybeli kereskedelmi érdekek, 
a melyek — ugy szólván — minden oltalom 
nélkül vannak: mert megszűnt a trieszti köz
ponti közeg, és még nem alakittatott más. 

Tehát épugy Horvátország, mint Fiume, 
mint Magyarország érdekében a kérdés nem ha
lasztható. Magam is érezve ezt, arra akartam a 
t. ház figyelmét vonni, hogy e tekintetben mél
tóztatnék minél előbb intézkedni. Azonban, hogy 
ma délután (Bal felől: Nem ma!) szóljunk hozzá, 
megvallom, ezt egyáfcalában nem pártolhatom ; 
hanem helyesnek tartom azt, hogy — miután a 
budget tárgyalásának ma-holnap mégis végének 
kell lenni, — akkor a nyugdijak és a budget-
törvény tárgyalása közt fölvegyük, a mi tehát a 
közelebbi napokban megtörénhetnék. Ebbe talán 
méltóztatnak belenyag< >dni.{Helyeslés.) 

E l n ö k : Én csak arra vagyok bátor a t. 
házat figyelmeztetni, hogy egyik határozatával 
a másikat ne rontsa e l ; mert vannak egyes tár
gyak, a melyeket a t. ház már kitűzött. Ilye
nek Zsedényi képviselő indítványa, a nyugdijak; 
tehát a fiumei kérdést talán ezek után lehetne 
kitűzni: mert különben ez a határozat megsem-
misitene egy előbbi határozatot. 

P a t a y I s t v á n : T ház! Szerintem csak 
az a kérdés, hogy van-e a fiumei állapotban pe-
riculum in mora ? Ha az csakugyan áll, amit az 
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indítványozó Várady Gábor t . barátom jelzett, 
hogy már ott a horvát czimereket is kiakasztják, 
és több ilyen esetek, akkor csakugyan periculum 
in mora van; és akkor a háznak kötelessége 
mindent félbenhagyni]: ha pedig nincs, akkor 
elfogadom a miniszterelnök nr által t e t t indít
ványt. 

E l n ö k : Méltóztatnak abba belenyugodni, 
hogy a költségvetés bevégezte után rögtön elő
vétessék ezen ügy ? (Fölkiáltások : Elfogadjuk a 
miniszterelnök ur indítványát!) 

Tehát a budget után vétetik föl, a nyug
dijak után. (Fóíkiáltások: A nyugdijak előtt!) 

Tehát a nyugdijak előtt, vagy után ? én nem 
értem, méltóztassanak világosan nyilatkozni. 

A n k e r H u g o ; Miután néhány perczczel 
későbben jöttem a terembe és csak most tudtam 
meg, hogy miről van szó; bátor vagyok e te
kintetben néhány szót emelni. 

T. há.z! Rendkívüli dolgok rendkívüli intéz
kedéseket kivannak; hogy pedig Fiume dolga 
rendkívüli, mindenki el fogja ismerni, annál in
kább pedig mi, kik közelebb állunk a dologhoz. 
Én részemről inkább ma, mint holnap kívánnám 
a dolgot elintéztetni. Tudjuk mi nagyon jól, 
hogy Triesztből a törvénykezés Fiumét illetőleg 
egészen elesett és most Fiume oly állapotban 
van, mely egészen rendkívüli, Fiume pedig ugy 
minket, valamint közvetve Magyarországot illeti. 
Ezen állapotban Fiume soká nem maradhat, mert 
ebből mind Fiúméra, mind reánk roppant kár 
háramlik, és ennek keserű gyümölcseit legelőször 
is mi fogjuk érezni. A ki az ottani körülményekkel 
közelebbről ismerős, tudni fogja, hogy ott még 
egy hajót sem lehet kiépíteni a nélkül, hogy ne 
tartoznék az a tengerészeti törvény a lá ; a hajó, 
még ha a kikötőben van is, szintén oda tar
tozik. 

Ott van a tengerészeti kapitányok kikép
zése is, s mindez pangásban van. 

Miután tehát ilyenek a körülmények — sőt 
még, ha előbb tudtam volna, hogy a tárgy ma 
szóba jön, többet is tudnék elmondani, egy szó
val a vége csak az, hogy, ha nem rendelkezünk 
hamar, roppant kár háramlik nemcsak Horvát
országra ós Fiúméra, de különösen Magyaror
szágra is : azért kérem a t. házat, méltóztassék 
a miniszterelnök ur indítványát elfogadni és e 
tárgyat előbb tűzni napirendre, hátrább hagy
ván a nyugdijak tárgyalását. (Helyeslés.) 

T i s z a l á s z l ó : En igen szívesen hozzá
járulok magam részéről a miniszterelnök ur 
indítványához : azonban, miután nem volt a mi
niszterelnök ur ideben, mikor Várady Gábor t. 
barátom indítványát megtette, s hiszem, hogy 
csakis azért nem felelt a kérdés legkényesebb 
oldalára, bátor vagyok azt fölemlíteni és kér

dezni : mi fog ideiglenesen történni a pénzügy
őrök által Fiumében már tényleg kiakasztott 
horvát czimer és föliratok kérdésében ? 

A n c l r á s y G y u l a g r . m i n i s z t e r e l 
n ö k : T. ház! Én azt hiszem, mindnyájan osz
tozni fognak i t t is, tul is azon nézetemben, ha 
kifejezem azt, hogy nem csupán azon okból nem 
válaszoltam, mert nem voltam jelen, hanem azon 
okból sem, mer t : először kerülendőnek tartom 
mindazon kérdés tárgyalását, mely egy függőben 
levő és nemsokára elhatározandó nagyfontosságú 
kérdésre nem jó, hanem tán rósz hatást gyako
rolhatna; másodszor pedig azért, mert én isme- \ 
rem azon tisztelt urat , kinek táviratát a t. 
képviselő ur fölolvasta; az igen derék, becsületes 
ember, de kissé nervosus (Derültség) és még ab
ból nem következik, a mit ő irt, és ki tudja, mit 
látot t? hogy a kormány ezen alapon mindjárt 
intézkedjék és i t t feleljen. [Helyeslés.) 

E l n ö k : Tehát a képviselőház a budget 
tárgyalása után veszi tárgyalás alá. (FölMáltá-
sok : JVem, nem, a tárgyalás közben \) A nyugdijak 
előtt vagy után? (Fölkiáltások : Előtt, után!) Mél
tóztassanak azok, kik a nyugdíj előtt kívánják 
tárgyaltatni, fölállani. (Megtörténik.) Tehát a 
többség a nyugdijak előtt kívánja tárgyaltatni . 

T i s z a l á s z l ó : T. ház ! Bátor vagyok 
benyújtani Torda város állandó vasúti bizottsá
gának egy alázatos kérvényét 1 aláírással, mely
ben Torda város vasúti bizottságának benirt 
tagjai a magyar keleti mozdonyvasut-vonalnak Ko-
lozsvái-Székely-Kocsárd közötti szakasza ügyében 
hozandó módosító törvényben Torda városának 
a benirtak értelmében megjelölése iránt ese
deznek, egy melléklettel. 

Szabályaink értelmében sem indokolhatom e 
kérvényt hosszasan: bátor vagyok azonban egy-
szerüleg odautalni, hogy mind az eredeti mi
niszteri tervezetben, mind a pénzügyi s vasúti 
bizottságok egyetemes jelentésében igen neveze
tes és nagy súly volt Torda városának a fővo
nal általi érintetésére fektetve; bátor vagyok 
utalni arra, hogy Torda városa majdnem az 
összes erdélyi kőut-hálózatnak bogpontja 21,000 
katastralis holddal bíró iparos és gazdasági 
község; utalni arra, hogy a Mezőség s havasok 
közé beékelve, stratégiai szempontból is e vidék 
legfontosabb helye; s végre utalni a közeli vas
hámorokon kivül a tordai hegyekben fekvő, ki-
aknázhatlan sóhalmazra, mely, miután a maros-
ujvári sóásást körülbelöl nemsokára kénytelenek 
leszünk megszüntetni, e kerület leggazdagabb 
aknája lesz. 

Ezekre röviden utalva, bátor vagyok a 
kérvényt a t . ház asztalára letenni s kérni : 
méltóztassék azt a vasúti bizottsághoz utasítani 1 
azzal a rendeléssel, hogy mikor a magas mi- J 
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niszterium az eredeti vonal megváltoztatása és 
Torda elkerülése iránt netalán egy póttörvényt 
nyújtana be a házhoz, ezen kérvény azon pót-
törvénynyel együtt tárgyaltassék s arról a ház
nak jelentés tétessék. Hogy a t . ház figyelmét 
hosszasan ne fáraszszam, bátor vagyok még egy 
egyszerű inierpellátiót benyújtani az igazságügy
miniszterhez. Hónapokat késtem ez interpellatió-
val, az igazságügyminiszter ur betegsége s bud-
getje mia t t , hogy azt jelenlétében tehessem; 
azonban sajnálom, hogy továbbra nem halaszt
hatom, bár most sincs jelen. (Olvassa) : „Nem 
hihetvén, hogy az igazságügyminiszter ur f. évi 
január 20-án a sajtó, különösen az erdélyi vi
szonyok s a városi határoknak tagosithatásafc 
illető interpellatióimról megfeledkezett volna, mi
után már szinte két hó eltelte után is ezekre 
ínég sem felelt, az ügy fontossága miatt kény
telen vagyok sürgetőleg kérdeni: 

1-ször akar-e egyátalán felelni ezen január 
%0-án te t t kérdésekre? 

2-szór mikor?" 
S z é l l K á l m á n j e g y z ő (újra fölolvassa 

Tisza László interfellatióját) 
E l n ö k * Ki fog adatni az igazságügyi 

minisztériumnak. (Helyeslés.) 
K a u t z G y u l a e l ő a d ó ? T. ház! A 

honvédelmi minisztérium költségvetése szőnye
gen levén, ennek tárgyalásával kapcsolatban bá
tor vagyok a pénzügyi bizottság részéről egy 
rövid előterjesztést tenni. (Halljuk') 

Méltóztatik a t. ház tudni, hogy a honvé
delmi miniszter a legközelebb lefolyt napok 
egyikén a t . házhoz előterjesztést tet t , mely 
kéri, hogy azon 7 millió forintnyi összegből, a 
mely az 1869-iki költségvetésre meg volt sza
vazva, a honvédség fölszerelésére egy milliónyi 
összeg — azért, mert a szabátyszerü időköz 
alatt rendeltetésére nem fordíttathatott, azaz ki 
nem adathatott — a most tárgyalás alatt levő 
költségvetésben bonvédelmi fölszerelési czélok 
czime alatt fölvétessék. 

Miután itt , t . ház, nem egy uj kiadási té
telről, hanem csak a mostani 1870-iki költség
vetésbe való áttételéről van szó : az állandó pénz
ügyi bizottság nevében tisztelettel jelentem, 
hogy ez ellen a bizottságnak semmi kifogása 
nincsen, s azt elfogadásul a t. háznak ajánlja; 
megjegyezvén azonban azt, hogy, ha már a költ
ségvetési kiadási tételbe ezen egyl milliónyi ösz-
szeget fölveszszük, mindenesetre a efolyt évi fe
leslegből 1 millió frtnyi összeget ugyanazon hon
védelmi kéltségvetés rendkívüli rovatába a fe
dezeti tételeknél fölvétetni óhajtunk. 

E l n ö k : Ezen jelentése a pénzügyi bizott
ságnak már ki van nyomatva és a képviselő 

urak közt kiosztva. Talán ezen költségvetés tár
gyalása után fog fölvétethetni. (Helyeslés.) 

Mielőtt najárendre áttérnénk, bátor va
gyok az osztályok t elnökeit megkérni, hogy a 
következő igen sürgős és a költségvetéssel kap
csolatban levő törvényjavaslatokat az osztályok
ban tárgyalásra kitűzni méltóztassanak : 

Törvényjavaslat ő császári és apóst, királyi 
fölsége legmagasabb udvartartási költségeiről. 

Törvényjavaslat. A póstajövedék 1869. évi 
kiadásainak fedezésére póthitel ajánltatik meg. 

Módositvány, a pénzügyi törvényszékek 
ideiglenes föntartása iránt az országgyűlés mind
két háza által elfogadott törvényjavaslat 2-ik 
szakaszához. 

Törvényjavaslat a pesti Lloyd- és pesti 
tőzsde- és gabnacsarnok-társulatoknak pesti a du
narakparton általok építendő ház tekintetében 
adandó kedvezményekről. 

Törvényjavaslat a szőlő váltsági kötvények 
szelvényadójáról. 

Törvényjavaslat a tengerészeti kormányzat 
1869-ik évi kiadásairól. 

Ezek többé-kevésbé a költségvetéssel van
nak kapcsolatban. Kérem ennélfogva az osztá
lyokat, méltóztassanak ezeknek tárgyalását mi
előbb elővenni. (Ma, vagy holnap?) Talán holnap 
lehetne ezeket az osztályokban tárgyalni. (He
lyeslés.) 

Következik a napirenden levő tárgy foly
tatása. 

M a d á r a s z J ó s z e f : T. ház ! (A szószékre!) 
Beismerem, hogy másodszor levén tárgyalás alat t 
a honvédek segélyezésére vonatkozó határozati 
javaslat (Zaj. A szószékre!) és ellenében a Gajzágó 
képviselőtársunk által beadott napirendre térés : 
először is válaszolok azon ellenvetésére Gajzágó 
képviselőtársamnak, mi szerint alkalmazhatná e 
határozati javaslatra azon helyes megjegyzést, 
hogy a mi egyszer az egyik országgyűlésen már 
megvitattatott, helyes-e azt a másik országgyűlé
sen ismét előhozni ? Alkalmazhatná, úgymond, de 
nem alkalmazá, csak megjegyzé. En viszont 
emlékébe hivom t képviselőtársamnak, hogy az 
e részben sokkal többet kivánó Markos István 
barátunk és általam is összesen 16 képviselő
társunk által beadott törvényjavaslat a múlt 
országgyűlésen 1868-iki deczember 8-án jővén 
tárgyalás alá, azon ülésnek jegyzőkönyve ama 
törvényjavaslat tárgyalását az országgyűlésre 
áttevén, természetes, hogy már azon sokkal töb
bet kivánó törvényjavaslat az országgyűlésre 
tárgyalás végett áttétetvén, mely az én állás
pontomat ma is jelezi, annyival inkább helyén 
látom e határozati javaslat előhozatalát, mely 
sokkal kevesebbet követel. És i t t megfordítom 
t. képviselőtársamnak azon okoskodását, hogy: 
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lehetne ugyan jogi szempontból valamit elintézni; 
de a józan politika kívánja, hogy az ne abból 
történjék. Én pedig azt állítom e részben, hogy 
ha jogi alapja nem volna is e kérdésnek, épen 
e kérdés az, melynek megoldását és e határo
zati javaslat szerinti megoldását a józan politika 
követeli. Tehát ha nem azon álláspontra helyez
kedett i t t a határozati javaslat, mint a melyen én 
az országgyűlésen is óhajtanám e tárgyat 
megvitattatni, — mert én az erkölcsi elismerést, 
mer t én mindazon még munkaképes honvéd
nek nem dijaztatását, de képességökhöz mért, 
érdemök szerinti alkalmaztatását az ország hi
vatalaiban igen is óhajtom —csak azon egy ész
revételem van a határozati javaslat beadására 
nézve, miként sokkai ügyesebb lett volna, az 
igaz. várni e határozati javaslat beadásával ad
dig, mig napirendre lett volna tűzve e házban 
a nyugdíjazások kérdése, azon nyugdijak kérdése, 
a melyben nem tagadhatják önök a túlsó olda
lon, miként azoknak is, kik hazánk önállása és 
függetlensége ellen küzdöttek, bizonyos nyug
díjaztatási rész terveztetik adatni ; — én te
hát ügyesebbnek tar tot tam volna akkor adni be 
a határozati javaslatot, mert mindazon okok, 
melyeket t. képviselőtársam Gajzágó előadott a 
határozati javaslat ellen, ez ellenében még inkább 
lettek volna fordíthatók, ha el nem fogadtatnék. 
Azon esetben pedig, hogyha elfodadtatnék amaz, 
—mert meg fogja nekem engedni, ha az országos 
határozat és így országosan határozott adó ál
tal segittetnék az 1848. és 1849-iki munkakép
teleneken, az azokra nézve, kik önlelkökből 
nem járulnak hozzá, izgatottságot idéz elő—nem 
tagadhatná meg, hogy sokkal nagyobb része az 
az országnak, kiknek lelkében megszülendi az 
izgatottságot az, ha azon nyugdíjaztatás adó 
utján eszközöltetnék azok által, kik kényszerű
ségből, a tőrvény iránti engedelmességből, — 
mert azzal tartozunk, engedünk ugyan a kény
szernek, — vagyonúnkból megadjuk azon adót, 
mely ránk rovatik, de lelkünkben mindig fájdal
masan érezzük annak jogtalanságát, igazságta
lanságát és helytelenségét. (Élénk helyeslés a 
szélső bal oldalon.) 

Ezek után kevés az, mit e tárgyra nézve 
megjegyezni kívánok, mert hiszen 1867-ki június 
21-én,— noha a mi törvényjavaslatunk akkor 
is már be volt adva, mégis a határozati javas
latot is pártoltam, most is pártolom. 

A t. miniszterelnök urnák 1867. június 
21-én tar to t t beszédének ezen tételére csak azért 
vagyok kénytelen néhány megjegyzést tenni, 
mert arra nézve nyilvánitá, hogy most is hi
szi ésr most is érvényben kívánja tar tani . 

Én nem kívántam volna szóbahozni azt, váj
jon nagylelküség-e az, mit a fejedelmi pár tőn, vagy 

márczius 12. 1870. 

nem ? és igy igen óhajtottam volna, hogy a hasonlí
tás Gajzágó Salamon által, a ki nagyobblelküség-
nek tartja ezt a fejedelmi pár rézséről, mint a 
nemzet által az államadósságok elvállalását, elő 
nem hozatott volna; — mert én az államadós
ságok elvállalását nem nagylelkűségnek, de ment-
hetlen könnyelműségnek tartom; (Derültség a jobb 
oldalon. TJcy van! fial felől.) mert az én fogal
maim, állapítva azokra, miket önmaga a mi
niszterelnök ur is 1861-ben az 1848-ki esemé
nyekre elmondott, miszerint világosan kifejezi, 
hogy a forradalomnak nem az volt az oka, hogy a 
48-ki törvények meghozattak, hanem hogy meg 
nem tar ta t tak . (Andrásy Gyula gr.: Most is hi
szem. !) Es később ugyanazon beszédében csak 
két tényt jelez, mely a forradalom előtt történt, 
t. i. először Jelacsics bánnak kinevezése egy 
nappal előzte meg a magyar minisztérium kine
vezését, és a debreczeni országgyűlés végzését, 
a márcziusi kihirdetett alkotmányt, mely ha
zánk önállóságát és függetlenségét egy tollvonás
sal tönkretette, 6 hóval előzte meg. Ha ezek 
igy vannak, pedig igy vannak, akkor lehetetlen, 
hogy ha egy fejedelem kibékül a nemzettel és 
a nemzet megbocsát azoknak, kik függetlensége 
ellen küzdöttek, akkor itt, az én fölfogásom 
szerint, és álláspontomnál fogva nem a fejedelmi 
nagylelkűség, ha nem a fejedelemnek elismerést ér
demlő kötelességérzetének tudatát látom. 

Mondja továbbá a t. miniszter ur, hogy ve
szedelmes, — az 1861 -ki föliratban nem levén 
szó róla — veszedelmes vitatni, és hogy az most 
becsületbeli kérdéssé vált, mi akkor nem volt 
az. Azt én tagadom, hogy — mert az 1861 -ki 
fölirat ezt nem tartalmazta — azért ezt most 
veszélyes volna fölhozni; mert nem az 1861 -ki 
országgyűlésből, hanem az 184:8-ból szállt rá a 
nemzetre azon becsületszó kötelezettsége. És ha 
áll, mit a miniszterelnök ur fölhozott, hogy ak
kor azoknak adatnék igaz, kik a fejedelemnek 
mindig ezeket meg ezeket szokták elmondani: 
én megfordíthatnám a t. miniszterelnök ur elle
nében, és azt mondhatnám, hogy ha való az, 
hogy alkotmányos életünk van, és ha való az, 
hogy parlamentális kormányunk van, akkor a 
nemzetnek óhajtásai nem köttethetnek egy 
nyilatkozathoz, mely 186 l-ben tör tér t ; még ahhoz 
sem köttethetnek, a mi 1848 ban történt, ha
nem azokat a fejlődő kor haladása hozza magá
val, és soha a fejlődő kor haladása szerint a 
nemzet oda nem juthatna, hogy ezt megtagad
hatná; pedig, a miniszterelnök ur véleménye 
szerint ezt tagadnák meg. Veszedelmes volna 
fölállítani ezt azért, mert azok ellenében, a kik a 
fejedelmeknek mondják ezeket, mondhatnák a né
peknek, a nemzeteknek: „Hiszen a t i engedmé
nyeitek csak a hatalmat buzdítják föl, hogy jo-
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gaitokból és a népfenségekből ujabb ós ujabb 
jogokat követeljenek önmagok részére; hiszen 
a fejedelmek szivét megnyerni soha sem lehet; 
hiszen akkor, ha a fejedelmeknek nincs másban 
bizalmuk, mint a fegyveres erőben, e tudat el
kárhoztatja magát a monarchiát; akkor nem 
lehet bizni, akkor a népeknek másban bizalmuk 
nem lehet, mint azok kizárásával önkormányza
tuk fölállításában." (Helyeslés szélső bal felől.) 

En tehát nem hiszem, hogy ezen monda
tot az ellenzékre értve, azon tanácsadóknak ad
hatnának igazat, miként itt a miniszterelnök ur 
monda. De ha alkotmányos élet van, nem is ér
tem e mondat alkalmazhatóságát. — mert ha 
van alkotmányos minisztérium és azon alkotmá
nyos minisztérium azt mondja, hogy ezen elmé
leteket nem szentesíti: miként jöhet elő azon 
eset, hogy a fejedelem igazat adjon azon más 
tanácsosoknak1? Hiszen akkor nem a fejedelem 
alkotmányos miniszterei volnának aaok, kik az 
iménti emiéteket kárhoztatják, hanem akkor amaz 
alkotmányellenes tanácsosokat hallgatná a feje
delem ki, ez pedig a parlamentalis alkotmányos 
kormányrendszerre nézve azt bizonyitaná be, hogy 
az nem egyéb, mint a nemzetek önámitása és 
csalattatása lenne, ha azt mondanák, hogy par
lamentalis kormánynyal alkotmányosan lehessen 
monarchiában is kormányozni. 

Ezek után az 1848—49-ki zászlóra vonat
kozólag .szabad legyen nyilványitanom. miként 
el hiszem, hogy az 1867 -ki kiegyezés eszközlői 
és azok, kik azt üdvösnek tartják, azt hiszik: 
hogy ők a 1848 — 49-ki zászlót fölemelték; én 
azonban azt hiszem, hogy a 1848—-49-ki zászló 
még azon szerencsétlen — mint a közvélemény 
mondja — árulás következtében történt fegyver
letétel alkalmával sem maradt a földön: a nép 
szivében, a nemzet szivében van és él az, és azt 
semmi 1867-es, a sárga-fekete zászlót Budán tű
rő kiegyezés a nemzet kebeléből kiirtani nem 
fogja {Élénk helyeslés szélső bal felől.) 

Csatlakozom Ivánka Imre határozati javas
latához. 

M a j l á t h I s t v á n : T. ház ! Sem a jogi 
alap, sem a józan politika nem követeli, hogy 
a fenforgó tárgy iránt törvény alkottassák. Nem 
osztozom az igen t . Madarász képviselő ur által 
elmondott nézetekben, és állításaim bebizonyítá
sára nem fogok folyamodni a szólamok erejéhez, 
hogy azokkal szerezzek súlyt érveimnek. Hivat
kozom a t. képviselőház minden tagjára, hogy 
volt már a nemzetnek alkalma az ékesszólás leg
ragyogóbb igéivel ragadtatni a lelkesedés ma
gaslatára, volt alkalma a legkitűnőbb jóslatokat 
hallani és kérdem: mi lett a végeredmény? az 
hogy az események kérlelhetetlen lánczolatában 

KÉPV. n. NAFLÓ 1841 v a -

elvonulván végre a varázs, az ige testté nem lőn, 
és a jóslatok nem teljesültek. 

En tehát, t . ház, csak tárgyilagosan és 
röviden kívánok a kérdéshez szólni, meg levén 
győződve, hogy annak komolysága eltűr még né
hány szót. 

Nem tagadom azonban, hogy a tartózkodás 
némi érzelmével is emelem szavamat, mert fé
lek, hogy osztani fogom Ernuszt Kelemen t. ba
rátom és képviselőtársam sorsát, és a tul oldal
ról érveim megezáfolása helyett a boldog fiatal
ság menthető tévedéseinek kicsinylésével íogok 
találkozni azért, mert azon korban, melynek hő
seiről és érdemeiről van jelenleg szó, a, sors meg
tagadta tőlünk a szerencsét, hogy velők sora
kozhattunk volna a legszentebb hazafiúi köteles
ségek teljesítésére. De nem is követelve magunk
nak részt az ő diesőségökből : engedjék meg leg
alább nekünk azon kötelességérzetet, hogy azon 
kort, és annak eseményeit megbírálhassuk s azok
ból teljes következtetéseket vonhassunk. 

Es én azt hiszem, t. ház. hogy sok tekin
tetben mi ezt elfogulatlanabbal tehetjük. Mi ter
mészetesebb, mint az, hogy férfiak, kik a nem
zet szerencsés előhaladásának időszakában sze
repeltek, kik a megindult nagy reformmozgal
makban, azoknak nemcsak irányeszmóiben, de 
a pártszenvedélyekben is részt vettek, a legke
serűbb csalódások, a leggyászosabb catastrophák 
után is vajmi nehezen válnak meg azon eszmék
től, melyekkel egész politikai multjok azonosult; 
ellenben nekünk, kik a pártszenvedélyek elné
mulása után a nemzeti élet legsanyarubb idősza
kában tanultuk a politikát, lehetetlenné vált az, 
hogy a dicsőség mellett, — bár mi fényes legyen 
az, — ne lássuk egyszersmind az eredményt, ne 
ismerjük föl azon politika minden tévedését, mely 
nemzeti létünket alapjaiban megingatta, hogy 
ne tiszteljük a bölcseséget, mely fegyvertelen 
kézzel szerezte vissza a nemzetnek azt, mit fegy
veres kézzel elvesztett : a nemzeti lét szabadsá
gát. (Helyeslés jobb felől!) 

Bocsásson meg tehát a t . ház, hogy a szív
es kedélypolitikának eredményeiből okulást me
rítve, e kérdésben is, — bármit érezzen e szív 
— köteleségemnek ismerem elnémítani annak 
dobbanását az itélő ész, és a számító értelem 
ellenében. 

Mit kivan a iiaza becsülete, mi képezi a nem
zet köteleségét azok irányában, kik a haza há
lájára érdemesnek tették magukat, kik a haza
fiúi önfeláldozás hősi erényének áldozatai lettek: 
az iránt köztünk véleménykülönbség nincs. A 
kérdés tehát csak az: leróttuk-e már e tekintet
ben kötelességünket, és ha nem: miként akar
juk, miként kell azt teljesíteni? 

Mennyire róttuk l e : azt előttem sokkal il-
9 
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letékesebb szónokok sokkal szebben elmondták. 
Örülök, hogy a lerovás ezen módjában magasz
tos momentumokkal is találkozom. A különbség 
köztünk tehát csak az, hogy a lerovás azon ré
sze, mely még hátra van, miképen teljesíttessék 
a nemzet által? Mi azon utón akarunk haladni, 
melyen megindultunk, és melyen — ismétlem — 
oly magasztos momentumokkal is találkozunk, 
melyen oly szép eredmények mutathatók fel. 
Mi nem akarunk korlátot szabni ott, hol leghe
lyesebbnek tartjuk, hogy a nemzet erkölcsi ér
zülete a legszabadabban mozoghasson. 

Önök törvényt akarnak, tehát kényszer
eszközt, vagy ha a kényszer-eszközt nem ily ér
telemben veszik, legfölebb azt bizonyítják be, 
hogy, mint igen sokban, ezen dologban is a lé
nyeget a formának alávetik. Ezen dologban tör
vénynek, t. ház, csak akkor lenne értelme, ha 
bárki a kegyelet e leggyöngédebb adójának nyílt 
lerovásában gátoltatnék. Gátolva azonban senki 
sincs; törvényre sincs tehát szükség. Atalában, 
t. ház, én azt hiszem, hogy mi még igen gyak
ran tévedésben vagyunk a törvény rendeltetése 
s a törvényeknek a közélethez és a szabadsághoz 
való viszonya iránt. A mi az embernél a kézi 
eszköz, az a nemzeteknél a törvény: segédszere 
az élő, mozgató erő. A legügyesebb , a legedzet
tebb karnak is sokszor szüksége van jó kézi 
eszközökre, de a mit szabad kézzel is megtehe
tünk, annál a kézi eszközök használása fölösle
ges, hogy ne mondjam nevetséges. Lehet egy 
országnak igen sok jó törvénye, de valamint a 
gyönge és rósz kézben a legjobb eszköz is ro-
szul működik : ugy azon nemzetnél, hol a köz
szellem nem emelkedett, hol az erkölcsi és a 
kötelességérzet nem öntudatos és önkéntesen 
nem szolgálatkész, azon ország a legjobb törvé
nyek mellett is nagygyá, virágzóvá nem lesz 
soha. 

És kérdem, t. ház : a közszellem, az erköl
csi kötelességérzet nálunk oly törpe lenne-e 
már , hogy a nemzeti ambitió, a kegyeletes há
lával ily szorosan összeforrott ügyben, a köte

lesség teljesítésére emeltyűre lenne szükség? Én 
nem hiszem ezt, t . ház, nem osztom tehát a 
túlsó rész véleményét, és nem szavazok a hatá
rozati javaslat elfogadására. 

A vita folyamában fölmerült némely állítá
sokra szabadjon még csak némely észrevételeket 
tennem. (Jobb felől: Halljuk!) 

Nyáry Pál igen tiszt, képviselő ur Gajzágó 
Salamon képviselőtársam ellenében, midőn ez 
minden politikai momentumot, minden tekinte
tet, melyet a fönforgó kérdéssel szemben figye
lembe venni kell, elősorolt, azt mondotta: hogy 
ez a kérdéstől megszökött, hogy, mert a kér
dést kerül te , tömkelegbe bonyolódott. 

En könnyen megfordíthatnám a kérdést, és 
mondhatnám, hogy mikor törvény alkotásáról 
van szó, és mikor annak czélszerüségéről vagy 
czélszerütlenségéről minden politikai ok elősorol-
tatik, figyelembe vétetik, a ki ezek ellenében 
nem akar, vagy nem tud czáfolatot adni, kité-
rőleg válaszol, a ki appellál a legkényelmesebb 
fórumra, a szivre: az szökik meg a kérdés elől. 

Áttérve a képviselő urnák Magyarország 
1848-ik évi kormányzatára s hivatkozva Nelson 
nevezetes mondatára, és az ország akkori hely
zetére ; miután én azt hiszem, t. ház, hogy nem
csak egy ország törvényhozójának, hanem a kor
mánynak sincs szentebb és szorosabb, szem elől 
nem téveszthető kötelessége, mint az, hogy 
mindazokat, mik fiz ország érdekeit, legsarkala-
tosabb létföltételeit, milliók boldogságát alkot
ják, mindent a legszigorúbban megtontoljon, át
gondoljon, és főleg a fönforgó politikai tekinte
teket szem elől soha se téveszsze: ha ezt az 
1848-ik évi kormány nem tet te volna, megval
lom, hogy mindazon eredménynek, melyek azon 
kormányzat következményeit jelezik, kulcsát ke
zeinkben tartanok és azon következtetésre is 
juthatnánk, hogy, miután a képviselő ur is azon 
kormánynak ideiglenes tagja volt, a mennyiben 
kötelessége lett volna a kormánynak figyelem
mel lenni minden politikai tekintetre, és ezt 
nem tette volna; épen képviselő úrra nem le
hetne alkalmazható először Nelson azon mon
data , mert épen ő nem teljesítette volna mint 
kormányférfi kötelességét, és másodszor ő lenne 
legkevésbé jogosult, mint kötelességmulasztott, a 
nemzetet kötelességeire figyelmeztetni. 

Ugyanily nézetekkel találkozunk az ellen
zék egy másik szónokának beszédében is, ki 
szintén azt monda: hogy nincs politikai tekin
tet, nincs oppoi'tunitási szempont e kérdéssel 
szemben s csakis a kötelességérzet forog fön. 
Igen, de itt nemcsak kötelesség teljesítéséről, 
hanem törvény alkotásáról is van szó; már pe
dig ki meri tagadni, hogy törvény alkotásánál a 
politikai tekinteteket szem előtt tartani 
szükséges! Egyébiránt, midőn azon tisztelt szó
nok ur azt mondotta, hogy azon szennyfolttól 
mentse meg a képviselőház az országot, melybe 
belevonatnék, ha a nemzetnek adott szó szent
sége megsértetnék, igen sikamlós térre lépett; 
mert, kérdem: a nemzeti becsület szempontjából 
azon foltról minő fogalmai lennének, mely az 
által okoztatnék, ha a nemzetnek egy irányban 
adott szavát egy más irányban adott szó fölál
dozásával kellene megváltania? (Helyeslés.) A 
nemzetnek nemcsak ez irányban van adott 
szava, hanem van adott szava, tiszt, ház, más 
irányban is. (Halljuk!) Sokkal viszontagságosabb 
időkben köttetet t meg azon törvény, uraim, 
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mely a nemzetnek ezen adott szavát magában fog
lalja, és köttetett a nemzet által jóhiszemüleg, 
nyíltan, köttetett egy szövetséges társsal ; ezen 
szó az 1867-diki törvények. (Mozgás bal felől.) 
Vagy, uraim, önök a törvényt nem tartják a 
nemzet kötelező szavának, mely által a nemzet 
életerejét, ha van, kifejtheti ? önök e törvényt 
nem tartják olyannak, mint a mely a nemzetet 
mint szentül adott szó kötelezi? Én ily szónak 
tartom azt, és minthogy e törvénynek nemcsak 
betűje, de szelleme ellen sem akarok véteni, ily 
alakban e törvényt nem szavazhatom meg, nem 
már azon tekinteteknél fog/a sem: mert a nem
zetnek erkölcsi kötelessége, hogy akkor, midőn 
nehéz napok viszonyai alatt megkötött egy tör
vényt, akkor, midőn ép e törvény üdvös befo
lyása következtében szebb napok derültek a ha
zára, midőn a nemzet védelmök alatt megerő
södött, azt egyoldalulag meg ne sértse. Ennek 
igazságát vitathatják a nemzet jogainak próká
torai, de államférfiak nem. (Helyeslés jobb felől." 

G y ő r f f y G y u l a : T. ház! A közvetlenül 
előttem szólott igen t. képviselőtársam beszédének 
elején mindjárt aggodalmát fejezte ki az iránt, 
hogy talán ő mint fiatal ember, nem fog az el
lenzék részéről kellő figyelemben részesülni, nem 
fognak akadni, a kik az ő érveit megczáfolják. 
Én nagy figyelemmel hallgattam beszédét; kü
lönösen pedig annak végét: mert azt hittem, 
hogy mondani fog valamit; de valóban az egész
ből nem lett egyéb, mint hogj'" parturiunt mon-
tes, et nascitur ridiculus közösügyi törvény. 

Szívesen szolgálok azonban képviselőtársam
nak azon elismeréssel, hogy mégis mondott va
lamit, a mi az én nézetemmel is megegyezik. 
Azt mondta ugyanis, hogy a szólamok erejéhez 
nem fog folyamodni: ezt helyeslém, és a mit 
ő csak igért, én igyekszem meg is tartani. (De
rültség bal felől.) 

"Nem szándékozom, tiszt, ház, a szabadság-
harez hőseinek érdemeiről, sem azon kötelessé
gekről szólani, a melyekkel irántok tartozunk: 
be van az vésve a hazafias keblekbe mélyen, 
kiirthatatlanui; az pedig, kinél talán hiányza-
nék, ugy sem fogna engem megérteni. De ta
nultam tegnap több képviselőtársamnak beszéde 
alkalmával a tapasztalásból, tanultam az ezekre 
tet t megjegyzésekből, különösen pedig Zsedényi 
Ede t. képviselőtársam figyelmeztetéséből, ki az 
érzelem politikája ellen oly szépen, oly hevesen 
kikelt, tanultam, mondom : hogy valóban , ha 
azt hiszszük, hogy midőn önökhöz szólunk, a szív
hez beszélhetünk, nagyon, de nagyon csalatko
zunk. (Derültség a balon, mozgás a jobbon.) 

Ezen tapasztalás után, t. ház, én a csalódás 
keserűségétől meg fogom óvni magamat; elég 
keserű dolog látni a kormányt, látni a többség 

pártját, mint kapdosnak szalmaszálak után, hogy 
azokkal, mint valami komoly fegyverekkel küzd
jenek a nemzeti méltóság, az adott szó megtar
tása ellen, és pedig épen azok rovására, a kik
nek a haza, és igy ők is erkölcsi lótelöket kö
szönhetik. 

Ha alapos volna azon állítás, a mit tegnap 
Pulszky Ferencz ur mondott, hogy a demokra-
tia rendesen háládatlan, a háládatosság egyedül 
az aristokratiának sajátja : akkor, uraim, önök a 
tál oldalon valóban büszkék lehetnek a r r a , hogy 
öuökben a világ legnagyobb demokratáit bámul
hatja az emberiség. (Derültség bal felől.) 

Ennek elismerése után bátor leszek egy pár 
megjegyzést tenni azon jellemző eljárásra, me
lyet a kormánypárt a honvédsegélyezés kérdé
sében követett. 

1867-ben, ha jól emlékszem, Julius 21-én, 
midőn Tisza Kálmán képviselőtársam ez ügyben 
indítványt tett, a túloldal részéről szintén, mint 
most. hasonló hevességgel megtámadtatott, de 
nem hasonló fegyverekkel. Akkor az mondatott, 
és pedig főérv gyanánt mondatott, hogy miután 
ő felségének nagylelkű, nemes kezdeményezése 
folytán eszközlött gyűjtésekkel az országban 
nagy összeget fognak szerezni, mely a honvédek 
özvegyeinek és árváinak segélyezésére és föntar-
tására tökéletesen elégséges lesz: annak követ
keztében az ellenzék indítványa fölösleges és 
szükségtelen. 

A kormányelnök annyira bizott az általa 
eszközölt gyűjtés eredményében, hogy oda utalta 
az ellenzéket: várja be az időt, míg ezen gyűj
tés eredménye bekövetkezik, és majdan ha nem 
találja elégségesnek az összeget, akkor lépjen 
föl hasonló inditványnyal. 

A harmadfél év, t. ház, lefolyt, és, fájda
lom, az idő tapasztalása igazolta az ellenzék 
aggodalmait. A kevés pénz csakhamar elfogyott, 
a nagy nyomor pedig megmaradt! (Fölkiáltás 
jobb felől: Nem fogyott el! Helyeslés bal felől.) 

A logika szabályai kérlelheti ének, ezt hang
súlyozta tegnap Gajzágó képviselőtársam. Ha ez 
föltétlenül állana, akkor az igen t. kormányel
nök ur most nem tehetne egyebet, mint hogy 
saját szavaira visszaemlékezve, ne ellenezné az 
ezen oldalról jött határozati javaslatot. A mi 
igen t. kormányelnökünk azonban, ugy látszik, 
hogy a logika szabályait is kormányozza, (De
rültség) és minthogy azon legfőbb ok, a melylyel 
ellenünk némi látszólagossággal küzdöttek, ele
nyészett, igen ügyesen azon fogással él, hogy 
megteremti az okot, a ház asztalára letévén egy 
ivet, melyen 10,000 ír t tal ő a nagylelkű kez
deményező és ez által visszaadja a már meg
szűnt érvnek az életet, csak azért, hogy a ha-
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tározati javaslat ellen ismét némi látszattal 
küzdhessen. 

E n . tiszt, ház , kifejezem azon aggodalmat, 
hogy ha ő felségének mégis csak Dagyobbszerü, 
mégis csak buzditóbb példája harmadfél év alatt 
oly kevés sikert ara tot t , bajosan remélhet, és 
talán nem is igényelhet magának nagyobb si
kert az igen t. kormányelnök ur. (Élénk helyes
lés bal felől.) 

Mondják, és pedig az igen t. túlsó oldal 
tagjai vitatkozás közben mondják, hogy, ha azon 
határozati javaslat, mely ezen oldal részéről a 
ház asztalára le té te te t t , elfogadtatnék, a kor
mánynak állása tar thata t lan lenne. (Fölkiáltások 
jobbról: Kimondta ed? Ed nem mondta senki: Hosz-
sssas zaj.) Nyíltan beszélték e házon kivül. En 
nem tudom, hogy igy van-e; de ha ez áll, akkor 
megbocsásson a miniszterelnök ur, de nagy lel-
küsége értékéből igen sokat vészit; mert akkor 
ezen aláirt összeg alig tekinthető másnak, mint 
egy vételárnak, (Zajos ellenmondás jobb felől) a 
melylyel a kormány állása a nemzet közvélemé
nyével szemben még egy időre megvásárolta
tott . (Élénk helyeslés bal felől. Zajos ellenmondás 
és hosszas nyugtalanság jobb felől.) 

Megjegyzem még, hogy én teljesen osztom 
azon igen t. barátainknak nézetét, a kik azt 
mondják, hogy ez alamizsna és igy sértő már 
azért is, mert az alamizsna csak koldusoknak 
való. Bennem fölforr a vér, t. ház, midőn azt 
látom, hogy önök a túlsó oldalon a honvédrok
kantakat, özvegyeiket és árváikat csakis koldu
soknak akarják tekinteni, kiknek elégséges a 
gazdagoknak asztaláról a hulladék. (Nagy zaj 
jobbról. Helyeslés hal felől.) 

A második hangzatos érv, melyet ellenünk 
fölhozni szoktak, az, hogy szorult pénzügyi hely
zetünkben a nép ujabb megterhéltetése nem he
lyes. Nagy köszönettel tartozom Gajzágó igen t. 
képviselőtársamnak, ki tegnapi beszédében azt 
mondta, hogy ez állítást mint hamis tant ma
gától elveti. Hogy azonban ily köszönettel tar
toznak-e a t . képviselő urnák azok is, kik ezen 
tant a túlsó oldalon hirdették, nem tudom ? 

Fölhozatott a korona zománcza, és azou 
falnak sérthetetlensége, melyet önök a kiegyez -
kedés alkalmával építettek. Én nagyon sajnálom 
t. ház, hogy, ugy látszik, i t t e házban semmit 
sem használt azon már több izben elmondott 
figyelmeztetés, hogy nem helyes, illoyalis dolog 
a koronát ily kérdésbe belekeverni. Ha azonban 
szóba hozták önök, kényszeritnek a feleletre. 
(Halljuk!) A korona t. ház, magyar korona; 
(Egy hang jobbról: ed tudjuk ) az ügy pedig 
mely szóban forog, Magyarország becsületügye 
és e kettő egymással ellentétben nem állhat 
soha. (Helyeslés a balon Fölkiáltás a jobb oldalon: 

Ez áll!) És ha önök a túlsó oldalon érveik sze
génységében arra szorultak, hogy oly helyzetet 
fessenek, mintha e kettő egymásnak érdekét sér
tené, mit én határozottan tagadok, , akkor eljá
rásukkal csak azt constatálják, hogy roszul szol
gálják a, fejedelmet és az országot egyaránt. 
(Csanády Sándor közbe: Igazi Derültség jobb jelöl.) 

A mi azon falat illeti, melyet a kiegyezke-
dés alkalmával építettek és a melyen, mint Gaj
zágó igen t. képviselőtársam mondta, ezen ha
tározati javaslatunk rést törhetne, erre nézve 
csak azt jegyzem meg, hogy ba önök oly falat 
építettek, melynek föntartása csak a nemzet ér
dekeinek elnyomásával, vagy azoknak háttérbe 
szorításával volna lehetséges, akkor ezeo fal 
nemsokára válaszfal lesz önök és a nemzet közt. 
(Fölkiáltások bal felől: Igazi Derültség jobb felölj 

Fölhoz?tott még akadályul a nemzetiségi 
kérdés és igen jellemző, hogy nem is az úgyne
vezett nemzetiségi képviselők, hanem a kormány 
és hívei részéről; és pedig oly modorban, oly 
hangon, hogy ha az i t t mondottak valamely ro
mán vagy szerb lapban jelentek volna meg, nem 
tudom: nem lett volna-e sajtópere. (Helyeslés bal 
felől, derültség jobb felől.) 

A méltatlan vádak ellen erre vonatkozólag 
mélyen tiszt, képviselőtársam Ghyczy Kálmán 
1807-ben Tisza Kálmán, pedig tegnap már meg
felelt. Ismétlésekbe bocsátkozni nem akarok csak 
azon megütközésemnek adok kifejezést, hogy Ma
gyarország kormánya már odajutott, hogy jónak lát
ja az ellen izgatni a nemzetiségeket, (Helyeslés bal 
felől, derültség jobb felől.} szenvedélyében nem 
gondolva meg, hogy ha az ország egy részére 
üszköt dobnak el, a tüz elterjedhet s megéget
heti őket is. (Helyeslés a bal oldalon.) 

Hogy a határozati javaslat ellen fölhozott 
érvek gyengeségét önök maguk is erezik, azt 
elárulta az igen t. miniszterelnök urnák beszéde 
is. Ez látszik azon izgatott hangból, melylyel 
a jelen vitának szenvedélyessége első sorban 
általa provocáItatott, mi egy államférfiú részé
ről legalább is tapintatlan dolog. Elárulta ezt 
továbbá a legújabban készült argumentum — 
az aláírási ív. melylyel követett eljárása, nem 
akarom mondani, hogy szabálytalan volt, de 
hogy parlamentben correet lett volna, alig hi
szem. De az érvek gyengeségét leginkább mu
tatják azon legújabb találmányok, melyek a 
miniszterelnök ur által álláspontjának támoga
tására utolsó beszédében felhozattak. 

Mondani méltóztatott ugyanis, hogy a hely
zet ma sokkal jobb, sokkal kedvezőbb, mint har
madfél évvel ezelőtt volt. Ennek indokolására 
fölhozza, hogy a honvédtisztek közül számosan 
az uj honvédek közé kineveztettek; fölhozza, 
hogy számos tiszt, a ki ezelőtt a császári had-
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seregben szolgált, de nyugdiját elvesztette, most 
a fejedelmi kegy folytán kegy diját , vagyis 
jobban mondva: nyugdiját ismét visszanyerte ; és 
ezeket ellenünk érvekül hozta föl! 

T. ház! Valóban alig hiszem, hogy a mi
niszterelnök ur nem tudná, hogy ezen határo
zati javaslatban nem a honvédtisztek, hanem a 
rokkantak, a honvédek özvegyei és árváiról van 
szó és igy azt, a mit ellenünk elbeszélt, ezen 
határozati javaslat ellenében érvül tekinteni nem 
lehet. (Helyeslés bal felől.) 

Méltóztatott továbbá a t.kormányelnök ur mon
dani, — és igen sajnálom, hogy mondotta, — hogy a 
nemzetnek 1848-ban te t t Ígérete nem kötelező ; nem 
kötelező pedig szerinte azért, mert a törvényho
zásnak két tényezője van. az országgyűlés és 
a fejedelem; akkor pedig fejedelem és ország
gyűlés nem együtt, hanem egymás ellen mű
ködtek. (Ügy van! jobb félő'.) Ezt fölhozta a mi
niszterelnök ur érvül. Nagyon sokat lehetne, t. 
ház erre felelni. Hanem van bennem egy jobb 
érzés, egy magasabb kötelesség érzete, a mely 
tiltja hogy miniszterelnök ura t elkeserítő irány
adásában e térre kövessem. (Helyeslés balról) Én 
ezért nem fogok ezen szavaira mást válaszolni, 
mint azt, — és hiszem, hogy ebben, ha nem is a 
miniszterelnök, de Andrásy Gyula gróf minden
esetre egyet fog velem érteni — hogy a köteles
ségek közöl azok teljesitendők első sorban, a 
melyekre nem a szigorú törvény, hanem a be
csület parancsa kényszerit. (Élénk helyeslés bal 
felöl.) 

A legnagyobb tapintatlanságot azonban 
mindazok közül, melyek a túlsó oldalon elmon
dattak, és ezzel igen sokat mondtam, Pulszky Fe
rencz ur követte el; sajnálom, hogy jelenleg nincs itt, 
mert olyasmit, mit most mondani akarok, szembe 
szeretek elmondani. Mellesleg legyen megjegyez
ve, hogy Pulszky képviselő ur az 1848-ki sza
badság harezrói — szerinte forradalomról — 
elbeszélte azt is, hogy akkor elmentek a szélső
ségek szélső határáig, és állítása szerint ő is 
azok közé tar tozot t ; azt azonban jónak látta 
elhallgatni, hogy voltak, kik nemcsak a hatá
rokig, hanem még a határon is tulmentek, és 
pedig idő előtt. (Derültség.) 

Nem fektetnék e beszédre oly nagy súlyt 
(Zaj jobb jdől), hogy ha nem tapasztani volna 
és pedig őszinte fái dalommal, hogy egyes téte
lek, melyek bennem megütközést, megbotránko
zást idéztek elő, ott a túlsó oldalon tetszést 
arattak, ínegéljenezteftek, megtapsoltatássai ju
talmaztattak. (Falkiáltás jobb felől: Igenis1) Aki 
azt monda, hogy igen is, olvassa el ezen beszé
det, én hivatkozni fogok rá, és akkor nehezen 
fogja megnevezni magát, hogy ő is a helyeslők 
közé tartozott. (Zaj jobb felül; helyeslés bal felől.) 

Omnia jam fient, fieri quae posse negabam! 
De azt nem hittem, t. ház, hogy i t t Magyaror
szág törvényhozó testületében akadjon valaki, a 
ki az 1848-iki eseményeket oly törpe, oly nevet
séges, a valósággal annyira összeütköző színben 
igyekezzék föltüntetni, miként azt tegnapi be
szédében tette Pulszky Ferenez. (Igaz! bal felől : 
Nem áll! jobb felől.) Ezen beszéd ezélja alig le
het más — én nem gyanúsítok, de értelme va
lóban nem más — mint igazolása azok küzdel
meinek, kik ellenünk harczoltak és megtámadása 
a nemzetnek, mint a mely erre okot szolgáltatott. 
(Patay fölkiált: Gyalázat! Zajos ellenzés jobb felől. 
'Fölkiáltások: Nem áll!) Nagyon sajnálom, hogy 
midőn Pulszky ur a nemzetet vádolja, és én 
ezért viszont Pulszky Ferenczet vádolom, azt 
kell látni, hogy önök a kettő közöl Pulszky 
Ferencz ur felé hajlanak. (F'ólkidltások jobb felől: 
Igen is ! Derültség bal felől.) Hivatkozom saját sza
vaira. Egész gunynyal monda, hogy azon időben 
igen sok méltó érdeket megsértettünk, megsértet
tünk Bécsben, megsértettünk máshol és annak foly
tán sympathiára az országon kívül sehol sem 
számithatánk. (Fölkiáltások jobb felől: Igaz! Zaj 
bal felől.) Elősorol a nemzet ellen egy egész 
halmaz vádat; egy halmazát az igazságtalanság
nak, melyek közöl igen jellemző, — és megérem, 
hogy önök még azt is helyeselni fogják — hogy 
ellentétbe helyeztük magunkat a régi hadsereg
gel is, a mi, t. ház! alig történhetett másként, 
mint a mesében, midőn a bárány a farkasnak 
a neheztelésre és a széttépetésre okot szolgálta
tot t (Helyeslés bal felől. Zaj jobb felől) szóval 
Pulszky Eerencz ur szerint mindennek mi vol
tunk okai és végre ezen okoskodással odáig 
ment, hogy akkori ellenségeink egy részének 
ellenünk küzdött harczát — kimondani is alig 
merem — szent harcznak nevezi. (Zaj) Most 
tapsoljanak ! ezen beszédet tegnap megtapsolták 
önök. (Igaz! bal felől.) 

Elfojtom magamban az érzelmet, a keserű
ségeket : de kénytelen vagyok annyit kimondani, 
hogy ha azok közé tartoznám, kik meggyöződé-
söknél fogva a tegnapi napon a túlsó oldalon 
foglaltak helyet, elűzött volna onnan e beszéd 
és a/un helyeslés, melylyel e beszéd ott találko
zott. (Helyeslés bal felől. Zaj jobb felől.) 

Tudom, a hangulat és tapasztalás után ér
zem is. hogy sokat a t. háztól nem kérhetek; 
de arra azt hiszem, szabad kérni önöket, hogy 
ha nem találják is törvényhozás utján segélye
zésre méltónak a rokkant honvédeket, a honvé
deknek özvegyeit és árváit ; legalább az akkori 
lelkesítő eszmék eltörpitésével ne. engedje meg
gyalázni a megholtak vértanusága becsének em
lékeit; mert ha ezen bűn az üdvözültek szelie-
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méhez az égbe fog kiáltani, félek, hogy elfordul 
ez országtól védangyala! 

A határozati javaslatot pártolom. (Hosszas 
zajos éljenzés bal felől.) 

K l a p k a G y ö r g y : T. ház! Rövid le
szek, csak néhány észrevétellel akarok járulni a 
szőnyegen levő tárgyhoz. 

Nézetem szerint a kérdés 3 részre oszlik: 
először, köteles-e a nemzet rokkant és munka
képtelen harczosairól gondoskodni ? másodszor, ha 
igen, elegendő volt-e az, mi eddig magánada
kozás utján, vagy pedig a törvényhozás által 
történt ? harmadszor pedig, hogy ha e szeren
csétlenek sorsán még segítve nincsen, kog}ran és 
mi módon segíthetünk a nélkül, hogy a vélt jó
nak elérése roszabb ne legyen a mulasztásnál? 

Mit tegnap és tegnapelőtt hallottam, az 
meggyőzött arról, hogy e házban az első pont 
fölött véleménykülönbség nincs: jobbról szint
úgy, mint balról mindnyájan a legmelegebb sza
vakkal ecsetelték szerencsétlen, munkaképtelen 
honvédeink iránti részvétöket. 

A második pont fölött sem lehet vélemény
különbség, hogy t. i. a mi eddig történt, még 
koránsem volt elég arra, hogy e szerencsétle
nek sorsán segítve legyen. Bebizonyította ezt 
leginkább a miniszterelnök ur, midőn egy uj 
magánadakozást indított meg személyes szép 
példájával 

Tehát vélemény különbség csupán csak a 
harmadik pont fölött lehet, az az : hogy oppor-
tunus, elkerülhetlenül szükséges-e, hogy a tör
vényhozás hozzájárulása által döntessék el ez 
ügy mindjárt azonnal, vagy pedig, hogy az to
vább is halasztható, a nélkül, hogy a halasztás 
az illetőknek még nagyobb kárára váljék. 

Megvallom, hogy egyszerűen csak a napi
rendre való áttérésre nem szavazhatok. Ez visz-
szautasitása volna egy oly kérdésnek, mely a 
nemzet egyik legszentebb kötelességével van ösz-
szefüzve; annál kevésbé szavazhatok a napirendre 
áttérésre, mert a tegnapi incidens által egészen 
más alakot vett föl a kérdés: másrészt épen 
ezen incidens következtében az Ivánka Imre és tár
sai által benyújtott indítványra sem szavazha
tok ; mert addig, míg önkéntes adakozás által 
épazon czélt érhetjük el, mit tisztelt képviselő
társaim a bal oldalon a törvényhozás utján 
akarnak elérni, addig én mindig az önkéntes 
adakozás mellett leszek. (Helyeslés a jobb oldal
ról.) E mellett leszek pedig azért, mert : ha a 
ház nincs kényszerítve a szegény adózó nép ter
heit növelni, akkor kötelessége a másik utat, a 
magánadakozások útját választani— ha az ép
azon czélhoz vezet. Én tehát főleg azon okból, 
hogy talán mind a két párt nézetei egy ujabb 
közvetítő indítvány által egyesittethetnének a 

követlíező határozat i javaslatot vagyok bátor a 
t. ház figyelmébe ajánlom (olvassa) : „Határozza 
el a ház, tekintettel arra, hogy a magánutoni 
adakozások egy Pesten fölállítandó menházra 
egyrészt, másrészt pedig átalában a munkakép
télen honvédek s azoknak özvegyei segélyezésére 
az egész országban újólag meginditattak: oda 
utasítja a képviselőház a kormányt, hogy ez 
adakozásokat teljes erejéből támogassa; azon nem 
várható esetben pedig, ha a siker ezeknek meg 
nem felelne, még ez év folyama alatt e kérdés 
végleges rendezésére vonatkozó törvényjavaslatot 
terjeszszen a ház elé. 

J á m b o r P á l j e g y z ő (olvassa Klapka 
György határozati javaslatát.) 

M o c s á r y L a j o s : T. ház ! (Halljuk! Hos
szan tartó nyugtalanság.) Én azt hiszem, hogy mi nem 
helyezhetünk nagy nyomatékot, nem tulajdonit
hatunk nagy fontosságot azon érveknek, melyek 
tegnap e házban a napirendre térés mellett fel
hozattak; mert igen jól tudja mindenki e ház
ban, legalább mi ezen oldalon meg vagyunk győ
ződve, hogy nem azok a valódi okok. melyek a 
t. jobb oldal tagjait elhatározásukra bírják, ha
nem azok egészen más neműek. Azért nem fo
gok Gajzágó Salamon t. képviselőtársammal 
nemzetiségi vitába bocsátkozni, hasonlókép nem 
kívánom taglalni Pulszky Ferencz képviselőtár
sunknak a közmorálról tegnap hallottam ey-
nismussal előadott nézeteit , azok után, miket 
ezekre nézve Győrfy Gyula t. barátom elő
adott ; csak annyit kívánok kijelenteni : hogy 
sohasem hittem volna megérni azt, hogy Magyar
ország képviselőházában akadjon valaki, ki azo
kat, kik egy ellenséges zászló alatt az ország ön
állósága és szabadsága ellen harezolván, oly irtó
zatosságokat követtek el, melyeket a feledékeny
ség fátyolával borítani, talán maguknak az ille
tőknek áll érdekében, — az isaszegi és nagy 
sarlói hősökkel egy categoriába sorozza. (Helyes
lés bal felől.) Én csak ahhoz kívánom magamat 
tartani, mit miniszterelnök ur a honvédelmi bud-
get vitatásainak első napján, midőn az 1867-ki nyi
latkozatokat maga idézte, továbbá tegnap előa
dott, akkor, midőn említést te t t bizonyos politi
kai lehetetlenségekről, és midőn, habár csak 
mellékesen, de érintett bizonyos személyes te-
kikinteteket, a fejedelem személyes helyzetét, 
személyes érzelmeit, melyek irányában meg lehet 
várni, hogy az ország képviselőháza kellő kimé-
lettel, kellő gyöngédséggel viseltessék. Ebben fek
szenek a jobb oldal magatartásának, nézetem sze
rint, valódi indokai. Ezek szerint miniszterelnök-
ur ugy állította fel e kérdést, hogy ő felségé
nek helyzete, ő felségének személyes érzelmei, és 
azon kímélet és gyöngédség, melylyel azok irá
nyában viseltetni tartozunk, képezik a valódi 
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akadályt arra nézve, hogy a honvédek nyomo
rán segítve legyen, hogy a nemzet egyik leghőbb 
óhajtása teljesüljön, hogy a nemzet becsületsza
vát beváltsa. így állította fel a kérdést minisz
ter-elnök nr, ily világba helyezte ő a fejede
lem állását a nemzettel szemben. 

Én azt hiszem, azon tan, mely szerint a fe
jedelem személyes helyzete, személyes érzelmei, 
törvényhozási ügyekben s általában országos 
ügyekben, szemben a nemzettel, az országgyű
léssel, mint döntő okok állhassanak, — az al
kotmányossággal ellenkezik. A fejedelem személye, 
legyen a fejedelem absolut, legyen alkotmányos; 
szent és sérthetetlen ; ez által a fejedelem felül 
emelkedik a közpolgárokon, minélfogva az ő tet
tei nem esnek azon beszámítás alá, mely alá es
nek a közpolgárok te t te i ; más részről, habár a 
fejedelemnek meg van is személyes szabadsága 
mindazon dolgok elintézésére nézve, melyek a szo
rosan vett felségi jogok gyakorlatára vonatkoz
nak : törvényhozási dolgokban a fejedelem sze
mélyes akarata jobban van korlátozva, mint utolsó 
alattvalójáé. 

Ez igy van az absolut országokban, még in
kább igy van az alkotmányos fejedelmeknél az 
alkotmányos országokban, hol tisztán ki van 
mondva az, hogy a fejedelem nem felelős tettei
ért ; másrészt pedig épen az alkotmány alapelvé
nél fogva. vele szemben a nemzet mint önálló s 
legalább is egyenjogú fél áll. Ha ez igy van, t. 
ház, akkor én azt hiszem, törvényhozási dolgokban 
a fejedelemnek személyes érzelmeire, de még sze
mélyes akaratára sem lehet hivatkozni akkor, a 
midőn arról van szó, hogy a nemzetnek jogos 
kivánatai teljesíttessenek. 

0 felsége akkor, mikor elfogadta az alkot
mányosságot, szakított a múlttal, és ha te t t is 
volna tán korábban olyasmit, ha nyilvánított 
volna is oly érzelmeket, melyek talán a honvédek 
országos segélyzésének útjában állhatnának : mégis 
akkor, midőn az alkotmányosság terére lépett, 
személyes szabadságát e tekintetben tökéletesen 
visszanyerte. E tekintetben tehát nem létezhetik 
azon politikai lehetetlenség, melyről a miniszter
elnök ur szólott. De én azt hiszem — és tényekre 
hivatkozom, — hogy nem létezhetik ezen nehézség 
magában a fejedelem érzelmében sem, mert a ki 
oly indulatot mutatot t e tárgyban a nemzet iránt, 
hogy a koronázási ajándékot a honvédek felse
gélyezésére felajánlotta, sőt a ki még ennél is 
többet tett , a ki megengedte, hogy a volt csá
szári tisztek, kik a forradalomban részt vettek, 
nyugdijokat megkaphassák, annak érzelmeiben én 
oly nehézséget, mely a honvédek felsegélyezésé
nek útjában állana, egyátalában nem láthatok. 

Mi állhat tehát útjában annak, hogy a 
nemzet eme forró óhaja teljesüljön? Miniszterel

nök ur legközelebb egy szót ejtett el, mi néze
tem szerint a helyzetet legjobban megvilágítja. 
0 t. i. azt mondotta, hogy ígéreteinek teljesíté
sében még a tulságig is kész menni. Ugy látszik, 
ez adja kezünkbe a kulcsot a helyzet megítélé
sére. Ugy látszik, a miniszterelnök nr, és talán 
még mások is, akkor, a mikor a kiegyenlités 
létrehozatott, tet tek bizonyos Ígéreteket és most, 
a mikor látják, hogy az ígéretek teljesítése tart
hatatlan, restellik bevallani azt, hogy akkor túl
mentek a határon. A kérdés most már nézetem 
szerint csak az: vajon helyes-e, hogy a minisz
terelnök ur, vagy bárki más is, ezen akkor el
foglalt személyes helyzethez makacsul ragaszkod
jék? helyes-e az a loyalitás szempontjából, meg
egyez-e a loyalitással az. hogy a miniszterelnök 
ur ennek folytán a fejedelmet oly világlatba 
helyezi, hogy a fejedelemnek érzelmei képezik azon 
akadályt, mely nem engedi, hogy a honvédek 
nyomorán segítve legyen 1 — Én azt hiszem, 
hogy ez a loyalitással meg nem egyezik, de meg 
nem egyezik a magasabb politikai tekintetekkel 
sem, mert ezzel sokkal jobban megegyeznék az, 
hogyha megmondanák az illetők a fejedelemnek 
azt, hogy: a mig egy honvéd lesz az országban 
földönfutó, addig egy éles tövis lesz a nemzet 
szivében, mely folytonosan fogja éleszteni azon 
keserűséget, melyet a leélt szenvedések támasz
tottak. 

Én mellőztetni kérném azon módositványt, 
melyet az előttem szóló képviselőtársam beadott, 
miután azt épen a segélyezés czéljából is kielégí
tőnek nem tarthatom. Pártolom azon határozati 
javaslatot, melyet Ivánka és társai beadtak. 
(Helyeslés hal felől.) 

S z l á v y J ó z s e f : T. ház! Nehéz, és né
mileg háládatlan feladat, ellenkező véleménynyel 
lépni fel oly szónokok után, kiknek benső meg-
győződésök, a legnemesebb érzelem, a hazafiúi 
érdemek iránti kegyelet által sugallott, a költői 
nyelv virágaival ékített szónoklataikkal sikerült 
érett korú, komoly férfiak szemeiből könyeket 
csalni, minek a közelebb múlt napokban — ma
gam is nem kevéssé meghatott — tanuja voltam. 

A kivívott győzelmek, az ügy szentsége, 
melyért az ellenség túlnyomó száma, mely ellen 
ezen győzelmek vívattak, a győzelmek után be
következett megrendítő catastropha, a vérpad, a 
börtön, a számkivetés, a nyomor, melynek ezen 
győzelmek vívói áldozatul estek, a honvéd nevet 
oly dicsfénynyel vették körül, mely máig sem 
halványult el, és mely környezni fogja azt a késő 
utókorig. Ezen név megemlítésénél felbuzog vére 
mindenkinek, ki azt az 1848 — 49-iki harczokban 
viselte; ifjú vagy emberkori legszebb emlékei 
ezen névhez vannak kötve; ifjúkori legszebb re
ményei, legszebb ábrándjai a honvédséggel együtt 
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tűntek el; és ha egyiknél-másiknál újra feléled
nek, azokat csakis a honvédség által vélte újra 
valósithatóknak. A fiatal nemzedék pedig, mely 
nem vett részt ezen harczokban, áhítattal hall
gatja a honvédek dicső tetteiről szóló története
ket és mondákat, és azokban a szabadsági harcz, 
a nemzeti dicsőség héroszait látja. 

Innen van, hogy valahányszor az 1849-iki 
honvédek ügye fölmerül, egyeseket és testületeket 
elragad az érzelem árja s háttérbe szorul a két
kedő, a biráló ész. (Mozgás és megindulás. Fóíssó-
lalások: Igaz; Igaz!) 

így történt ez, midőn először merült föl e 
házban a voit honvédek nyugdíjazásának kérdé
se ; igy most is a szőnyegen levő határozati ja
vaslat tárgyalásánál, midőn az azt pártoló szóno
kok majdnem kizárólag a sziv érzelmeiből merí
tik érveiket; sőt a tegnapi szónokok elseje nyíl
tan ki is monda, hogy csakis a szívhez akart 
szólni, és apostrophálta a házat : ne tenné ^a 
honvédek segélyezését a politika kérdésévé. És 
ha Jókai Mór, kinek dús phantasiája, mely any-
nyi szép költői művel gazdagitá hazai irodalmun
kat, annyira hatalmas, hogy annak teremtmé
nyeit a valódi életben látottakkal összetéveszti, 
ha Jókai Mór utánozhatlan költői nyelvének va
rázsával meghatólag ecsetelve a honvédek nyo
morait, fennen hirdeti, hogy a discussió tárgyát 
képező kérdés meg fog újulni, valahányszor arra 
alkalom nyilik, és mindaddig, mig az országgyű
lésen ellenzéki tag, és mig honvéd lesz; midőn 
ezt állítja — bocsánatot kérek őszinteségem ós 
talán nem egészen parlamentális kifejezésemért — 
szerény nézetem szerint inkább fényesebb tanú
ságot te t t szive jósága, az emberiség bajai iránti 
meleg részvéte, mint statusférfiui bölcsesége mel
lett. (Közbeszólások jolb felől: Igaz!) 

Már pedig, ha nem is akarom kétségbe vonni, 
hogy a szivek nemes gerjedelme, a lelkesedés, a 
költői ihlettség sok szépnek és nagynak volt te
remtője ; sőt ha el is ismerem, hogy valóban 
nagy, az emberiség történetében epochalis, szá
zadokra kiható események többnyire a lelkese
dés, a költői ihlettség egy neme által létesíttet
tek inkább mint az ész hidegen számító okosko
dásai ál tal : ugy más részről talán ő is, mint a 
történelem szorgalmas búvára, nem fogja tagadni 
azon állításomat, hogy az államférfiúi higgadtság 
hiánya szintannyi, ha nem több rosznak volt 
előidézője. (Jobb felől: Igaz!) 

Ujjy hiszem, nem fogja tagadni senki, hogy, 
ha a magánéletben is kell, hogy az egyeseket 
szivök érzelmei által sugallott tetteikben a meg
fontoló, mérlegelő okoskodás vezérelje, ha nem 
akarják, hogy néha legjobb szándékból eredő, a 
legnagyobb önmegtagadást és önfeláldozást tanú
sító tetteik nyom és eredmény nélkül elenyész-

szenek, vagy a szándékolttal talán ellenkező ered
ményt idézzenek elő : ugy az államok ügyeinek 
intézésénél bizonyosan kétszeresen szükséges a 
hideg megfontolás, és nem ritkán az érzelmek
nek, — legyenek azok rokon- vagy ellenszenv ál
tal előidézve — önmegtagadó leküzdése, (Élénk 
tetszés) a mi, készséggel elismerem, nem könnyű 
feladat, a nép tömegétől alig, az államok sorsát 
intézőktol pedig csak ri tkán várható. (Tetszés.) 

Bocsánatot kérek ezen, a tárgyhoz talán 
szorosan nem is tartozó eltérésért. (Halljuk!) 
Legyen már most szabad azen érveket, melyeket 
eddig a tárgyalás alatt levő határozati javasla
tot pártoló képviselő urak által előadatni hallot
tam, kivetkőztetni azon költői burokból, melylyel 
felékesítve vezettettek elérik, és azokat a skep-
sis bonczkésévei széttaglalni. (Halljuk! Halljuk!) 

Mindazon érvek, melyek különböző formá
ban egyik-másik szónok által előadattak, lényeg
ben három főérvre vihetők vissza. (Halljuk!) 

Mondatik ugyanis, hogy a polgárisult állam
ban nem szabad tűrni, hogy ügyefogyott, rok
kant, keresetképtelen, nyomorék honfiak Ínség
nek, nyomornak engedtessenek át segély nélkül. 
(FölkiáUások : Jókai mondotta!) 

Ezen érvnek helyességét nem tagadom, nem 
tagadhatom, tudtomra nem is tagadja senki az 
ellenkező vóleményüek közöl. Különböző orszá
gokban különböző módokon történik az ily ügye-
fogyottakról gondoskodás. Angolországban milli
ókra menő összegek íordittatnak e czélra a 
községek által, melyek ily czimen, tudtomra, kü
lönösen meg is adóztatják magukat. Hazánkban — 
törvényes intézkedések e tekintetben, tudtomra, 
nem létezvén, — a szokásszintén a községeket kö
telezi szegényeik eltartására. Azon kivül egyesek 
és egyletek is foglalkoznak a szegények felségé-
lésével ; vannak jótékony nő-egyleteink, beteg
ápoló és szűkölködőket felsegélö társulatok, van
nak a vakok és siketnémák számára intézetek. 
Az állam is nem csekély összegeket költ évenkint 
ily czélokra, t. i. kórházakra, tóbolydákra stb. 

Ha mindez kevés, ha még mindig arányta
lanul nagy azon ügyefogyottaknak száma, kik az 
elősorolt módok egyikén sem segélyeztetnek; ha 
szüksége mutatkoznék e tekintetben a törvényes 
intézkedésnek: a belügyminisztérium költségveté
sének tárgyalása alkalmával lett volna-e he
lye ezt sürgetni, vagy a minisztert fölszólítani, 
hogy ezen ügyet tegye tanulmánya tárgyává, 
gyűjtse az adatokat és terjeszszen elő törvény
javaslatot. A honvédelmi minisztérium költség
vetésében, azon alakban, a mint a tárgyalás 
alat t álló határozati javaslat szerkesztve van, és 
azon indokolással, melylyel beadatott, nem al
kalmazható reá ezen érvek elseje: mert ha van
nak ügyefogyott, keresetképtelen honvédek, kik 
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nyomorral küzdenek, vannak bizonyosan mások 
is hasonló sorsuak, kik honvédek nem voltak. 
Az előadott érvből kiindulva pedig ezekről is 
kötelessége volna az államnak gondoskodni, mely 
kötelezettségnek a határozati javaslat nem ád 
kifejezést, egyedül honvédekről és azoknak özve
gyeiről szólván. (Helyeslés jobb felől.) 

Második érvül fölhozatik, hogy segíteni kell 
az ügyefogyott honvédeken és özvegyeiken: mert 
ők, vagy illetőleg elhunyt férjeik, honvédek 
voltak. 

Ezen érvet, tudtomra, szinte senki sem ta
gadta az eddigi szónokok közül. Segélyeztettek 
évek óta és segéíyeztetnek ma is közülök szá
mosan egyesek, egyletek, hatóságok által külön
böző módon; közelebbről ő felségeik adtak erre 
fényes példát, utánozták azt sokan és készek 
utánozni ezentúl is. 

De erre az mondatik, hogy ez nem elég: 
hogy ezen segélyezésnek országos alapból kell 
történni, vagy ha már egyesek önkéntes ada
kozásai által történoék is, ezt országos határo
zat, törvényformában kellene kimondani. (Hall
juk!) 

I t t már eltérnek a nézetek; és ha szabad 
volt Máttyus Arisztid képviselő urnák es egy 
előttem szólottnak is kifejezést adni abbeli gya
nújának, hogy a határozati javaslat ellenzői tit
kolják az igazi okot, mely miatt ezt teszik, le
gyen szabad nekem is koczkáztatnom azon vé
delmet : hogy noha a határozati javaslat párto
lói, főleg humanistieus szempontból nézetik azt 
velünk; noha a szenvedő felebarátok iránti rokon
szenvből merítik érveiket : mégis más ok rejlik 
az alatt, miért akarják a segélyezést törvény 
által kimondatni; hogy nem a segélyezés maga, 
hanem a segélyezés módja az, a mire a fősúlyt 
fektetik. (Halljuk!) 

Azt mondják, hogy egy 1848-ban kelt or
szággyűlési határozat biztosította a keresefkép-
telenné vált honvédeknek az országos segélye
zést, hogy ezen igéret beváltása a nemzeti be
csület kérdése, hogy ezen igéret beváltására 
jogos igényök van a honvédeknek a hazáért 
szerzett érdemeik u t án : mert hiszen, hogy i t t e 
helyen ülünk ós tanácskozunk, azt csak az ő 
hősiességöknek köszönhetjük. (Halljuk!) 

Távol legyen tőlem, hogy a honvédek elis
mert vitézségét tagadni, hogy érdemeikből vala
mit levonni akarnék. ííem is akarom vitatni 
azon kérdést, hogy az alkotmány visszaállítását 
egyedül a volt honvédeknek köszönhetjük-e, vagy 
hogy ezen eredmény előidézésében nem volt-e 
érdeme a nemzet majdnem húsz éven á t tanúsí
tot t SZÍVÓS magatartásának; nem müködtek-e 
közre akaratuk ellenére az elmúlt időben egy
másra következett kormányférfiak maguk is a 
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kitűzött ezéljaik valósítására irányzott törekvé
seik közben elkövetett számos hiba á l ta l ; nem 
volt-e része abban az európai eonstellátiónak, a 
lefolyt háborúk szerencsétlen kimenetelének, a 
kor haladó szellemének, az igazság legyőzhetlen 
hatalmának 1 (Étink, helyeslés.) 

Mindezen tényezőknek—készakarva hagyom 
ki ezen tényezők közül a fejedelmet, mert sze
mélyének sérthetiensége és a parlamentáris illem 
tiltja őt a vitába vonni — mindezen tényezőknek 
— mondom — aligha nincs része az elért 
eredményben. (Ugy r,an!) 

A mi az idézett országgyűlési határozatot 
illeti; voltak és vannak nemcsak a Lathán túl, 
hanem e hazában is egyesek, sőt a Sz. István 
koronájához tartozó egész területek, melyeket 
csak az imént kapcsoltunk szorosabban az anya
országhoz, melyekkel csak az imént kötöttük 

| meg újra a megszakadt frigyet, melyeket száza-
| dok után most akarunk ismét szorosabban 
! magunkhoz fűzni, hol ezen országgyűlés katá-
I rozatainak jogosultságát el nem ismerték, el 
I nem ismerik ma sem. (Helyeslés jobb felől.) 
| Fegyveres erővel akarta az akkori ország-
i gyűlés, az akkori kormány az ellenvélemé

ny üeket ezen határozatok elismerésére kénysze
ríteni. A kísérlet nem sikerült. Az űrt , mely a 
győzteseket és a legyőzötteket egymástól elvá-
lasztá, lassankint betölté a majdnem húsz évi 
közös szolgaság, a fölkorbácsolt szenvedélyek 
csillapodása, higgadt megfontolása a helyzetnek, 
a közös érdek fölismerése. Es most. midőn egy
mást ismét érteni kezdjük, midőn baráti jobbot 
nyújtottunk egymásnak, midőn felejteni kezdjük 
ellenségeskedéseinket: újra föl akarjuk éleszteni, 
jogi kérdések vitatásával, a lezajlott vihart? 

Jogosultak voltak-e az 184 %-iki országgyű
lés határozatai 1 az ilyen kérdéseket nem a par
lamentek, nem a bíró: meg szokta, azokat ol
dani közvetlenül a siker; megerősíti vagy módo
sítja az ítéletet az utókor, a történelem. 

Nekünk, uraim! e fölött vitatkozni e helyen 
nem szabad, ildomosán nem lehet: (Közbeszólások : 
Ugy van! Igás!) mert mi más téren állunk, mint 
az 184%-ikí országgyűlés állott. (Helyeslés jobb 
felől) 

Ha azon tért , melyre az akkori országgyű
lés állott, szilárdnak, az utat. melyet követett, 
czélra vezetendőnek és újra megkisérlendőnek 
vélte volna a. nemzet többsége : akkor, uraim! 
most nem ülnénk itt, mint a nemzet képviselői, 
vagy nem tanácskoznánk a szőnyegen levő kér
dés fölött. (Élénk helyeslés a jobb oldalon.) 

De a nemzet túlnyomó többsége — néze
tem szerint helyesen — más u ta t vélt követen
dőnek. Jól, vagy roszul sikerült-e az ennek kö
vetkeztében létrejött kiegyezkedésl a nemzet min-

10 
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den vagy csak némely kívánalma teljesült-e? 
nem vitatom ; fogjuk-e az utón, melyre léptünk, 
a kivánt ezélt elérni, a jövendő ti tka. De tény 
az, hogy elhagytuk az 1849-iki alapot és állot
tunk a jogfolytonosság alapjára, melyen a mint 
egy részről nem fér meg az 1849-iki márcziusi 
alkotmány és az 1860-iki októberi diploma, ugy 
más részről nem férnek meg azon országgyűlés 
határozatai sem, mely, Debreczenben folytatva 
működését, Szegeden végezte pályáját. (Helyeslés 
jobbfelóí.) 

Álljunk szilárdan a választott téren, óvjuk 
és védjük azt, kövessük az uta t , melyet válasz
tottunk tétovázás nélkül, és — ha hazafiúi tö
rekvéseinkkel politikai ildom is fog párosulni, 
— Isten talán meg engedi érni utódainknak, 
hogy Magyarország nemcsak szabad, de hatalmas, 
honpolgárai különböző politikai hitvallásuk és neni-
zetiségök daczára is egyetértők lesznek és a lezaj
lott szomorú emlékű harczboz hasonlónak meg
újulása lehetetlen lesz. (Helyeslés a jobb ol
dalon.) 

De ha ezen alapról minduntalan félre ka
csintunk, ha folytonosan visszapillantunk az el
hagyott útra, ha minden alkalommal fölélesztjük 
a múltnak emlékeit, melyek a harczban állott 
két félnél mindig ellenkező érzelmeket kell, hogy 
keltsenek: (Közbeszólások; Igen helyesen!) ugy 
könnyen megtörténhetik, hogy lesiklunk az el
foglalt alapról, újra eltévesztjük az utat , meg-
inogtatjuk az alig keletkezett és megszilárdulást 
váró bizalmat, a helyett, hogy közelednénk, tá
vozni fogunk egymástól, (Helyeslés) kölcsönösen 
gyanús szemmel fogják nézni lépteinket, és a 
helyett hogy biztosan haladjunk előre, egy töm
kelegbe jutunk, melyből, ki tudja, lesz-e föltalál
ható ismét egy út, a mely abból kivezessen. (Élénk 
helyeslés a jobb oldalon.) 

Ily politikának barátja nem vagyok, (He
lyes! Helyes!) kerülni kivánok mindent, mi újra 
csiráztathatná a bizalmatlanság magvát, (Helyes
lés a jobb oldalon) és azért pártolom Gajzágónak 
indítványát. (Élénk helyeslés és zajos éljenzés a 
jobb oldalon.) 

E l n ö k : (Zaj.) 5 perezre felfüggesztem az 
ülést. 

E l n ö k % (5 pereznyi szünet után.) Méltóz
tassanak helyeiket elfoglalni, az ülést meg
nyitom. 

P é c h y T a m á s : T. ház! 
Z s e d é n y i E d e : T. ház ! Egy megjegy

zésem van a házszabályokra vonatkozólag. A 
166. §. azt mondja: Ha az ülésben folytonosan 
rendzavaró lárma és nyugtalanság uralkodik, 
melyet az elnök nem képes lecsillapítani: az el
nök kinyilatkoztatja, hogy az ülést fel fogja 
függeszteni. Ha a csend ezután sem áll helyre, 

az elnök az ülést bizonyos időre, mely egy órá
nál hosszabb nem lehet, felfüggeszti; tehát azon 
kérdést intézem most t. elnökünkhöz, hogy mi
után 5 perezre felfüggesztette az ülést, ha váj
jon most is azon uralkodó lárma és nyugtalan
ság miatt függesztette-e fel? 

E l n ö k : Fölvilágositásul mondhatom a 
képviselő urnák, hogy én kétszer vagy három
szor kértem csendre a t. házat, de nem sike
rült csendet eszközölni. A tapasztalás arra ta
nított, hogy ilyenkor legjobb az ülést néhány 
perezre felfüggeszteni.. [Helyeslés.) 

P é c h y T a m á s : T. ház! Előttem szólott 
t. képviselő ur oly formán állította föl tételét, 
mintha a szóban forgó kérdés megvitatásánál 
ezen oldalt az érzelem, a túlsó oldalt pedig az 
értelem ós hideg megfontolás vezetné. 

Nem tagadom, hogy én is egyike levén a 
volt honvédeknek egykor, bennem is felbuzgott 
a vér tegnap, midőn először szőnyegre került a 
tárgy. Azonban a vitatkozás folyama alatt most 
már visszanyertem teljes hideg véremet s igye
kezni fogok csupán a hideg értelemmel szólani a 
tárgyhoz s így követni az ő példáját. 

Mindenekelőtt örömmel eonstatálom azt, 
! hogy mig tegnap a vita kezdeténél az egész 

jobb oldal csupán a napirend mellett állott, ad
dig most már, noha a t. ház többségének egy 
része most is a napirend mellett áll, másik ré
sze azzal, hogy a miniszterelnök ur által letett 
ivet elfogadta, már hozzánk közelebb jött , s 
legalább gondoskodni is kivan. 

A harmadik rész pedig ma még közelebb jött 
hozzánk Klapka indítványával, melyben már a gon
doskodás mellett, ámbár csak némi tekintetben, 
az elvi elismerés is benne foglaltatik, a mennyi
ben törvényt helyez kilátásba. Ebből merem 
azon reményt táplálni, hogy, ha még sokáig tar t 
a vita, mind a három positiót föladják és el 
fogják fogadni a mi nézetünkéc: a szóban forgó 
határozati javaslatot. 

Midőn Gajzágó Salamon képviselő ur az 
első positiót elfoglalta, hosszas beszéddel tet te 
azt, és oly nemes tűzzel, mely jobb ügyre is ér
demes lett volna. Beszéde legnagyobb részben 
megezáfoltatott, sőt majdnem minden pontjára 
nézve; arra tehát nem is teszek észrevételt. 
csupán egy megjegyzésem van meg rá. 0 azt 
monda beszéde folyamában, hogy igaz, hogy a 
48-iki honvédek sok tekintetben igen szerencsét
lenek voltak, elveszett az ügy, a melyért har-
czoltak, elveszett a haza; de egy tekintetben 
mégis szerencsések voltak, s ez egy a történet
írás elismerése volt. Én is ezen nézetben vol
tam ; hanem megvallom, igen szomorúan kiábrán
dított a miniszterelnök urnák egy e napokban a 
házban te t t nyilatkozata, mely szerint azt monda: 
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hogy az 1848-iki harez tulajdonképen' csak gyer
mekjáték volt. Igaz, hogy ő eoneeptio tekin
tetéből monda; de utoljára mindegy: a „gyer
mekjáték" akár eoneeptio, akár kivitel tekin
tetében, akár egészben véve, utoljára mégis csak-
mindig „gyermekjáték." Nem akarom azt mon
dani, vajon e kifejezése a miniszterelnök urnák, 
sárral dobálása-e a 1848-iki szabadság harezosai-
nak, vagy sem; mert. megvallom, politikai ellen
feleim nézeteit sárral dobáláshoz hasonlítani nem 
szoktam; ám de annyit mondhatok, hogy e nyilat
kozata a miniszterelnök urnák lealázó az 1848-iki 
honvédekre nézve; de nem megtisztelő azon had
seregre sem, melynek mint honvédezredes ő is 
tagja, az osztrák seregre, melynek azon gyer
mekjáték ellenében is a szomszédhoz kellett fo
lyamodni. (Helyeslés bal felől.) A tisztelt minisz
ter ur több érvet hozott fel azon állítása mel
lett, hogy napirendre térve a ház, egyszersmind 
fogadja el az általa it t letett indítványt a hon
védek gyámolitására nézve. Legfőbb érv e te
kintetben az volt: hogy kö\Tessük a nagylelkű 
uralkodónak példáját, ki oly nagylelkűséget ta
núsított, minőt még uralkodó soha nem tanúsí
tott , akkor, midőn azoknak, kik ellene harczol-
tak, átalánosan ismert adományát, illetőleg aján
dékát adta. Én elismerem e te t t nagyszerűsé
gét; de hiszen nem is kívánunk mi sem többet, 
mint követni ő fölsógének eljárását. Mit te t t 
ugyanis ő felsége a király, midőn a kiegyezés 
történt ?, Gondoskodott azokról, kik mellette 
szóval, tettel vagy karddal harczoltak. A nél
kül, hogy azokról gondoskodott volna, nem lé
pett a kiegyezés térére, és midőn már azokról 
gondoskodott, akkor nagylelkűen gondoskodott 
azokról is, kik ellene harczoltak. Ha a minisz
terelnök ur ezt elfogadja, ha megengedi, hogy 
mi is törvény által gondoskodhassunk azokról, 
kik harczoltak a nemzet mellett, mi szívesen já
rulunk azon aláírási ívhez, melyet a ház aszta
lára letett, hogy azokról is gondoskodhassunk, 
kik talán félrevezetve, a nemzet ellen harczol
tak. Akkor lesz logikailag keresztülvive az, 
hogy kövessük ő felsége példáját. 

Előttem szólott képviselő ur megezáfolta 
azon érveket, melyek ezen oldalról a szóban 
forgó határozati javaslat mellett felhozattak. 
Azt monda, hogy ezek a következők voltak: 
először, hogy átalában véve nem szabad tudni 
egy államban, hogy nyomorultak, segély nélküli 
koldusok legyenek. 

Én megvallom, nem emlékszem, hogy va
laki ezen oldalról ezen érvet használta volna. 
Igaz, hogy felhozatott innen az, hogy sokan ezen 
honvédek közül, kik a nemzet hálájára méltók, 
tűrnek, szenvednek, nyomorognak; de nem érv 
gyanánt, s ez vélekedésem szerint egészen más, 

mintha azt mondjuk, hogy ezek olynemü koldu
sok, kikről az államnak gondoskodnia kell. Meg
vallom, soha el nem ismerhetem azt, hogy eze
ket olyanoknak kell tekinteni, kiknek segélye
zése a belügyminiszter tárczájához tartoznék 
mert én ezek segélyezését: mindeokor a honvé
delmi tárezába tartozónak véltem, és azt hiszem, 
hogy még az uj honvédségre sem lesz rósz ha
tású, ha a régi honvédséggel összeköttetik. 

Azt monda továbbá: mások ezen oldalról 
kívánták, hogy segélyeztessenek a honvédek épen 
azért, mert honvédek voltak; és erre azt állitá, 
hogy ez nem szükséges, hiszen e tekintetben se
gélyezések történtek eddig is, magán utón, ada
kozások, s más mindenféle jövedelmi csatornák 
megnyitása által gondoskodva volt a honvé
dekről. 

Elismerem t. ház, hogy a nemzet minden
kor kész volt járulni filléreivel a honvédek se
gélyezéséhez, mert a nemzetben él a kegyelet a 
honvédek iránt: de megvallom; nem tartom ezt 
elégségesnek ; nézetem szerint az országgyűlésnek 
is kötelessége a honvédekről gondoskodni, főkép 
azon politikai indokból, a mit mindenki tud : 
hogy, ha a magyar nemzet ügyeért tűr és szen
ved, mindig számithat az elismerésre, és számit
hat arra, hogy a nemzet anyagilag is gondos
kodni fog róla. Ez előttem a legfőbb tekintet, 
melyből én a szóban forgó határozati javaslatot 
elfogadom, ós azt a t. ház által is elfogadtatni 
kívánom (Helyeslés bal felől.) 

Z i c h y M a n ó g r . : T. ház! (Haljuk 
Halljuk!) Ez oly kérdés, melyre az ember ha 
nem is szónok, még sem szavazhat csupán igen
nel vagy nemmel: azért én is álláspontomat e 
dologban két szóval jelezni kívánom. (Halljuk.) 

En voltam azon szerencsés vagy szerencsét
len inkább, — mert hisz szerencsétlen az, ki
nek polgárháborúban kell részt vennie, — a ki 
midőn felszólittattam, mint régi katona, akarok-e 
szolgálni? azonnal kész voltam szolgálni a ha
zának. 

E régi katonának — mert nem igen szere
tek magamról beszélni, — tehát a régi katoná
nak jutott a szerep, hogy a boldogult István 
főherczegnek azt mondja, hogy most már vissza
vonulni nem lehet, most már meg kell a helyet 
állani. (Éljenzés.) E régi katona volt az, ki el
len az első lövések, melyek Magyarországban 
történtek, czélozva voltak. (Atalános éljenzés.) 

Sajnálom, hogy azt most elő kell hoznom 
itt e házban, hol most, mint legjobb bará
taink ülnek azok, kik akkor felizgatva elle
nünk keitek: a horvátok. 

De mert 1848-ki elleneink az előtt is bará
taink voltak, és most is barátaink — szóljanak 
akármit, én mint Zichy Manó nem mondhatok 
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egyebet, mint azt, hogy segélyezzünk. De legye
nek legelőbb segélyezve nem azok, a kik mellet
tünk harczoltak, hanem először is azok, a kiket 
mi sebesítettünk meg. Ez okból az indítványt 
oly szárazan, mint az előterjesztve volt, részemről 
el nem fogadhatom. (Élénk helyeslés.) 

B o b o r y K á r o l y : T. képviselőház! 
Csekély szavakba foglalom beszédemet. 

A tiszt, miniszterelnök ur és a túlsó oldal 
szónokai azon véleményt tüntették fel, hogy a 
ház asztalán fekvő határozati javaslatnak ezélja: 
a honvédek segélyezése társadalmi téren könyőr 
adományokkal szintén és tán helyesebben lenne 
eszközölhető. Sorainkból is voltak némely szónokok, 
kik főleg az emberiség követelményére fordí
tot ták szemeiket: de ón t. képviselőtársaim, 
azt vélem, hogy leplezetlenül ki kell mon
dani, hogy i t t a fődolog az erkölcsi elisme
rés. (Helyeslés.) Csak akkor nyerheti az 1848-ki 
honvéd a nemzettől igényeinek méltó teljesítését, 
ha azon emberiség követelte segély oly módon 
nyujtatik neki, mely magában foglalja a nemzet 
becsületszavának beváltása mellett egyszersmind 
beismerését annak, hogy a honvéd igaz ügynek 
volt harczosa. Mert a honvédek t . ház! igaz 
ügynek volt harczosa; ezzel az elismeréssel tar
tozik a nemzet a honvédnek nemcsak, hanem 
önmagának is. 

Igazságos ügyének öntudatát a nemzet magától 
el nem vethet i ; ezen öntudattal hordozta a nem
zet a magyar elnyomott hazában hosszú évekig 
a honfiúi íájdalmat, keservet; ezen öntudattal 
hordozta több ezer honfi a zsarnok bilincseket; 
ezen öntudattal jár tak körül szerte a világban 
a nemzet száműzöttek ós tisztelettel s rokonszenv
vel találkoztak nemcsak a művelt európai né
peknél, hanem úgyszólván az egész világon. 
Ezen öntudattal mentek az aradi vértanuk a 
bitóra; ezen öntudatot íejezte ki 1861-ben az 
országgyűlés hatalmas szavakban; ezen öntudattal 
bir most is a nemzet, hogy ügye igazságos volt; 
ezen öntudattal küzdötte a honvéd az ő dicső 
harczait a 1848-iki törvények védelmében, azon 
törvényeknek, mely törvényekről a népeknek ma is 
az meggyőződése, hogy azok képezik azon alapot, 
a mely képes nemcsak ez országot felvirágoztatni, 
hanem népeinek jóllétére és megelégedésére az egye
düli mód. (Több hang jobbról: Nem szabad ol
vasni!) E meggyőződés él a népben, és ki az 
1848-ki törvényektől elfordul, arra én teljes 
öntudattal azt mondom, hogy attól elfordul a 
nemzet. Nemes jellemű ellenek az igazságos ügy 
elismerését nem lealázó, nem culpa-képen köve
telik, hanem tényekben; ezen tényleges elisme
rést megadta a fejedelem: midőn elhagyta azon 
utat , melyre fondor környezete által vezettetett. 
Es lehet-e, hogy a parlament az erkölcsi elisme

rést megtagadja azon harezok hőseitől, mely 
harczok eszméje abban leli legfőbb diadalát, hogy 
íme i t t e parlament létezik, hogy ime Andrásy 
Gyula gr., a hadi törvényszék által bitóra itélt 
Ándrásy Gyula gr. mint 1. Ferencz Józsefnek 
első minisztere ül a biborszéken? (Átalános éljenjés.) 
Lehet-e, hogy megtagadja ezen parlament azon er
kölcsi elismerést, mely erkölcsi elismerést megadta 
az egész inűvelt világ a nemzet menekültjének! 

Én azt hiszem, t. ház, hogy ha azon öntu
datnak, hogy igazságos volt a nemzet ügye, 
igazságosak a harczok, melyeket az 1848-ki hou-
védek küzdöttek, megtagadása volt ára ezen — 
mint mondatik — visszaadott alkotmánynak, 
akkor ezen alkotmánynak nem lehet becse 
előttem. 

Azon rokonszenv, melylyel az egyik képviselő
társunk által felkarolt menhely eszméje találko
zott az egész országban, ujjmutatás gyanánt 
szolgál arra, hogy mi a kötelessége e parlament
nek. En a határozati javaslatot elfogadom. (He
lyeslés a szélső fial oldalon.) 

Berzenczey László: , ; . ház ! A napi
rendhez kívánok mindenek előtt szólani. Ha fel
olvasták volna a határozati javaslatot, midőn a 
honvédelmi minisztérium költségvetése felett a 
vita folyt, egy csapással az egésznek véget vet
hettek volna; most azonban ott vagyunk, hogy 
ezen kérdést vitattuk már az átalános tárgya
lás alkalmával, és vitatjuk újból ismét a részle
tes tárgyaiánál. A ki beszélt az átalános vita 
alkalmával, beszél most a részletes tárgyalásnál 
is. (Zaj. JJgy van í) 

Ezt csak azért vagyok bátor felhozni, hogy 
tehát most már tűrjék el önök a túloldalon 
azt. a mit magok okoztak. 

Bátor vagyok azt kérdezni, hogy vett-e 
valaki ma kalendáriumot a kezébe ? Ha megnézi, 
látja, hogy ma márcziusl2-ike van. 

Mily csudálatosan jönnek össze a napok. 
Épen a mai nap. márczius 12-én 1849-ben vette 
be Bem tábornok Szeben városát. / 'Fölkiáltásők a 
balon: Nem ugy van, 11-én!) A kinek tetszik, ezá-
folja meg. (Nevetés:) Ki hitte volna, hogy oly 
hamar elérjünk egy másik márczius 12-ikét, 
a mikor arról fogunk vitatkozni, vajon jól, vagy 
roszul tettek-e a honvédek akkor, a midőn annyi 
vért áldoztak? (Fölkjáltásolc jobbról:. Nem arról 
van szó!) 

De szolgálok én önöknek egy más dátum
mal is márczius 12-dikére. Ez előtt két évvel 
1868-ban a magyar ddegatioban Grivisich tá
bornok ur tar to t t beszédet; (Nevetés a balon.) ő 
akkor — 1868. márez. 12-én — azt mondta, hogy 
csak egy hadsereget ismer, hogy nem ismer 
mást, mint császári hadsereget, hogy csak egy 
törvényes katonáját ismeri a monarchiának, a 
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kinek apja a császár, anyja a közös hadsereg, 
ezen kivül más nincs. Grivisich tábornok ur be
széde, ugy látszik, ma még az eredményekben 
nincsen megczáfblva; nem czáfolja meg a mai 
nap sem: mert mig mi — természetesen — beszé
lünk a szebeni csata érdekében, önök mindig 
travestiálják azt, a m i t Grivisieh tábornok beszé
dében mondott. (Derültség bal felől.) 

T. ház! Az átalános vita folyama alat t sok
ról beszéltünk, és kevésre kaptunk feleletet: föl
hozatott a Ludoviceum kérdése, Várady Gábor 
képviselő ur kérdést intézett e tárgyban. Én nem 
tudom, azt gondoljam-e, ,,qui tacet, consentire 
videtur," hanem az l e t t belőle, hogy senki sem 
felelt rá. Fölhozatott a testőrség kérdése IS ? cl ! 
kormány természetesen szívesen felelt volna; de 
mikor — úgymond — ez mind nem ide való, 
(Derültség!) a vége az lett, hogy erre sem felelt 
senki. (Fölkiáltások jobbról: Feleltek!) 

Előjött, a mi pedig azt hiszem, már csakugyan 
ide való, a határőrség kérdése is. (Fölkiáltások 
•óbbról: Nem ide való !>láe való az, mert azt hiszem, 
a honvédség épen azért ál l í t tatot t föl, hogy ne 
legyen határőrség. (Élénk helyeslés balról.) Emlé
kezzünk vissza arra a határörségre, mert ez fon
tos dolog volt 1848-ban, mert az, a mit ma 
nemzeteknek neveznek és a mit ellenünk föl
használtak — mondjuk meg igazán — azok a 
határőrségi ezredek voltak, melyekkel Istriától 
kezdve Magyarország déli részén, keleten és észak 
felé Bukovináig körül voltunk véve, hogy a tö
rök ellen megvédjenek minket, (Derültség.) ép 
ugy, mint körülvette Napóleon Parist erősség
gel, hogy védje meg Parist a külellenségtől; 
persze nem vette soká hasznát. (Derültség.) Azok 
a határőrségi ezredek mind nem magyar ajkúak 
voltak, kivévén a 3 székely ezredet, a mely 
hogy nem rukkolt be Szebenbe a coneentrirung-
ra, hanem elment Ágyagfalvára, abban Horváth 
János ur meg fogja engedni, nekem is van némi 
érdemem. (Éljenzés.) 

Az államtitkár ur előadta a minisztérium 
működésének eredményét; beszéde szép volt; de 
miért nem mondta ezt el elébb? bizonyosan ke
vesebb lett voma a vita. Azt mondta ő többek 
közt, hogy nem kell a tételek okát adni, nem 
szükséges mással indokolni, miért vannak ezek 
a költségek, mert hiszen ott van a neve az Írás
ban. Bocsáson meg Kerkapoly Károly államtit
kár ur, ha az ő szavaira használom hasonlóképen 
azt az adomát, mely szerint a czi^ány a rákra 
azt mondta, hogy a levélben van, mert a neve 
ott meg van irva. (Nevetés.) 

Méltóztatott a mappára nézve megjegyezni, 
hogy hisz ilyen felett rendelkezik a minisztérium. 
Elismerem, hogy van mappája, a marche route-ra 
nézve, a melyen marchiroznak az országúton; de i 

azt át kellett természetesen venni a közös mi
nisztériumtól, mivel a honvédelmi minisztérium 
kvártély-mestere lett a közös hadügyminiszter
nek ; hanem ha a t. államtitkár ur nekem a Ge-
neralstabs Kartéból csak egy akkora mappát 
fog is fölmutatni, mint egy Lónyay-hatos, akkor 
én magamat megadom. (Élénk derültség.) 

A beszerzésekre nézve, a melyeket méltóz
ta t tak tenni, én elismeréssel vagyok; hanem 
vegye szívesen az államtitkár ur, —- hiszen okos 
ember, — ha egy példát hozok föl, a mely Ko
lozsvárott tö r tén t ; hiszen ő Kolozs képviselője, és 
hogy képviselővé lett abban — a mint mondják 
— épen a kolozsvári uraknak és a kolozsvári 
kanonokoknak van érdeme. Ez urak 1848-ban sze
reztek sok lovat, a katholikas püspök és egyes 
mágnások odaadták saját lovaikat, és összeállí
tották a vonatokat egy egész üteg ágyúhoz ; én 
mondtam nekik : hozzátok előbb az ágyukat, mi
előtt a lovakat tanítjátok be ! de ők előbb a lova
kat tanították be. egész sportot csináltak belőle, 
valódi iux volt, hogy tanították be az urak a 
vonatoka,ti Azután elvitték Fehérvárra, hogy 
haza hozzák velők az ágyukat. (Fölkiáltások: A 
dologkos!) "Nagyon a dologhoz tartozik, mert ak
kor a lovakat elvették, befogták az ágyukba, de 
ezekkel reánk lőttek, a székelyekre ! 

Csak ugy ne járjunk i t t is, nehogy azon 
sok 'fegyverrel, melyeket mi a magazinumok-
ban felgyújtunk, majd ránk lőjenek, és vajha 
ugy ne járjnnk, hogy ne mi vegyük hasznukat, 
hanem mások ellenünk. (Helyeslés.) 

Pulszky képviselőtársam tegnapi beszédére 
lehetetlen, hogy egy pár szót ne mondjak. 

Elismerem, hogy ő loyalis ember, ámbár po
litikai ellenem volt mindig; hogy loyalis ember, 
megmutatta az én esetemben is, mert pártolt! 
De én is megtettem azt érte, hogy mikor a ne
vét ki akarták törölni Debreezenben, mert ki
ment volt előre, én beszéltem mellette akkor. 
(Élénk derültség bal felől.) Pulszky képviselő ur 
azt monda: a forradalomban elmentünk vakon a 
szélsőségekig. Erre bátor vagyok egészen nyu
godtan azt felelni: meglehet. De ő nem ment 
bele, mert akkor nem volt ott. (Derültség.) Azt 
mondta továbbá, hogy a kik bele mentek, vakon 
mentek bele. Bocsánatot kérek, nézetem szerint 
a forradalom ott kezdődött, hol a függetlenség 
kimondása, és igen kevesen voltak, a kik ellene 
mertek szólani, az az kik aggályukat ki merték 
fejezni — ehhez pedig Debreezenben bátor
ság kellett — mindamellett szerény személye
met is ez utóbbiak közé számítom, mert magam 
is el mertem mondani aggályomat; de azon lo
yalis képviselőknek, kik ott ülnek, s kik engem 
most rebellisnek mondanak, egyiknek sem volt 
bátorsága azt kimondani. (Derültség.) 
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Azt méltóztatott mondani a miniszterelnök 
ur, hogy nem kell politikai tőkét csinálni belőle. 
Hej ! bizony szerencsétlen politikai tőke az, a mit 
a nyomorék honvédekből lehet csinálni; azonban 
a politikai tőkének különböző kamatai vannak: 
de politikai tőkét csinálnak ott, ha az országbeli 
különböző nemzetiségeknél a népszerűséget ke
resik; politikai tőkét csinálnak azok. kik magu
kat, loyálisoknak tartják oda át, mert mint Pul
szky képviselő ur mondja, csak a dynastiák és 
az aristoeratia hálásak, a democratia pedig hálát
lan. Ez bizonyosan hasznosabb politikai tőke, 
mint a minőt mi csinálhatunk, midőn a rokkant 
honvédek és árváik segélyezését sürgetjük. 

Azt is mondták: íme haza jöttek az emi
gránsok. Valóban nagy örömünk van benne, hogy 
haza jöttünk, tapasztaljuk, milyen nagy becsü
letben részeltetnek bennünket. 

Azt mondják a többi közt továbbá, hogy a 
jog. kérdéseit fejtegetni nem mindig jó politika; 
nem kell mindig jog szempontjából venni a dol
gokat. Hiszen i t t épen az a nagy hiha, hogy 
önök a honvédeket szeretik, csak nem akarják 
jogosaknak elismerni, önök szerint a honvédek 
szerelemfiai a hazának, csak azt nem akarják 
elismerni, hogy törvényes fiai, hanem csak sze
relem-gyermekei. (Derültség.) 

Majláth képviselő ur. a mint megvágott 
engem beszéde kezdetén — mert nekem szólott. 
jól tudom — azt monda, hogy boldog ifjúság! 
— Én is szerettem volna, hogy olyan ifjan, 
mint Majláth képviselőtársam, nem mentem volna 
külföldre emigránsnak, mert ha boldog ifjúsá
gomat itthon töltöttem volna, meglehet máskép 
vélekedném. Nekünk az volt a hibánk fiatalsá
gunkban, mint mondani szokták, arany fiatalsá
gunkban, jeunesse d'or, (Fölkiáltás jobbról: dorée. 
Derültség) hogy fiatal korunkban igen szabadelvű
ek, tán a szabadságért rajongók voltunk. Én nem 
hallottam az egész képviselőházban oly leczkét, 
oly csillapítót, minőt Majláth képviselőtársunk 
tar to t t . Sajnálom, hogy í 848-ban még nem sze
repelhetett, mert akkor meg vagyok győződ
ve, lecsillapította volna a forradalmat is. {De
rültség.) 

Egy pár szóval akarok még a miniszterel
nök ur által ajándékozott 10.000 írtról megem
lékezni. Távol van tőlem, hogy annak értékét 
leszállítani akarnám, mert én a nagylelkűséget. 
a bőkezűséget kétségbe vonni legkevésbé sem kí
vánhatom, és kivált ott, a hol a honvédekről 
van szó, mindig tisztelem és elismerem. Es lát
tam gr. Eszterházynak szerénységét is, ki szin
tén 10,000 frtot ugyanezen czélra adományozott; 
hanem azt mondta, hogy a megye adott 52,000 
frtot, nem pedig azt, hogy ő adott 10,000-ret. 
(Éljenzés bal felöl.) 

Egyébiránt azt vagyok bátor mondani, hogy 
nagy különbség van a közt, ha valaki, az ál
lamtól fizettetik és a közt, ha kegyelemként 
ajándókoztatik még egy összeggel, és nagy kü
lönbség van a közt, ha valaki egyes magán em
bernek szolgál és a közt, ha e hazának szolgál 
és attól nyer szolgálatai fejében elismerést. 
(Ugy van, bal felől.) A mire mi törekedünk, az 
az, hogy ismerjék el, habár szerencsétlenek is 
azok — mert ha mi kérnők a dynastiától vagy 
aristoeratiától azt a háladatosságot. hogy adjon 
érdemjeleket a mi honvédeinknek, hogy adjon 
rangot, nyugdijt: akkor szólhatnának; hanem mi
kor mi azt mondjuk, hogy a nyomorultnak, ki 
nem dolgozhatik, annak adj fillért haza! engedje 
meg a miniszterelnök ur, akkor azt hiszem, csak 
lovagias kötelessége teljesítését sürgetjük. Ertem 
a miniszter ur szavait: „A magyar nem küzd 
érdekért." 

Meg van a nemzetben azon aristokratikus 
lovagias érzelem. Meg, igen. Es a magyar pa
raszt, kit parasztnak neveznek. — nem tudja 
miért, csak azt mondják neki, a haza veszede
lemben forog, veszi tarisznyáját, és mert „ ob 
lessé oblige" indul. Mert a magyar nép érzi ma
gában azt a kötelességet; mert megvan benne 
amaz aristokraticus lovagias szellem, melynél 
fogva még a közhonvéd is minden magánérdek 
nélkül mert szembeszállani a veszelylyel; és le
gyenek meggyőződve, hogy egyikök sem hitte 
azt. egyikök sem tudta, hogy győzni fogunk-e. 

Egyet nem emiitett föl senki, és ez a hon
véd érdeme, s ezt legyen szabad nekem röviden 
megérintenem. 

Tudják önök, hogy a honvédnek nemcsak 
az az érdeme, hogy a szabadságért küzdött, ha
nem egyszersmind az, hogy a honvéd bámulatos 
lapot nyitott föl a nemzetek előtt, ós megmu
tatta, hogy vau magyar nemzet, mit a világ 
már nem tudott, már nem ismert. A magyar 
háború 1848-ban egy véres újjászületés kínja 
volt. melylyel a magyar nemzet Európa előtt 
létezését bizonyította be ; és Attila és Árpád vé
réből származónak mutat ta ki magát. 

Es midőn a német ós más tudósok, statis-
tikusok azt mondták: hisz nincs is magyar nem
zet, alig van 2— 3 millió, nem kell csak egy 
puska-detonatio és el van seperve; és szintúgy 
megragadták az 1848-ki alkalmat, és — mond
juk meg őszintén — ők maguk segítettek azok
nak, kik a magyarokat izgatták a forradalomra 
és maga a reactio izgatta föl arra, hogy fegy
vert ragadjon. (Uyy van! hal felől.) 

A „Márczius 15-ike" szerkesztőjót termé
szetesen nem akasztották föl. Mikor külföldön 
jártunk és eljöttünk Gibraltárba, az ottani kor-
mánj^zó igeu udvariasan fogadta az emigranso-
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kat — sőt szives volt hivatalosan fogadni — és 
azt monda, én értem az önök nyelvét, én ugyan 
nem beszélem, de a feleségem jól beszéli és végre 
kisül, hogy a felesége német s midőn ez sem ér
te t t bennünket, azt kérdezte, hát nyelve is kü
lön van a magyarnak? Az öreg ur zavarba jött, 
hogy azt nem tudta, hanem végre is a felesége — 
mint szokás az asszonyokról mondani — fölta
lálta magát és igy szólott: ne csodálkozzanak 
önök. mert azon nagy urak, kik Londonban, 
Parisban jártak, azoktól ugyan tudjuk azt, hogy 
Magyarországnak vannak nagy pusztái, a hol 
jól lehet vadászni, tudjuk még azt is, hogy ott 
vannak csárdák és hogy azokban tánezolnak is 
és pedig „csárdást", de hogy Magyarországon 
magyarul is beszélnek, azt soha nem tudtuk, 
mert ezen nagy urak nem igen beszéltek magya
rul, talán maguk sem tudtak. (Derültség.) Ezt a 
honvédelmi háború tudat ta a világgal. A ki 
látta Lamartine tőrténeimét, a ki látja, hogy 
egy Seribe azt mondja, hogy az 1848-iki forra
dalmat a prágai deákok csinálták, az csakugyan 
elhiheti, hogy a magyar honvédelmi háború állitá 
világ elé a magyar nemzetet, ugy, a hogyan 
van és nemcsak születését adta. hanem újjáte
remtette azt , ujjáteremtője a magyar nem
zetnek. 

Ezek után bocsássanak meg uraim, de nem 
mondhatok mást , mint hogy pártolom Ivánka 
Imre hat. javaslatát. (Élénk helyeslés bal felől.) 

M i l e t i c s S z v e t o z á r : T. ház! (Halljuk! 
Helyre !) 

E l n ö k : Tessék helyeiket elfoglalni. (Hely
re! Zaj.) 

M i l e t i c s S z v e t o z á r : Gajzágó képvi
selő ur beszéde kényszerit egy pár szót szólani. 

Beszédében ő a nemzetiségekrei tekintetet 
fegyverül használta föl az ellenzéki javaslat el
len. Ha ezen tekintet komoly volna, ugy ezt 
köszönettel venném és ott is igényelném, a hol 
a nemzetiségi jogos igények teljesítésére vezetne; 
azonban ugy vagyok meggyőződve, hogy ezen 
tekintet csak ; ürügy. A valódi ok és akadály 
ezen termen, sőt Magyarországon kivül t. i. 
abban fekszik, hogy Bécs nem akarja a forra
dalmi harezosok megjutalmazása által magát a 
forradalmat és a forradalmi eszmét mint ulti- j 
mam rationem — és én hozzáadom: legitimam J 
nationum rationem szentesíteni, és a jövőre nézve | 
bátorítani; (Helyeslés a szélső bal oldalonj a mit | 
különben vaiószinüieg az aristokratia sem kivan. | 

A nemzetiségekre hivatkozás csak paizs, j 
melylyel a kormány magát elfödni akarja az 
ellenzék és a magyar nemzetiség közvéleménye 
ellenében. De a mint el nem ismerhetem, hogy 
a nemzetiségek 1848-ban a reactiónak eszközei 
— habár végre áldozatai — voltak: most 20 ' 

évi tapasztalás után annál kevésbé engedhetem 
meg, hogy a nemzetiségek eszközül fölhasznál
tassanak, annál inkább, mert tapasztaltam, hogy 
a jobboldali párt a nemzetiségi fegyvert csak az 
ellenzék kárára, nem pedig a nemzetiségek ja
vára használja föl; sőt hogy épen a jobboldali 
lapok azok, melyek az ellenzéki lapokat a ma
gyar nemzet és közvélemény előtt mint haza- ós 
nemzetárulókat denuneiálják, mikor ezek a más 
kérdéseket nemzetiségekre tekintetből ajánlanak ; 
mi által valódi chinai fal emeltetik a magyar és 
más nemzetiségek közt az egyetértés kárára. 
Megvallom, hogy én legszívesebben azon javas
latot pártolnám, mely a Jókai Mór képviselő ur 
beszédében kimondott elvekre alapítva volna; de 
miután ily javaslat elő nem terjesztetett, részem
ről és nemzetiségi pártvégzés következtében 
ezen kérdésben neutrális leszek ; de mégis meg 
nem engedhetem, hogy a nemzetiségek a reae-
tióoak eszközül, a kormánynak az ellenzék elle
nében paizsul szolgáljanak, és azért és nemzetem 
méltóságának érdekében Gajzágó ur kezéből ki
veszem ezen fegyvert, ezen paizst annál inkább, 
mert meg vagyok győződve: hogy, ha más valódi 
ok és akadály nem volna, a kormány itt a nem
zetiségekre tekintetet nem fontolgatná. 

T. ház ! Ezen nemzetiség iránti gyengédség 
a kormány részéről, i t t nincs jó helyen alkal
mazva, hol egy részről a becsületről, más részről 
a szerencsétlenségről van szó. Mi legalább ezen 
gyengédtelenségi ódiumot magunkra nem vesz-
szük. 

Még egy pár szót Berzenczey képviselő ur
nák. 0 azt mondta, hogy 3 848—4í)-ben nem 
nemzetiségek, hanem a határőrvidék harczolt; 
az nem áll, nemcsak azért, mert provinciális 
szerbek: Bács, Bánát és Szerbiából a nemzetiségi 
seregben voltak, hanem azért, mert a határőr
vidékiek ugyanazon nemzetiségbeliek, mint mi ; 
sőt eddig a határőrvidék volt a mi nemzetisé
günk oszlopa, és maradni is fog az, mig a nem
zetiségi és határőrvidéki kérdés az illető népek 
megelégedésére megoldva nem lesz, és a megelé -
gedési megoldás után a közös szabadság oszlo
pává lesz. 

S z t a n e s k u I m r e : T. képviselőház! A 
szőnyegen levő minden oldalról oly nagy szivó-
sággal vitatott tárgy oly stádiumba ért, hogy 
ahhoz részemről is hozzászólnom kell, habár mint 
Miletics, előttem szóló képviselő ur kifejtette, nem
zetiségi clubbunk az érdemleges hozzászólást nem 
engedte meg. 

De t. Várady Gábor képviselőtársunk, mi
dőn az Ivánka-féle indítványt pártolólag indo
kolta, a nemzetiségi kérdés kielégítését is kie
melte egyúttal és azzal mintegy hátunk mögött 
foglalt állást ; a t. jobboldal szónokai pedig ér-



80 143 országos ülés márczius 12 1870. 

veléseikkel az ellenzéket megtámadni akarván, 
nyilaikat mi reánk is lövöldözték, és igy minket 
is érintettek, s ez által a t . képviselő uraknak 
alkalmuk volt látni, hogy önök is tudnak ná
lunk nélkül nemzetiségi kérdést alkotni, habár 
hívatlanul. (Derültség.) Ha már ily stádiumba 
jöt t ezen ujabb nemzetiségi kérdés, akkor Wahr-
mann Mór képviselő ur példájára, ki midőn feb
ruár 17-én fölszólalt, azt méltóztatott mondani, 
hogy ; „Én mint zsidó képviselő hitsorsosaim ne
vében fölszólalok" — legyen nekem is megen
gedve a nemzetiségi ügy kedvéért a, határozati 
javaslathoz mint románnak, mint nemzetiségi kép
viselőnek szólanom. (Jobb felől eüenmondások. Elnök 
csenget.) 

E l n ö k : Ha az elnökség mindjárt akkor 
abban a pillanatban, midőn Wahrmann Mór kép
viselő ur ama kifejezést használta, észrevételt 
nem is t e t t ; következő napon a ház előtt egy 
hason nyilatkozat ellen fölszólalt s ugy gondo
lom, ez zsinórmértékül szolgálhat. (Jobb felől he
lyeslés.) 

S t a n e s z k u I m r e : Mindenekelőtt mint 
román szólalok föl, (Jobb felől ellenmondás) és 
mint nemzeti képviselő is fölszólalok. (Jobb felől 
eüenmondások.) Azt nem mondtam, hogy micsoda 
nemzeti vagyok, elsőben mondom, mint román 
képviselő minőségben (Zaj, ellenmondások) —• ha 
ugy tetszik, gondoljanak a kiejtett „román" és 
„képviselő" szavak között egy veszőt — (Derült
ség) nem szkapálhattam, hogy az ide dobott kez-
tyíit el ne fogadjam — bocsánatot kérek e ma-
gyarizált román szónak használásáért a tisztelt 
házban. 

Az ügy, a honvéd rokkantak, illetőleg öz
vegyeiknek és árváiknak fölsegélése, nemes. Előz
ményei az 1848 — 49-ki események története; de 
hogy ezen történeti képlet teljes és kerekded 
legyen, méltóztassanak megengedni, hogy saját 
viszonyainkra is vessek egy pár pillantást. (Dali
juk !) 

Elismerte a t. miniszterelnök ur is, hogy 
kezdetben az 1848 —49-ki harcz az alkotmányos 
jog megőrzésére szorítkozott; ha a reactio azt más 
irányba vitte, nem a mi bűnünk, hanem azé, ki 
annak oka volt. (Helyeslés a szélső balon.) De az 
1848 — 49-ki korszakban a román nemzetiségnek 
is volt szerepe, ( Volt bizony!) volt, mint köztu
domású dolog, Erdélyben. (Tudjuk.1) Az erdélyi 
románok mindig előszeretettel viseltettek az al
kotmányos élet és a nemzeti jogiétöket nem 
sértő hazai törvények iránt. (Nagy zaj.) Nem 
tudnak uraim a hazai történelemben példát mu
tatni, hol a románok szakadást idéztek volna 
elő, a hol a haza védelmére valaha a nemzet fegy
vert emelt ; (Nyugtalanság) de a kormány ren
deleteinek rósz végrehajtása okozta azon szomorú 

következményeket, melyeknek tanúi voltunk: 
okozta azért, mert mig egy részről vártak Oláh
országból, a mai Romániából, külsegélyt a ma
gyarországi dicső szabadsági eszmék kivívásához; 
mig Erdélyből a román testvéreket szintén se
gélyül várták, mig Drágost oda küldték, hogy 
rábírja őket a magyar eszmék fölkarolására : 
addig kéz alatt Hatvani ment oda fegyveres erő
vel támadólag, ki összefogdostatta a tanácskozó
kat, elárulta őket és veszélybe döntötte a sza
badság ügyét. (Zaj.) Elég szomorú, hogy Hat
vaninak ezen soha meg nem bocsátható bűne 
miatt egy parlementaire is,Buttyán János, íölakasz-
tatott. 

Nem csoda, hogy ekkép a románok megcsa-
latva látván magukat, épen azok által, kiktől 
segélyt, baráti jobbot vártak volna, ők is kar
dot rántottak, de nem a király, nem a haza el
len, hanem szintén ők is — mint miniszterelnök 
a magyarokról méltóztatott mondani, — a ha
zának autonómiája és saját nemzetiségűk fentar-
tása mellett és ezen önfentartási lázadás t . ház 
mind a természeti, mind a tételes törvények 
szerint minden időben jogos volt, és jogos ma
rad. (Nyugtalanság.) 

Dúltak a csaták. Egyik részről voltak áldo
zatok, másik részről is. Ide számítom az erdélyi 
román nemzet 40 ezer halottját és azon 40,000 
halott után nekünk épen ugy, mint it t Magyar
országban maradtak özvegyek, bénák, csonkák, 
árvák és mint i t t is, ott sem volt számukra se
gély biztosítva, csak az, mit a franezia közmon-
dá,s fejez k i : ,,Aide toi, et Dieu t, aidera." A 
románok önerejÖKből alapítottak ugyan egy nő-
egyletet, legalább az árvaleányok fölsegélyezé
sére : a brassói nőegyletét. A munkatehetetlen 
hősök j^edig csak ugy járnak nálunk, románok
nál is, mint Jókai képviselő ur a magyar hon
védről kőltőiesen előadta, házról házra, sőt talán 
még szegényebben, mert a mieinknek ha egy 
hegyi viskójok volt, az is a tűz martaléka lett. 
Es midőn mint ember az itteni honvéd dicső 
tet te i t méltányolni tudom, akkor szintén méltóz
tassék t. ház méltányolni azok özvegyeinek és 
munkaképteleneink sorsát is, kik épen olyanok, 
mint ezek, mert ha szabad egy román költőnek 
idézetét rajok alkalmazni, csakugyan áll az, és 
magában foglalja Jókai képviselő urnák költői 
leírását: 

„Mai este óre 'n lume 
Fiintia ouiuu sum eu 
Unu sufletn főre nume 
Uitatu de Domnudieu. 

Candu puii-si perdu si mama 
Si tata golisiei 
Nu-i baga nime 'n séma 
Si peiu ea vai de ei!" 
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(Halljuk magyarul!) Tisztelettel hajlom meg, 
térdre borulok egy honvéd dicső tettei e lőt t ; de 
saját ország- illetőleg nemzetvédeim iránt is 
hasonló érzelmekkel viseltetem, és hasonlókat 
várok : mert habár az amerikai harczok óriások 
voltak is, mégis a magyarországi honvédek, vagy 
az erdélyországi nemzet- és ország védek harczai 
minden „kicsinységökben", minden „gyermekjá
tékszer üségökben" is óriások voltak, mivel szá
mos szükséggel is daczolniok kellett. 

Méltóztattak mondani: vessünk fátyolt a 
multakra. Én is azt mondom: vessünk! de egy
szersmind okuljunk a múltnak példáján is. Utó
végre a múlt már megtanított annyira, hogy 
mindenkinek — legyen az bármely nemzetiségű, 
— egy sorsa van e közös hazában, közösen vé
delmezni azt mind a bel- mind a külelienség el
len, minden veszélylyel szemben : mert ha nem 
is akarjuk nyíltan bevallani, érezzük azt szi
vünkben, észleli a számító ész, és tudja, hogy 
van egy külelienség, van egy kolosz, mely édes 
mindnyájunkat végveszélylyel fenyeget. És hogy 
ha a mi állami constellatiónkat szivünkre akarjuk 
venni, ne nyúljunk az insultatiók fegyveréhez, 
hanem éleszszük a rokonszenvet egymás irányá
ban minden áron. (Helyeslés.] 

A balpárt t. főbb vezérei beszédéből azt ér
tettem, hogy szemére vetette a t. jobboldalnak 
azon ellenvetését, hogy ezen ügyből nem akar 
pártkérdést alakitatá. 

Az előzmények, melyeket fölhoztam, remény
lem, eléggé megvilágosítják, hogy nem adhatok 
ennek igazat: mert akkor, midőn e határozati 
javaslat csakis a magyarországi honvédek, azok 
özvegyei és árvái segélyezéséről szól; akkor, mi
dőn kifelejtették a magyar állam társországainak 
szintén nemzeti létét védő harczosok özvegyeit 
és árváit; akkor, midőn az államnak csak egy ré
széből az 1848—49-iki harczosok munkaképte
lenéit akarják fölsegíteni, akkor azt méltán, 
tisztán pártkérdésnek lehet nevezni: mert csak 
egy pártot elégít ki. de nem elégíti ki egész 
Magyarországnak az 1848— 49-iki harczokban részt 
vett összes harczosai munkaképtelenéit. (Helyes
lés bal felől.) E tekintetből én az ellenzék hatá
rozati javaslatát nem pártolom. De egyszersmind 
tisztelt jobboldal, értem, hogy ha saját szem
pontjukból az ellenzék határozati javaslatát pár
tolni nem akarják, hogy lehetnek bizonyos ma
gasabb politikai tekinteteik, melyeket tán czél-
szerűnek nem találják a ház elé tárni, hogy 
azokhoz tán a profanum vulgus is hozzászól
hatna. De mindezekben különösen e házban tán 
szemmel lehetne tartani az őszinteséget En más
kép az immunitást nem értem. Meg vagyok 
győződve, hogy minden erejökből azon lesznek, 
hogy a határozati javaslatot megbuktassák ; de 
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meg vagyok győződve arról is, hogy nem az a 
valódi indok, melyet e mellett majd mindnyájan 
fölhozni méltóztatnak, t . \. a nemzetiségi tekin
tetek figyelembe vétele. Mondják ki őszintén, hogy 
az indok az, mert a bécsi kormánynak nem tet
szik, — mert tán a közösügy létrehozatalának 
egyik titkos indoka arra nézve: hogy föl ne ka-
roltassék az 1848-iki honvédek ügye, — az, hogy 
mint Miletics képviselőtársam mondotta, a for
radalom ez által Bécsből ne sanctionáltassék. 
Nagyon sajnos, hogy a politikai hévmérő a hazai 
belügyeket érdeklőleg is még mindig Bécsben 
van; de ugy látszik a politikai tapasztalás azt 
tanítja, hogy csakugyan ott van. 

En Kís-jenő kerületnek képviselője vagyok, 
ott románok és magyarok laknak, és éti igen 
sajnálom, hogy a t. jobboldal épen ez indokai
val föl készül izgatni a magyar népet a nemzeti
ségek ellen és viszont. En azt szeretném látni, 
hogy a mint az én képviselői kerületemben, ugy 
az egész országban is testvériség keletkezzék, ne 
tóduljon föl egyik rész a más ellen. 

Igen jól monda Máttyus Ariztid, hogy a tisz
telt jobboldal hareza nem az érvek harcza, ha
nem csak az ürügyek harcza volt. Vegyük akár 
az eszélyességet, akár az őszinteséget tekintetbe, 
bármelyik a kettő közül megkívánja azt, hogy 
ha a jobboldalnak van valami argumentuma, a 
melylyel e határozati javaslat el nem fogadását 
indokolhatja, méltóztassék azt előadni; de vissza 
kell utasítanom a jobboldal mindazon gyanúsí
tását, melyeket a nemzetiségekre nézve mon
dott. Részemről'nem fogadhatom el azt, hogy a 
románok, szerbek és a többi nemzetiségek te
kintetéből nem fogadhatja el a határozati javas
latot: nem fogadhatom el azért, mert hiszen 
meg van a jobboldalnak azon mindenhatósága, 
hogy a mit akar, azt megszavazza: annak meg
szavazásához nem kell érv, nern kell nemzetiségi 
tekintet. Elfogadná e határozati javaslatot is, ha 
nem volna más lappangó érdeke. 

Mi törtónt akkor, midőn a nemzetiségi kép
viselők nemzetiségi törvényjavaslatot előterjesz
tettek % volt alkalom a nemzetiségi igények ki
elégítésére akkor is. midőn az erdélyi unió 
létrehozatott: volt erre alkalom akkor is, 
midőn a román nemzeti színház megállapítására 
bizonyos összeg kéretett ; volt alkalma a jobb
oldalnak a nemzetiségi igények kielégítésére 
a múltkor is, midőn a középtanodák fölállításá
ról volt szó. De akkor a t. jobboldal mélyen 
hallgatott, mert érdeke nem kívánta, hogy szól
jon. Most azonban, midőn az saját érdekeinek elő
mozdítására szolgái, védpaizsul fölhozza a nem
zetiségi tekintetet. 

Midőn tehát én azt mondtam, hogy a ha
l l 
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tározati javaslatot jelenlegi szerkezetében nem 
pártolhatom: egyszersmind kinyilatkoztatom, hogy 
ellene sem szavazok, hanem ez ügy érdemére 
nézve semleges maradok. (Helyeslés bal felől.) 

E l n ö k : Miután még öt szónok van föl

írva, és beszédeik valószínűleg hosszabbra fog
nak terjedni, a mai ülést föloszlatom. A jövő 
ülés hétfőn 10 órakor fog tar tatni . 

Az ülés végződik d. u. ^V* órakor. 

144. országos ülés 
1870. márczius 14-én 

S o m s s i c h P á l e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai: Kérvények bemutatása. Salamon Tódor szabadsági időt kap. Konyovics Antal zombori képvi
selő' halála bejelentetik. Korizmics László vál. jegyzökönyve bemutattatik. Miletics Szvetozár a végvidék számára 
hozandó védtörvény és Fiume ügye rendezése iránt interpellálja a kormányt. A kormány felel Szaplonczay Jó
zsefnek a községi iskolák felekezetivé változtatása tárgyában tett interpellatiójára. A mentelmi bizottság Miletics 
Szvetozárt az államügyész sajtó vádja folytán kiadatni véleményezi. A honvédelmi minisztérium költségvetésének 
részletes tárgyalása tovább foly. 

A kormány részéről jelen vannak: Bedekovics 
Kálmán, Eötvös József b.; később Andrásy Gyula 
gr., Gorove István, Horvát Boldizsár, Mikó Imre gr. 

Az ülés kezdődik d. e. 10lL órakor. 

E l n ö k : Méltóztassanak a múlt ülés jegy
zőkönyvét meghallgatni. 

M a j l á t h I s t v á n j e g y z ő (olvassa a 
márczius 12-én tartott ülés jegyzőkönyvét.) 

E l n ö k : Nincs észrevétele a t. háznak a 
jegyzőkönyvre? {Nincs.) Hitelesítve van. 

Van szerencsém az elnökség részéről a követ
kező kérvényeket bemutatni. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa): „Ung 
megye közönsége az Eszterházy-képtár állam
költségen leendő megvásárlását kéri. 

Békés megye közönsége az Eszterházy-
képtárnak államköltségen leendő megvásárlá
sát kéri. 

Szatmár megye közönsége az alsóbbfoku 
bíróságok rendezésénél a törvényhatóságok terü
leti épségének megóvását kéri. 

Háromszék- és Miklósvár törvényesen egyesült 
székek közönsége Fiúménak Magyarországhoz le
endő visszacsatolását kéri. 

Temesvár szabad kir. város közönsége Lúgos 
városának a temesvár-lúgos-karansebes-orsovai 
vasút építése tárgyában a képviselőházhoz inté
zett kérvényét pártolja. 

Bars megye közönsége az érsekujvár-nyitra-
trencséni vaspálya mikénti kiépítése iránt kér
vényez. 

E l n ö k : Ezek a kérvényi bizottsághoz 
utasíttatnak. 

Salamon Tódor képviselő ur 6 heti szabad
ságidőt kér. Megadja a t. ház? {Megadjuk!) E 
szerint a 6 heti szabadság megadatik. 

Zombor város közönsége részéről Konyovics 
Antal képviselő halála jelentetik be. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő {olvassa :) Zom
bor szabad kir. város közönsége f. évi február 
28-án 30-ik sz. a. hozott közgyűlési határozat 
folytán tudatja érdemteljes polgárnagya és or
szággyűlési képviselője Konyovits Antal urnák 
múlt hó 23-án Nizzában (Francziaországban) 
történt gyászos kimultát. Az elhunytnak időköz
ben ide szállított hűlt tetemei f. évi márczius hó 
10-ik napján a helybeli szerb nagy templomban 
vóghezviendő ünnepélyes beszentelése után a köz
temetőben, a családi sírboltban fognak eltaka-
rit tatni. 

A gyászmenet megindul az elhunytnak saját 
házából délutáni 3 órakor. 

E l n ö k : A t. képviselőház egyik tagjának 
elhunytáról hivatalosan értesíttetvén, e fölött 
jegyzőkönyvileg is részvétét njdlvánitván, meg
bízza, ugy hiszem, az elnökséget, hogy uj választás 
iránt intézkedjék. (Helyeslés.) 

Korizmics László, Vizakna város megválasz-




