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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-



H4. országos Illés mírczius 14. 1870. S3 

to t t képviselője bemutatja választási jegyzö
könyvét. (Éljenzés jobb felől.) Az igazoló bizott
sághoz utasi t tat ik. 

W o d i á n e r A l b e r t b . : T. ház ! Van 
r 

szerencsém Érsekújvár város közönségének 2 kér
vényét bemutatni. Ezek egyikében Érsekújvár 
város annak idején ott törvényszék fölállítását 
kéri. A másikban pedig azon óhaját fejezi ki. 
hogy a rendezett tanácscsal elláott városok 
első- és másodfokú iparhatósággal ruháztassanak 
föl. Midőn azokat a t . ház figyelmébe ajánlanám, 
kérem, méltóztassék a kérvényi bizottsághoz utasí
tani. (Helyeslés.) 

R ó n a y L a j o s ; Torontál megye Szöregh 
községének kérvényét van szerencséin beadni, 
melyben a folyamodók azon komoly figyelmet 
érdemlő kéréssel járulnak a képviselőház elé: 
méltóztassék a t. ház a pénzügyminisztériumot 
oda utasítani, hogy az absolut kormány alat t 
divatozott káros eljárással fölhagyva, a kincstári 
javaknak ezentúl mindenütt árverés utján és pedig 
apróbb részletekben bérbeadását foganatosítsa; 
hogy ezáltal a községek szegényebb lakói is 
könnyebb szerrel juthassanak haszonbér élveze
téhez, a mi által könnyítés történhetnék a sok-
nemű országos kötelezettségeiéi terhel t adózókon. 

Méltóztassék e figyelmet érdemlő kérvényt 
szabályszerű tárgyalás végett a kérvényi bizott
sághoz utasítani. 

P r á t e r I m r e : Bihar megyében kebele
zett Diószeg városa több szomszéd községével 
együtt kiállított azon kérvényét van szerencsém 
benyújtani, melyben magát a törvénykezési szer
vezés alkalmával bírósági székhelyül elfogadtatni. 
törvényszéki tekintetben pedig Nagyváradhoz 
csatolni kéri; nemkülönben kérik a 22.000 lelket 
számláló összes vidék érdekében egy járásbíróság 
fölállítását is. 

Midőn e kérvényt ezennel benyújtom : ké
rem a t. házat, hogy miután az igazságügymi
niszter ur a törvénykezés szervezésére vonat
kozó törvényjavaslatát előterjesztette, melynek 
tárgyalása nemsokára be is következik, nehogy 
e kérelmező város és vidék méltányos s eléggé 
indokolt kérvénye figyelmen kivftl essék : mél
tóztassék e kérvényt a bizottsághoz azon uta
sítással áttenni, hogy az azt előzetesen tárgyal
ván, arra vonatkozó véleményét még a törvény
kezésről szóló törvényjavaslat tárgyalása előtt 
beadja. 

I v á n k a I m r e s Van szerencsém bemu
tatni Szayer Gusztáv 1848 — 49-ki volt honvéd-
hadnagy és segédtisztnek, jelenleg Magyar-Ovárott 
adóhivatali szolgának kérvényét, melyben neje 
és hat gyermekének eltartása mellett, elviselhe
tetlen nyomorra] küzdő állapotában a magyai-
nemzet határozott ígérete alapján kegyes segé-

lyeztetését, miben eddigelé nem részesült, alá
zatosan kéri. 

E l n ö k : A kérvényi bizottsághoz lógnak 
áttétetni. 

M i l e t i c s S z v e t o z á r : T. ház! Van sze
rencsém benyújtani Újvidék szab. kii', város közön
ségének a kormány és az előbb kormányi, később 
királyi biztos által Újvidék város alkotmányos és 
municipális jogain elkövetett sérelmek elleni pana
szát. Ezen panaszban 22 pont soroltatik elő. A 
város közönsége kéri. méltóztassék a kormányt 
említett tetteiért felelősségre vonni, és e végett 
egy parlamenti bizottságot kirendelni, egyúttal 
a kormányt fölhívni, hogy a bizottsághoz a volt 
biztosnak ez ügyre vonatkozó összes iratait és 
az összes levelezéseket áttekintés végeit beküldje* 
hogy ilykép a bizottság jelen panaszunk, a mi
nisztérium nyilatkozatai, e város közönsége el
lenvetései és az összes ügyiratok alnpján tovább
hozandó határozat, avagy n kormány és az 
illető volt belügyminiszter ur és közegei ellen, 
valamint a vétkesség, úgyszintén az állam- és 
városi pénztárnak okozott kiadások megtérítése 
tekintetében indítandó eljárás tárgyaitan a kép
viselőháznak indítványt- tehessen. 

Bevégzem előadásomat a kérvény utolsó 
szavaival (olvassa) : „E város közönsége azon 
reménynyel kecsegteti magát, hogy a mélyen 
tisztelt képviselőház nem (og ez ügyön könnye
den átmenni, a mennyiben a/, esetre, ha ezen 
ügy komoly megfontolásra nem méltattatnék, azon 
kételynek adatnék hely. mintha ezen e^ész ügy 
csak azért nem érdemelt kellő figyelm'•!. mivel 
mindez Újvidéken történt, a hol a szerbek több
ségben voltak és jelenleg is vannak." 

E l n ö k : Méltóztatnak határozni, hogy 
soron kívül tárgyaltassék '? (Elfo<i<i<lh<k ' livmlesen !) 
A kik elfogadják, méltóztassanak ieiálbii. (Mv<j-
Uhiénik. Felkiáltások: Nem érijük a kérdhi! Ellen-
probái'••!) Méltóztassanak a t. képviselő urak csend
ben lenni s akkor meg fogják érteni a kérdési. 
A kérdés a következő: 

Miletics Szvetozár képviselő ur kérvényt ad 
be Újvidék" városa, részéről, melyet o képvisel, 
mely kérvény az ottani királyi hizfns «|len tesz 
kifogásokat, s e tárgyban egy bizottság kikül
detését kéri. A képviselő ur ezen kérvényt a 
kérvényi bizottság által soron kivül kívánja tár
gyaltatni. A képviselő urak egy része ezen nézet 
mellett nyilatkozott, más része nem. A többséget 
azonban rumi tudtam kivenni. Méltóztassanak 
tehát most azok fölálhn, kii< a soron kívüli tár
gyalást nem kívánják. (Me<ilörtávk.) üiztosan nem 
tudom megmondani hol van a többség. Méltóztas
sanak azonban belenyugodni, hogy a kérvény 
soron kivéd tárgyaltassék. 

M i l e t i c s S z v e t o z á r : T. l e ! A múlt 
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évi október 11 -ikén a horvát-szlavón országgyűlés 
egyik tagja a horvát országgyűlésen interpellatiot 
nyújtott be a kormánynak a fiumei és buccarii 
kerületben történő ujonczozás tárgyából. Ez ügy 
közös és a jelen állapot szerint a magyar kor
mányt, nevezetesen a honvédelmi minisztériumot 
illeti, mint a mely a zágrábi kormányhatóság
nak utasításokat is ad. Bátor vagyok az alkot
mányosság és egyetértés érdekében a honvédelmi 
minisztériumhoz a következő interpellatiot in
tézni: kérem felolvasását. 

M a j l á t h I s t v á n j e g y z ő (olvassa Mi
letics Szvetozár inferpeUátióját.) 

„Tudva levő tény, hogy Fiume kerülete 
1869-ben az uionczozástól meg volt kiméivé. 

Miután az átalános védtörvény Fiume te
kintetében semmi kivételt nem tesz, ez csak az 
1848-ki törvény alapján történhetett, melynek 
értelmében ezen kedvezmény akkor az egész part
vidék számára határozva lön. 

Jóllehet semmi kétséget sem szenved, hogy 
a tengerpart lakói a védelemkötelezettség te
kintetében nem áll í t tathatnak egy vonalba a 
belföld lakóival, a nélkül, hogy életlételöket 
ne veszélyeztetnék: mégis más részről nem lehet 
jóváhagyni, hogy a honvédelmi minisztérium 
egyoldalú kegyelmeket osztogat a positiv törvény 
ellenében, melyeknek következményeikben semmi 
alaposságuk nincsen, a nélkül, hogy ezen egész idő 
a la t t jóváhagyást vagy a törvény felfüggesztését 
kérte volna. 

Ugyanis vagy az 1848-ki törvény mértékadó, 
mely szerint ezen kedvezményt az egész part
vidékre ki kell terjeszteni, vagy pedig a véderő-
ről szóló törvény a magyar korona minden állam
polgáraira vonatkozik, tehát kétségkívül Fiume 
ós kerületére is. 

Ennélfogva hivatva érzem magamat a hon
védelmi minisztériumhoz következő kérdéseket 
intézni: 

1. Meddig fog tartani ezen törvénytelen 
kiváltságos állapot Fiúméban? 

2. Szándékozik-e ugyanazon minisztérium, 
miután a tengerpart lakosainak érdekei az áta
lános védtörvény irányában könnyebbitést köve-
vetelnek, a mint ezt az 1848-ki védtörvényho-
zás jól fölismerte, egy ezen törvényt megállapitó 
törvényjavaslatot épugy Fiume, mint a kroát part
vidék számára előhozni és addig a tengerpart 
összes lakóit egyenlővé tenni ? 

E l n ö k : Közöltetik a honvédelmi miniszté
riummal. 

E ö t v ö s J ó z s e f b á r ó k ö z o k t a t á s i 
m i n i s z t e r : Egy interpellátióra kívánok fe
lelni. 

Mármaros-Sziget érdemes képviselője inter-
pellaiót intézett hozzám egy körrendelet tár 

gyában, mely a cultusminiszterium részéről ok
tóber 10-én adatott ki. E rendelet fogalmazása 
olyan — mint magam is tapasztaltam, — hogy 
némely tanfelügyelő által félreértetett. Én rög
tön, november 11-én, egy uj magyarázó kör
rendeletet bocsátottam ki, melyet föl fogok ol
vasni ; 

(Olvassa;) „Tudomásomra jutott, hogy az 
1868: XXXVIII. törvényczikk .25., 26. §-ainak 
végrehajtására vonatkozólag f. évi október 10-én 
17,663 sz. a. kibocsátott köriratomat némelyek 
a törvény ugyanazon §§-ainak végrehajtására 
eddig kibocsátott utasításaim és rendeleteimtől 
eltérő értelemben magyarázzák, különösen azon 
tételét értelmezik tévesen, hogy a felekezeti is
kolák felekezeti jellegét megváltoztatni csak az 
illető felekezet van jogosítva; továbbá szintén 
arról is értesültem, hogy több tanfölügyelő ur 
nincsen tisztában a z . iránt, hogy emiitett kör
rendeletem ezen kifejezésében: „a felekezeti iskoi 
Iák községivé átalakítása az illető egyházi ható
ság beleegyezésével'eszközölhető" minő egyház
hatóság értendő ? 

Bármely félreértés elkerülése végett, említett 
körrendeletem idézett tételeit illetőleg, a követ
kező,— minden eddigi, ezen tárgyra vonatkozó in
tézkedésemben is kifejezett — elvekre figyelmez
tetem : 

,,A népiskolai törvény 25 — 26. §§-ainak vég
rehajtásánál mindig az szolgálhat átalános és 
kivételt nem tűrő alapelvül, hogy a létező fele
kezeti népiskolának községivé átalakítása, vagy 
felekezeti intézetül ÍODtartása fölött határozni, 
mindig azon iskola tulajdonosa van jogosítva. 
Ha a tulajdonos a polgári község, ugy ezen köz
ség, ha pedig a tulajdonos a felekezet vagy va
lamely felekezeti hatóság, ugy ezen felekezeti 
hatóság rendelkezik az iskola felekezeti vagy 
községi minősége fölött. 

Ezen elv alapján intézkedtem az ó-budai, 
nagy-váradi és egri ismeretes ügyekben is.„ A 
következő sorokat nem olvasom, mert nem ide 
valók; hanem alább ezt mondom: 

„Ha az illető iskola a polgári község tulaj
dona, annak felekezeti tanintézetül meghagyása 
vagy átalakítása fölött kizárólag a polgári köz
ség intézkedhetik, minden más testület vagy 
egyén megkérdezése nélkül. Ha pedig az illető 
iskola valamely hitfelekezet tulajdona és a köz
ség ezt csak segélyezte, akkor a polgári község 
csupán a fölött határozhat : hogy a segélyt to
vábbra is adja-e mint felekezeti intézetnek, vagy 
pedig azt tőle megvonva községi iskola állítá
sára fordítsa ? De a hitfelekezet tulajdonát képező 
iskola minősége fölött mindig , maga az illető 
hitfelekezet határoz, és csak az ö akaratával ala
kitható az iskola községivé." 
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Továbbá: „Felekezeti iskolának községivé 
. átalakításához a felekezet megkérdezése és bele

egyezése szükséges, a községben létező felekezet, 
az az : az egyházközségnek s az egyházközségi 
hatóságnak van joga ezen ügyben határozni." 

Kn azt hiszem, hogy miután az októberi 
rendelet félrem agy áraztatván, ezen rendeletet 
novemberben adtam ki, ez t. barátomnak meg
nyugtatására szolgált. (Helyeslés.) 

S z a p l o n c z a y J ó z s e f : T. ház! Örven
dek, hogy szerencsés voltam azon ezélt el
érni, melyet óhajtottam, hogy t. i. a t . minisz
ter azon ur rendelet ellenében, a mely miat t inter
pelláltam, fölolvasott ujabb rendelete azon aggo
dalmat, mely bennem és — meglehet — az or
szág egy részében, jelesen pedig Mármaros me
gyében keletkezett, eloszlatta; hanem kénytelen 
vagyok ezúttal igen t. miniszter urnák mé»is 
íölvilágositásképen megjegyezni, miszerint inter-
pellatióm nem volt egészen alaptalan. Az első 
rendelet ugyanis, mely október 10-én keletke
zett, február 15-én és igy ezen utóbbi módositó 
rendelet kelte után, mely t. i. november 11-én 
kelt, té te te t t közönségessé a Mármaros megyei 
tanfölügyelő által és pedig ugyanakkor, a midőn 
ily felekezeti iskolának átváltoztatása bejelente
tett . Az eljárás tehát , nem mondom, hogy a t. 
miniszter ur részéről, de mindenesetre illető 
közege részéről hibásnak mondható, a mennyiben 
nem ezen utóbbi rendeletet vette alkalmazásba, 
a melyet alkalmazásba venni kellett volna, ha
nem vette a korábbi rendeletet; azt olvastatta 
íöl, és azt te t te hatályba. 

Azon kivül február 23-án a Mármarosban 
megjelenő „Máramaros" ezimü lapban, mely me
gyénkre nézve hivatalosnak van kijelentve, ugyan
ezen rendelet té tetet t közzé, a másikról pedig, 
melyet most fölolvasni méltóztatott, mélyen 
hallgat. 

Egyébiránt nagyon kérem a tiszt, miniszter 
urat , méltóztassék intézkedni, hogy ezen utóbbi 
rendelet közzététetvén, a szerint foganatosíttas
sak, mint azt fölolvasni méltóztatott. 

E l n ö k : A ház tudomásul veszi. (Helyeslés.) 
Minekelőtte a ház napirendre térne, van 

szerencsém bejelenteni, hogy miután az osztá 
lyokhoz tegnapelőtt utasított 7 törvényjavaslat 
közül, melyekre nézve a pénzügyi bizottság je
lentését beadta, az osztályok közül a nagyobb 
rész már 4-et tárgyalt , fönmarad: a főrendi 
ház deczember 12-én ta r to t t ülésének jegyző
könyvi izenete a bíróságok és bírósági hivatal
nokok felelősségéről szóló törvényjavaslat tár
gyában ; második a főrendi ház módositványa a 
bírák áthelyezése és nyugdíjazása körüli eljá
rást és harmadik a főrendi ház módositványa 

az állami számvevőszék fölállításáról szóló tör
vényjavaslatot illetőleg. 

Ha méltóztatnak megengedni, e tárgyak 
szintén az osztályokhoz utasíttatnak. 

H u s z á r I m r e : Bocsánatot kérek, a fő
rendi háznak azon izenete, a melyet 8-ik sor
ban méltóztatott említeni, s mely az államszám
vevőszékre vonatkozik, még nincs kiosztva. 

E l n ö k : Holnap ki fog osztatni. 
A mentelmi bizottság előadója fog jelentést 

tenni. 
U o i f u i a m t P á l e l ő a d ó (olvassa a men

telmi bizottság jelentését.) 
E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni ? (Fvlkhll-

tások : Előbb ki kell nyomatni!) 
G h y c z y I g n á c z : Ki kell nyomatni s 

tárgyalását napirendre tűzni. 
E l n ö k : Ki fog nyomatni s napirendre 

tűzetni. 
Következik a napirenden levő tárgy. 
V á r a d y G á b o r : Azok után, miket az 

átalános tárgyalás alkalmával ezen ügyre nézve 
elmondtam, s azok után, miket elvbarátaim a 
részletes vita folyama alatt e tárgyról elmon
dottak, rövid lőhetek, és igyekezni fogok, hogy 
legyek is. 

Csupán azon ellenérvekre szorítkozva, me
lyek előttem szólott elvbarátaim által nem érin-

| tettek, vagy a melyeket nem azon szempontok-
j ból czáfoltak meg. mint a melyekből én azokra 
I igénytelen észrevételeket tenni kívánok. .Minde

nekelőtt engedje meg nekem a t. ház, hogy a 
királyi ajándokról tegyek említést. Meg voltam 
és meg vagyolv arról győződve, hogy azon nagy
lelkű tény, minden k ül befolyástól menten, a ki
rály és királyné köblök nemes sugallatából vette 
származását. Kn erről meg vagyok győződve de 
inéi: inkább megerősített engem ebbeli meggyő
ződésemben uz igen tiszt, miniszterelnök urnák 
1867-ben tett nyilatkozata, midőn erre nézve 
magáról minden érdemet elhárított, és az' monda, 
hogy ennek létesítésére semmi befolyása nem volt. 

De az igen t. miniszterelnök ur nem fogja 
azon állításéinál magáról elhárítani, hogy mi
dőn a királyi akarat kifejezést nyert. <> felsége 
a közzététel előtt tudatta ez iránti akara tá t 
miniszterelnök úrral, és a miniszterelnök ur nem 
késett véleményét nyilvánítani e tá rgyban: mert 
hisz ez épen ngy joga,, mint kötelessége volt. 

A vélemény, nézetem szerint, ekkep szidha
to t t : „Nagylelkű e tény. uram király, viszhan-
got keltend a nemzet előtt, viszhangot kellemi 
a nemzetgyűlés előtt, és élét fogja venni azon 
vitának, mely a Tisza Kálmán által tervezett ha
tározati javaslat következtében, mely legköze
lebb a ktpviselöház elé terjesztetik, keletkezni 
fog. és a honvédségnek országos alapból segélye-
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zése nem fog többé szőnyegre kerülni". Én kény
telen vagyok a nyilatkozatot, a miniszteri fele
letet ekként formulázni, t. ház, hogy némileg 
megérthetővé tegyem azon merevséget, melylyel 
a t . kormány az 1867-ben e tá rgyra nézve elfog
lalt állásához most is szívósan ragaszkodik. Azon
ban megengedem, hogy nem ily nyilatkozat té
te te t t a miniszterelnök ur részéről, és ez annál 
jobb, mert ez esetben a miniszterelnök ur kezei 
nincsenek kötve olyan jóslat által, mely nem 
valósult, s olyan Ígéret által, mely soha sem 
váltathatik be. 

Egyébiránt annak ta lálgatásában, hogy 
minő nyilatkozat té te te t t a miniszterelnök ur 
által, könnyen tévedhetünk, de annak meghatá
rozásában, hogy minő feleletet kell vala ezen 
ünnepélyes alkalommal adnia, tévednünk alig 
lehet. Fölfogásom szerint csak egy nyilatkozat, 
csak egyetlen nyilatkozat felelt volna meg az 
akkori körülményeknek és a nemzet követelmé
nyeinek, és ez a nyilatkozat következő: „Nagy
lelkű e tény, uram király, szivéig fog hatni ez 
a nemzetnek, de ne engedd, hogy ez csak múló 
becsű legyen : engedd, hogy ez első szegletkövéül 
szolgáljon az országgyűlés által megszavazandó 
honvéd segélyezési alapnak ; engedd, hogy legyen 
ez mustármag, a melyből ki fog emelkedni a 
nemzet hálás kegyeletének terebélyes faja, és ekkor 
meg fog szűnni a honvéd-kérdés ilyen kérdés 
lenni." — Az én nézetem szerint az igen tisz
telt miniszterelnök ur e vonalig mehetett volna, 
és e vonalra — meg vagyok győződve — rá
lépett volna ö felsége a királyr is, és bizony nyal 
a honvéd-kérdés e szempontból véve most már 
nem léteznék. Leromboltatott volna azon válasz
fal , mely a nemzet fiainak egy része és más 
része közé ezen tátongó seb folyvást nyitvatar-
tása által emelkedik, és nem áll í t tatott volna föl 
a másik válaszfal, — legalább részben válasz
falnak mondhatnám — a mely a magukat mos
toha gyermekeknek tekintő régi honvédek és 
ifjabb testvéreik az uj honvédek közé e tárgy
nak függőben tartása által némileg emelkedett. 
És legyen meggyőződve az igen t. miniszterel
nök ur, hogy ez lett volna a valódi politikai 
tőke, a melynek gyűjtésére büszke lehetett volna : 
mert áldásait, kamatai t vele, a kormánynyal 
együtt élveztük volna mindnyájan az alap lehető 
megszilárdítása és a teljesített hazafiúi köteles
ség tiszta öntudata által. Azonban, t. ház, a 
bajon nézetem szerint még lehet segíteni. (Hall
juk!) A sibyllák könyveiből 6 elégettetett, 3 még 
megvásárolható. Elégett az első könyv, melynek 
ezime : „harmadfél esztendei idő", elégett az is. 
a mely nekünk az alkalmat adta volna, hogy 
segelyeztessenek azon rokkant honvédek vagy 
özvegyeik és árváik, kik ezen lefolyt idő alat t 

I a végnyomornak estek áldozatul, és elégett több 
más könyv, melyeket megnevezni nem akarok, 
melyeknek czimeit megtaláljuk a lefolyt idők 
történetében; azonban 3 könyv még megvásárol
ha tó : segélyezése legalább azon rokkantaknak 

; és özvegyeknek, kiket megkímélt az idő , ez az 
I egyik könyv; folyóvá tétele a kormány részére, 

vagy ha ugy akarjuk, mindnyájunk részére az 
úgynevezett politikai tőkének, ez a 2-ik könyv, és a 
mi legfööb: beváltása a nemzeti becsületszónak. 
Ez a 3-ik könyv! 

I És ez nem ugy, mint igen t. képviselőtár-
' sam Szlávy József mondotta , ez nem a sziv, ez 
| nem a megáradt érzelem politikája : ez az ész. 
I a higgadt megfontoló ész szava. 

Igaz, t. ház, hogy nehéz elfojtani oly tárgy
nál a sziv lüktetését , a melynek minden pará
nya a mi testünkből való test és a mi vérünkből 
való vér. De mégis elfojthatjuk a sziv érzelmeit 
és el kell fojtani azokat a közügy érdekéből: 
mert hiszen nemcsak humanitási , nemcsak 
philantropicus tényekről van itt szó, hanem i t t 
arról is van szó, hogy Magyarország Ígéretet 
adott és Magyarország ezen Ígéretet váltsa be, 
hogy Magyarország megemlékezik a harezosok-
ról, kik érte fegyvert emeltek. És ez nem a sziv. 
hanem az ész intő szózata: mert mig egy részről 
bennünket a múltra visszatekinteni enged, más 
részről foglalót ad az uj harczosoknak a jövő 
küzdelmekre. {Igaz Ugy van', bal felől.) Ez, t. 
képviselőház, Magyarország főkönyvében a Soll 
és Haljen rovatoknak kereskedői pontossággal be
töltése és ez nem a sziv, hanem a.z ész politi
kája. 

. Azonban t. képviselőtársam Szlávy József
nek igazságot kell szolgáltatnom, (Halljuk!) mert 
két nagy igazságot mondott. Egyik az. hogy 
mostani állásunkat nemcsak az 1848-ki küz
delmeknek köszönhetjük, hanem köszönhetjük az 
absolut hatalom működésének, köszönhetjük a 
közbejött háborúknak, valamint a, nemzet azon 
idő alatti magatartásának. Igazság! Azonban 
engedjen meg, ha igaz mondását egy kérdéssel 
egészítem ki : mi történt volna, hogyha a 
nemzet 1849-ki januárban az unbedingte Unter-
weríüug-ot elfogadja, ha megcsókolja a kezet, 
mely megostorozta a helyett, hogy a kardot a 
végső pillanatig tar tot ta kezében? mi történt 
volna, hogyha gyáva megadással a márcziusi 
úgynevezett alkotmányt elfogadja1? Bizonynyal 
hasztalan lett volna az absolut hatalomnak 
ügyetlenkedése, hasztalan lett volna a nemzet
nek passiv ellenállása, mert az 1859. és 1866-ki 
harczok már nem találtak volna nemzetet : a 
nemzet meghalt volna már akkor, midőn jogait 

I önként föladta; (Igaz! Ugy van! bal felől) a mit 
az 1861-ki második fölirat is, mely mélyen t. 
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Deák Ferencz képviselőtársunk tollából folyt, e 
szavakkal fejez k i : „Mert a mit erő és hatalom 
elvesz, idő és kedvező szerenese visszahozhatják, 
de a mit a nemzet félve a küzdelmektől önként 
fölad, annak visszaszerzése mindig nehéz és min
dig kétséges marad," 

Harezoknak, elkeseredett, véres harczoknak 
kellett történni, jeléül annak, hogy a nemzet él, 
hogy ezen nemzet életképes, s hogy a szabad
ságért életét áldozni kész. Villogtatni kellett a 
kardot, lobogtatni a zászlót, mig azt halál, erő
szak vagy árulás ki nem csikarta a harczosok 
kezéből, hogy lássa a világ, miszerint Magyar
ország alkotmányos szabadságáért véglehelle-
téig küzd és intő jelül szolgáljon, hogy, ha a sza
badság vissza nem adatik, a kedvező alkalma
kat mindig fölhasználni kész leend. Es higye el 
a t . képviselő ur, hogy ezek sokkal fontosabb 
tényezők, mint azok, a melyeket említeni mél
tóztatott. Azonban mondott még egy másik 
nagy igazságot. (Halljuk!) 

Azt mondotta: vigyáznunk kell, mert köny-
nyen iesikamolhatunk az elfoglalt térről s egy 
tömkelegbe kerülhetünk. 

Hiszen épen ez az, a mit mi mondottunk min
dig, hiszen épen azt mondtuk 67-ben, azt mondi 
juk most is szüntelenül, hogy az alap nem elég 
széles, nem elég biztos. Valóban alig nyerhet
tünk volna fényesebb elégtételt, mint midőn 
ezen állitásunk elismertetik egy oly t. férfiú ál
tal, a ki, ámbár nem áll jelenleg a kormány-
polczon, de a ki azon állásánál fogva, melyet a 
közelebb múltban elfoglalt, jogosítva van azon 
igényre, hogy ezen szavait nagy fontosságuak-
nak tekintsük. 

De abból, t. ház, mert az alap keskeny, 
mert az nem elég biztos, nem az következik, 
hogy ezt az alapot tovább is uyirbálgassuk és 
gyengitsük; de sőt, a mennyire lehet, erősit-
nünk kell azt. Nem szabad engednünk, hogy 
válaszfal emelkedjék, vagy ha ugy tetszik, fön-
álljon e tekintetben a nemzet és a kormány 
között; nem szabad engednünk, hogy a határo
zati javaslat visszautasítása által az elégtelenek 
száma szaporittassek az országban. Ha király és 
ország egyetértenek, ne féljen t. képviselőtársam 
azoktól a hatalmaktól, vagy titkos ellenséges 
tényezőktől, melyekre minket figyelmeztetett. 
Mig ellenben, ha király és nemzet nem fognák 
egymást megérteni, mitől Isten óvjon bennün
ket, akkor bizonynyal a legszélesebb, legerősebb 
alap biztosságával sem volna okunk kérkedni. 
(Igaz! balról.) 

Végül engedje meg az igen t. miniszterel
nök ur, hogy egy észrevételére tegyek egy meg-
jegysést. 

Azt mondotta az igen t. miniszterelnök ur, 

hogy a nemzet ígérete 48-ban azon időben tőr
tént, midőn a törvényhozás egyik factora a má-
sik factorral ellenséges lábon állott, — ez volt 
beszédének értelme, mert nem idéztem a szava
kat szó szerint — és hogy az adott igéret csak 
a törvényhozás egyik fáctorának intézkedése volt. 
Mellékesen megjegyzem, hogy van még egy má
sik igéret, melyet az igen t. miniszterelnök ur 
elhallgatott. Ez 1867-ik novemberből származik, 
azon időből, midőn a tőrvényhozás mindkét fac
tora között már helyreállott a teljes egyetértés. 
Azonban az igen t. miniszterelnök ur, a 48-diki 
ígéretre nézve sem volt történethű, mert, hogy 
többet ne említsek, Mészáros Lázárnak a tör
vényhozás kebelében történtek után, 1848-ik Ju
lius 26-án a hadsereghez bocsátott rendeletében 
ez áll — csak a végszavakat olvasom: „Harczosok! 
Hős tet tei teket , a melyek már eddig is dicsőíte
nek, s melyeket még bizton elvár a nemzet, 
meg fogja jutalmazni tudni a haza. Neveitek a 
történet lapjait fogják díszíteni, s magyar jellel 
fogja kitüntetni a jó, igazságos magyar király 
azokat, a kik a vitézek közt legvitézebbül tar
tot ták főn a korona épségét." 

A többi részletbe nem bocsátkozom, mert 
a t. ház tagjai ismerik azokat, csak megjegy
zem, hogy a törvényhozás egyik fáctorának in
tézkedése azon időben tör tént , midőn király és 
a nemzet között a teljes egyetértés neg volt. 
Rendkívüli akadályok jöttek közbe, melyek nem 
engedték, hogy a törvényhozás intézkedése szen
tesitett törvény jellegével birjon. Ezen rendkí
vüli akadályok immár megszűntek. 

De különben is a nemzet ezen intézkedésé
nek utólagos jóváhagyása megtörtént először 
akkor, midőn ő felsége magát megkoronáztatta, 
és másodszor megtörtént, és még határozottabb 
alakban akkor, midőn ő felsége a koronázási 
ajándékot ezen czélra visszaajándékozta. Es ezen 
neme a jóváhagyásnak, tekintve a rendkívüli 
körülményeket, bizonynyal fölér a szentesítéssel, 
de legalább elegendő arra, hogy följogosítsa az 
igen t. miniszterelnök urat azon biztos reményre, 
miszerint, ha a törvényhozás egyik tényezője és 
a kormány részéről ezen javaslat majdan tör
vény alakjában kerülend ő felsége elé, azt bi
zonynyal szentesíteni fogja. Addig pedig, t. mi
niszterelnök ur! zörgetni fogunk hie et ubique: 
(Andrásy miniszterelnök közbeszál: Nem tesz sem
mit .') zörgetni fogunk a törvényhozás, a kor
mány ajtaján, zörgetni törvényhozói és hazafiúi 
kötelességünk egész erejével, mig a teljes elég
tétel be nem következik. (Helyeslés bal felől.) 

S i m o n y i E r n ő : T. ház! Követve Zse
dényi és Szlávy urak intését, én nem a szívhez 
akarok szólni, hanem egyenesen és szorosan, tár
gyilagosan az ügyhöz fogok szólani. 
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Főlemlittetett i t t a vitatkozás elején mind
járt , a napirendet indítványozó képviselő ur ál
tal , hogy a most kivánt honvéd rokkantak és 
Özvegyek segélyezése nem az egyedüli kötelezett
ség, a melyre az 1848-ki országgyűlés határoza
tai kötelezik a nemzetet; és ezt ugy állította a 
képviselőház elé, mint egy oly dolgot, melytől 
el kell rémülnünk, mert ennek teljesítésére az 
ország ereje nem elégséges. 

Én, t . ház, nem vagyok azon nézetben és 
szükségesnek látom ez alkalommal i t t újra con-
statálni azon állást, melyet ez ügyre vonatkozó-
zólag magam és azon elvbarátaim, kik velem 
együtt a válaszfölirati vita alkalmával egy kü
lön fölirati javaslatot nyújtottunk be, elfoglalunk. 

Bátor leszek ez oknál fogva a képviselőház
nak e válaszfölirati javaslatból egypár sort föl
olvasni , az mondatik o t t : „Kötelességünknek is-
merendjűk az államháztartás szükségleteinek fe
dezéséről gondoskodni." 

Jóakaró készségre azonban a közterhek vi
selésében csak azon állam számithat. mely vi
szont az elvállalt kötelezettségeket maga is tel

jesiti. — Mind ezért, mind a jog és közerkölcsi
ség tekinteténél fogva is, a nemzet által adott 
szónak szentnek kell lenni. — A múlt ország
gyűlés pusztán méltányossági tekintetből éven-
kint 30 millió forintot meghaladó súlyos terhet 
vállalt el a nemzetre az osztrák birodalom ál
lamadósságaiból, melyekhez hozzájárulni nem tar
tozott. E ténynyel szemben érzékenyen sértenők a 
jog és igazság követelményeit és megrázkódhat
nék a közerkölesiség érzetét, ha azon kötelezett
ségek teljesítését és Ígéretek beváltását saját 
polgáraink irányában elmulasztanék, melyek ne
héz időkben a nemzeti becsület oltalma alá he
lyeztettek. 

Az államháztartás fedezete mellett tehát 
ezen nemzeti becsületszó beváltásáról is gon-
doskodandunk." 

Ez volt, t. ház, akkor a mi nézetünk e 
tárgyban. Hogy mikor, mi módon, miképen tel-
jesitendők a múlt országgyűlések ezen Ígéretei ? 
arról jelenleg bővebben nem szólok; lesz más al
kalom; most egyedül a határozati javaslatban 
indítványozott tárgyhoz, tudniillik a honvéd
rokkantak és özvegyek segélyezéséhez akarok 
szólni. 

Az mondatott t. ház, hogy egyik ország
gyűlés határozata ellen mást határozni nem kell. 
En nem tudom, hogy vajon Gajzágó képviselő ur 
csak ez alkalomra találta-e föl ezen érvet, vagy 
mindig az övé volt-e az? Mert ha mindig igy 
vélekedett, igen szerettem volna, ha hathatós 
szavát fölemeli vala itt 1867-ben is, és meg
mondotta volna az akkori képviselőháznak, hogy 
nem szabad az országgyűlésnek 1861-ben hozott 

egyhangú határozata ellen törvényeket a lkotni 
(Helyeslés szélső bal felől.) Akkor azonban nem 
jutot t eszébe arra hivatkozni, hogy az 1861-iki or
szággyűlésnek egyhangúlag elfogadott határoza
tai vannak; hivatkozni akkor, midőn a ház azok
kal ellentétben álló törvényeket hozott. 

Az mondatott továbbá, hogy ha ez a nem
zet becsületbeli kérdése volna, akkor bizonyosan 
az 1861-ki föliratokban említés té te te t t volna 
róla. Ezt, ha jól emlékszem, miniszterelnök ur 
mondta. 

Az 1861-ki föliratok tárgya azon kárdések 
megfejtése körül forgott, melyek a nemzet és 
a fejedelem közt függőben voltak ; de a most sző
nyegen levő kérdés nem a nemzet ós fejedelem 
közt függőben levő kérdés: ez a nemzet belkér-
dése, mely a nemzetnek saját maga által te t t 
Ígéretére vonatkozik, (Helyeslés a szélső balon.) 
arról tehát az országgyűlésnek akkor a fejede
lemhez szólni nem is volt alkalma; mert a nem
zet csak arról szólt a fejedelemhez, mit kivan, 
mit vár, hogy kezdeményezzen a fejedelem az 
alkotmány visszaállitásának tárgyában. Ezen tárgy 
pedig nem az alkotmány visszaállítására vonat
kozik : arról tehát a nemzet a fejedelemnek nem 
szólhatott. 

Mondotta még miniszterelnök ur, hogy az 
1867-ki országgyűlés megszavazta volna az il
lető költséget, ha azt szükségesnek és lehetsé
gesnek tar tot ta volna. De uraim, az 1867-ki or
szággyűlésre ne méltóztassanak hivatkozni: mert 
az 1867-ki országgyűlés igen sokat megszava
zott, a mit nem kellett volna megszavaznia, és 
igen sokat nem szavazott meg, mit meg kellett 
volna szavaznia. (Helyeslés a szélső bal oldalon.) 

Majláth képviselő ur beszédére igen figyel
tem, hanem meg kell vallanom, hog}T minden 
figyelmem mellett is két állitásnál többet nem 
tudtam belőle elkülöníteni, a mi valami érvet tar
talmazna s a mire felelni lehetne. Ezen két állítás 
közül az egyik az volt, hogy minek törvényt al
kotni, hisz mindenkinek jogában áll nagylelkű
séget gyakorolni, s nincs gátolva senki önkényes 
adakozásokat tenni. Ez ál l ; hanem áll másrészt 
az is, hogy a törvény megalkotása sem gátol 
senkit abban, hogy nagylelkűséget gyakoroljon 
és ha a törvényt megkalkottuk és e tekintetben 
biztosítottuk a törvényes alapot, akkor is ma
rad elegendő tér arra, hogy mindenki gyakorol
hassa nagylelkűségét. 

Azt monda azonban a képviselő ur, hogy a 
nemzetnek két irányban van adott szava, és 
mert két irányban van adott szava, az egyiket 
teljesíteni nem lehet. Ezt következteti, mert kü
lönben nincs értelme ezen mondatnak, hogy a 
nemzetnek két irányban van adott szava. Hivatko
zott azon adott szóra, melyet a nemzet 1867-ben 
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adott, és melyet teljesítenie kötelessége. Én azt 
kérdem a képviselő úrtól : mit mond a világ az 
oly emberről, a ki két irányban adja szavát ? — 
Azt akarja-e, hogy ugyanazt mondják a magyar 
nemzetről is? Én részemről nem akarom; (He
lyeslés szélső bal felől.) De, t. ház, áttérek Szlávy 
képviselő ur által az utolsó ülés alkalmával mon
dottakra és ezekre akarok néhány megjegyzést 
tenni. 0 igen szép szavakban magasztalta a hon
védeket, kiknek hős tetteik fölemlitése kőnyeket 
csikart ki szemeiből, de ezt elmondván, áttért a 
kritika terére, és a mint magát kifejezte, a kér
dést a skepsis bonezkése alá vette. Kimagyaráz
ta mindjárt, hogy ezen dicső honvédek, a kikről 
oly kegyelettel megemlékezett, nem mások mint 
közönséges koldusok, a kiket segíteni kell és a 
kik segittetnek minden polgárisult államban, el
mondta, hogy például Angolországban a községek 
milliókat fordítanak e czólra. 

Elmondta, hogy nálunk is a szokás a köz
ségekre hárította e kötelességet, hogy azonkívül 
vannak vakok, siketuémák számára intézetek, 
vannak nöegyieteink, melyek a nyomorban le
vőkről gondoskodnak. Hanem a képviselő ur arra 
nem hozott föl példát, hogy valamely polgári
sult államban a haza szolgálatában megbénult 
rokkantak ós a csatatéren elvérzett hősök öz
vegyei közkoldusoknak tekintetnének. (Helyeslés 
a ssüső balon.) Ezekről mindenütt másként gon^ 
doskodott minden polgárisult országban az állam, 
mint a közönséges koldusokról. 

Azt mondja a képviselő ur, hogy ha ezeket 
segélyezni kívántuk, és ha azon segitség, mely 
most egyletek, intézetek által adatik, nem ele
gendő, akkor azt a belügyminiszter költségvetésé
nél kellett volnaelöhozni. De, t . ház, méltóztatik 
igen jól tudni, hogy azon indítvány, mely beada
tott, nem az indítványozó akaratánál fogva, ha
nem a t. ház határozatánál fogva utasít tatott a 
honvédelmi minisztérium költségvetésének tár
gyalására. (Helyeslés a ssélsŐ bal oldalon.) Ha azon
ban a t. képviselő urnák az volt meggyőződése, 
hogy ez a belügyminisztériumhoz tartozik: miért 
nem szólalt föl akkor, hogy ennek a belügymi
nisztériumhoz, tán a tolonczok, a téboly odottak, 
(Derültség a szélső bal oldalon.) sat. rovatába le
endő fölvétele eszközöltessék. 

Azon érvre, hogy segíteni kell a honvéd
özvegyeket, azért, mert a férjeik honvédek 
voltak, azt mondja a képviselő ur, hogy hisz se-
gélyeztettek éveken át egyesek, egyletek és 
hatóságok által, és hogy közelebbről ő felségeik 
is egy fényes példáját adták ennek, és ő meg 
van győződve, hogy e példa utánoztatni fog. 
Ebben tehát ő hiányt nem talál, hanem egy vé
lelmet koczkáztat s azt mondja: hogy mi tulaj-
donképen nem is magára a segélyezésre, hanem 
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a segélyezés módjára fektetjük a fősúlyt, tulaj
donképen nekünk nem is az a ezéluuk, hogy se-
gélyeztessenek ezen honvédrokkantak és honvéd
özvegyek, hanem inkább a módnak feltételezése, 
hogy miként segélyeztessenek. 

Ha, t ház, a honvédek rokkantjai s özve
gyei el volnának látva, bizony nehéz volna elhin-

| ni, hogy eszébe jusson valakinek a házba oly in
dítványt hozni be, hogy azok elláttassanak; dó 
mivel azt látjuk, hogy e honvédek azon honvó-

j dek rokkantjai s özvegyei, kik a nemzet jóhisze
mű hitelezői, 18 éven át mostoha körülmények 
közt némán ós panasz nélkül tűrtek és most, 
midőn az alkotmányos kormány Magyarországban 
visszaállíttatott, midőn azon kormány, mely vissza
állíttatott, azt állítja, hogy ő a 1848-ki alapon 
áll, most azt hittük, hogy joga van azon kato
nának, ki megbénult a nemzet szolgálatában, 
akkor, midőn az 1848-ki törvény helyreállításáért 
küzdött, joga van, hogy fölszólítsa a nemzetet: 
váltsd be most adott szavadat. Ez oly természe-

! tes, oly világos következtetés, hogy megvallom: 
nem tudom, mi szükség volt i t t külön vélelmet 
koezkáztatni Ez annyira magából következik, nem 

[ levén ellátva a honvéd, hogy mi a honvédnek törvény 
által ellátását szorgalmazzuk, szorgalmazzuk pe
dig azért, mert láttuk, hogy bármi történt is 
eddig, — nem mondom, hogy semmi nem történt, 
hisz történt sok, magánosok által, hatóságok 
részéről, történt ő felségeik igen szép példája 
által is, de nem történt elég, mert a tény azt mu
tatja, hogy vannak nyomorékok , éhséget szenvedő
nekés pedig saját magák hibája nélkül.Ha tehát nem 
történt elég, nem kívánhatjuk továbbra is ily 
kétes állapotnak tenni ki a honvédeken, hanem. 
és kérjük a házat, hogy most az alkotmányos
ság negyedik évében törvény által biztosítsa a 
honvédek állását. Oly igazságos, oly méltányos a 
kívánság t. ház, h így nekem eszembe jutat egy 
adomát, melyet Zoroaster könyvéből olvastam. 

Azt mondja ugyanis Zoroaster egy helyen 
a Zenda Vestában, hogy egy ízben neki álmában 
megjelent a mindenható ós magával vivén őt. 
hogy a túlvilági állapottal megismertesse, elvitte 
őt a többi közt alá a pokolba, és ott sok min
denféle embert láttam — úgymond — a kik a 
világon élvén, igen jó embereknek tartattak, de 
különösen föltűnt nekem ott egy király, kinek 
csak egy lába volt ; kérdem tehát a mindenhatót : 
miért van a királynak csak egy lába? S ez azt 
feleié, hogy ez igen rósz ember volt, ki sohasem 
te t t jót senkivel a világon, hanem egy reggel 
az erdőben vadászván, talált ott egy erős fához 
kötve egy tevét, és e tevének szája elé volt 
téve egy csomó széna, de oly távolságban, hogy 
azt a szegény teve el nem érhette, és az éhség 
kínjaitól marezangolva nyújtózott és erőködött 
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utána. — Akkor e király oda ment és azon 
csomó szénát jobb lábával oda lökte a teve kö
zelébe, ugy, hogy az elérhette azt és megehette. 
(Derültség.) Azon lábát , melylyel ezt tette 
— mond a mindenható — a mennyországba 
tétettem , a többi része pedig i t t van. 
(Atalános derültség.) Teljesítsük tehát mi is ezen 
jótékonyságot, hogy legalább azon egy ke
zünk, melylyel azt megadjuk, valaha szintén a 
mennyországba jöhessen. (Derültség és helyeslés bal 
felől.) 

Az ellenvetésekben, melyek a jobb oldalról 
ezen határozat elfogadhatása ellen föl hozattak, 
legnagyobb súly ugy az indítványozó Gajzágó, 
valamint Szlávy képviselő urak által is a nem
zetiségi kérdésre helyeztetik. — Hivatkoztak a 
t . képviselő urak arra, hogy mi ezen határozat 
által újra föl akarjuk éleszteni ezen kérdés vita
tásával a lezajlott vihart ; sötét színben festet
ték ázzon benyomásokat, melyeket ezen kérdés 
a nemzetiségekre gyakorolni fog. En nem bo
csátkozom ennek czáfolásába, miután Miletics és 
Stanescu képviselő urak tegnapelőtt erre már 
megfeleltek. (Mozgás a jobb oldalon.) 

Azt mondotta Szlávy képviselő ur, hogy ha 
azon tért, melyen az 1848-iki országgyűlés állott, 
szilárdnak, azon utat, melyet követett czéíra 
vezetőnek és újra megkisérlendőnek vélte volna a 
nemzet többsége, akkor most nem ülnénk itt , 
mint a nemzet képviselői. Ez, t. ház, igen nagy 
fontosságú érv volna, hogyha nem lehetne ép 
annyi bizonyossággal állítani,—hogy ha azon utat 
követtük volna, akkor most mint a független, 
önálló magyar nemzet képviselői fognánk i t t ülni; 
(Élénk, helyeslés bal felöl) mert „de íüturis eon-
tingentibus non datur apodiciica veritas." Oly 
dolgot igen nehéz czáfolni, midőn valaki azt 
mondja, hogy ha ezt nem te t tük volna, akkor 
ez nem történt volna. Ki tudja mi történt volna 
akkor? A dolgok logikája, és természete szerint 
azt merem állítani, hogy most mint az ön
álló független magyar nemzet képviselői ülnénk 
i t t az 1848-iki esonkitlan alkotmány visszaállí
tása mellett. (Igaz szélső bal oldalon.) De azt monda 
Szlávy képviselő ur, hogy tény az, hogy elhagy
tuk az 1849-iki alapot, és állottunk a jogfoly
tonosság alapjára, melyen a mint egy részről 
nem fér meg az 1849-iki márcziusi alkotmány 
és az 1860-ki októberi diploma, ugy más rész
ről nem férnek meg azon országgyűlés hatá
rozatai, mely Debreczenben folytatván működé
sét, Szegeden végezte be pályáját. Ebben a dol
gok állásának egy kis ferdítése van: e határozati 
javaslatban nem az 1849-ki, hanem az 1848-iki 
határozatokra törtónt hivatkozás. Az 1848. és 
1849-ki országgyűlésnek van demareationalis vo- j 

nála, a mely azokat igen élesen elválasztja egy
mástól. 

Szlávy képviselő ur jónak látta ezen vona
lon túl mutatni, nem beszélni az 1848-ki pesti 
országgyűlésről, hanem azon országgyűlésről, a 
mely Debreczenben folytatta és Szegeden végezte 
működését, és azt mondta, hogy mi mái most 
azon térről leléptünk; hogy azon térről leléptünk, 
melyet april 14-ike után követett a debreczeni 
országgyűlés, az igen természetes következménye 
a kiegyezkedésnek: mert az volt tulajdonképen 
a kiegyezkedésnek alapja és főföltétele. hogy 
egy részről ő felsége elismerte alkotmányunk ér
vényességét, más részről a nemzet elállott azon 
határozatától, melyet april 14-én hozott, midőn 
alkotmánya megsemmisítéssel fenyegettetett. De 
t. ház, ebből nem következik, hogy az 1848 — 
49-iki országgyűlésnek a nemzet nevében te t t 
ígéretei bennünket nem köteleznének. Ezt nem
csak Szlávy képviselő ur, hanem, mint előbb is 
emlitém, Majláth képviselő ur is ugy magyaráz
ták, hogy az 1867-ki kiegyezkedéssel mindezen 
ígéretek meg nem férnek. Méltóztassanak nekem 
megengedni, ez nem jó politika önök részéről; 
különösen nem jó politika, mert önök igen jól 
tudják, hogy az országban igen nagy számú 
honpolgárok vannak, a kik ezen kiegyezéssel nin
csenek megelégedve; nem jó politika tehát arra 
emlékeztetni őket, hogy a nemzet annyi áldoza
tán fölül még a nemzeti szószegést is kívánja 
áldozatul. (Helyeslés hal felől. Igaz! Ugy van !) De 
ugy tünteti fel Szlávy képviselő ur, és bizonyos 
tekintetben a miniszterelnök ur is ezen határo
zati javaslatot, mintha az valami forradalmi 
lépés volna. 

Én megvallom, e határozati javaslatban ré
szemről semmi forradalmi lépést nem látok, és • 
nem hiszem, hogy az indítványozóknak legrej
te t tebb szándokában is ezen határozati javaslat 
által valami forradalmi czéljok lett volna. Én 
igen károsnak tar tom azt. ha. a kormánynak 
vagy bármely pártnak e házban oka van, vagy 
képzeli, hogy oka van egy határozatot, egy in
dítványt ellenezni, ha azt mindjárt ugy tüntetik 
fel, mint oly lépést, mely forradalmi térre vezeti 
a nemzetet. 

Ha önök ily értelmet tulajdonítanak e ha
tározati javaslatnak, akkor önök uraim elférd itik 
azon szándokot, mely az indítványozók által el
éretni czéloztatott; mert igen természetes, hogy 
ha a kormány által e határozati javaslat ugy 
állíttatik oda, mint valami forradalmi lépés, ak
kor sokkal nehezebb annak végrehajtását eszkö
zölni, és én részemről tiltakozom az ellen, hogy 
ezen határozati javaslatban bármi forradalmi 
lépés rejtőzzék. U g y tűnteti fel különösen a ' 
miniszterelnök ur ezen határozati javaslatot,-' 
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mintha ő felsége ellen valami sértést követne el 
az országgyűlés, ha ezen határozati javaslatot 
elfogadja. (Andrásy Gyula gr. közbeszól: „nemi") 
Engedje meg nekem, ezt olvasta fel a miniszter
elnök ur 1867-ben ta r to t t beszédéből (olvassa) : 

„Egészen különböző az, ha ő felsége gon
doskodik azokról, a kik o felsége seregeivel szem
beszállottak, es az, ha az országgyűlés segélyezi 
azokat, a kik ő felsége seregei ellen küzdöttek." 

Ez pedig nézetem szerint annyit tesz, mintha 
ezáltal ő felsége megsértetnék; pedig erre ő fel
ségének magaviselete ezen ügyben a t. minisz
terelnök urat semmi tekintetben nem jogosítja 
fel. Ugyanis, hogy viselte magát ő felsége ezen 
ügyben? Mint előttem szóló Várady képviselő uv 
is fölemiitette, az nap, midőn Magyarország ki
rályának, törvényes királyának megkoronáztatott, 
első tette az volt, hogy a régi szokás szerint a 
neki koronázási dij fejében fölajánlott 50.000 
aranyat, és ő felsége a királyné szintén a neki 
felajánlott hasonló összeget a honvédek segélye
zésére ajándékozta, és ebben a mint a miniszter
elnök ur i t t ünnepélyesen kinyilatkoztatta, ebben 
a kormánynak semmi befolyása nem volt, ez te
hát nem a kormány részéről sugalt politikai lé
pés volt. hanem ő felségüknek saját hajlamából 
keletkezett. Es hogyan keli ezt magyarázni? 
Nem intés volt-e ez a nemzetnek : most mikor 
az 1848-ki alkotmány alapján kibékültem a nem
zettel, midőn elismerem, hogy ezen alkotmány, 
melyért az 1848—49-ki honvédek hősiesen har-
ezoltak, elismerem, jó és azt visszaállítom, most 
ne nekem hozzatok tiszteletdijt. hanem adjátok 
azoknak, a kik érte véreztek és küzdöttek. (Élénk 
tetszés bal felől.) Ez intés volt a nemzetnek, nem 
eltiltás attól, hogy utánozza ezen példát. És mit 
mutat ő felségének további magatartása ez ügy
ben? A miniszterelnök ur fölemiitette, a mit 
mindnyájan tudunk, hogy későbben egy rendele
tet bocsátott ki, hogy azok, a kik a régi osztrák 
seregben szolgáltak, megkapják nyugdijaikat. Azt 
mondta a miniszterelnök ur, hogy az sehol nem 
történik, mert az a katonai szabályok ellen van. 
Igen, de ő felsége átlátta, hogy azok, a kik ezen 
szolgálatot tették, annyira törvényes téren állot
tak, hogy igazságtalanság lett volna őket ezen 
nyugdijaiktól megfosztani, és ezért azt azoknak 
visszaadta, s megengedte, hogy a régi honvéd
tisztek ugyanazon rangban, a melyben a régi 
honvédségben szolgáltak, az ujon fölállított hon
védségnél is alkalmaztassanak. Ez ismét uj bi
zonysága anuak, hogy ő felségének a honvédség 
•ellen semmi kifogása, semmi neheztelése nincs, 
és annak semmi szemrehányást nem tesz. 

Elismerte ő felsége, hogy a honvédek tör
vényes téren állottak, hogy a honvédek a tör
vényes országgyűlés által hozott, és a király ál-

iai szentesitett törvények mellett harezoltak, 
azoknak visszaállítását kívánták. 

Azt mondjuk mi, t. ház, hogy ez a nem
zeti becsületszó beváltásának kérdése. Ennek el
lenében fölhozza a miniszterelnök u r : hogy nem 
az; fölhozza Szlávy képviselő ur is : hogy ez nem 
az, mert az 1861-ki országgyűlés nem vette fel 
azt feliratába, s mert az 1867-ki országgyűlés 
sem ismerte el becsület kérdésének és azért nem 
szavazta meg. Utalnak továbbá arra is, hogy a 
törvényhozás két tényezőből áll : az országgyű
lésből és a fejedelemből. Igaz. Nem is azt mond
juk mi a végrehajtó hatalomnak, hogy íme i t t 
van egy törvény, hajtsd végre, mint kötelessé
gedet. Nem arról van i t t szó, hanem arról, hogy 
igen nehéz körülmények közt, midőn saját maga 
hibáján kívül a nemzet és a fejedelem között 
válaszfal keletkezett, midőn fegyverrel állott a 
nemzet és a fejedelem egymás ellenében, ekkor 
a nemzet azon meggyőződésben, hogy törvényes, 
hogy jogos alapon áll, hogy esak hazája védel
mére fog fegyvert, megígérte azoknak, a kik 
ezen törvényes czéljában őt segíteni, gyámolítani 
fogják. hog3r azoknak jövőjéről gondoskodni fog 
és ezen igéretét a nemzeti becsület védpajzsa alá 
helyezte, mert ennék nagyobb biztosítékot nem 
adhatott, és nem is képzelhette, hogy ezen biz
tosítékra helyezett igéret valaha nemzeti kor
mány által megtagadtassák. (Fölkiáltás bal felől: 
Igás!) 

Az uraim, hogy az 1861 -ki országgyűlés 
nem vette föliratába, s az 1867-iki meg nem 
szavazta; hogy az nem törvény utján alkotta
tott , hanem csak országgyűlési határozat által 
mondatott k i : ezek mind sophismák. A kérdés 
nem ez. hanem az a kérdés : miképen történt 
az? Az 1848-ki országgyűlés volt az első, melyre 
a nemzet által választattak képviselők; ezek közt 
volt a kereskedelmi miniszter ur, volt a vallás
os közoktatási miniszter ur, volt az igazságügy-
miniszter ur. és a pénzügyminiszter ur is. Önök, 
uraim, akkor a nemzet képviselői voltak, és önök 
azok, kik lekötötték a nemzet becsületszavát. 
(Helyeslés bal felől.) Önök voltak azok, kik azon 
teljes meghatalmazásnál fogva lekötötték a nem
zet becsületét: és azért arra hivom föl önöket 
uraim. hogy váltsák be ezen Ígéretet. (Élénk 
helyeslés bal felöl.) 

D o b s a l a j O S T. ház! A vita jelen stá
diumában nem akarván ismótelésekbe bocsátkozni, 
az alant termő babérok után kapkodni, midőn a 
túlsó oldalon a sortüzelést már megszüntették, 
a nagy ágyuk, nehéz ütegek elnémultak, midőn 
az igen t. jobb oldal többé nem küld uj harczo-
sokat a csatatérre, hol eddigi érvei összezúzva 
hevernek: szorítkoznom kell főképen azon egyes 
érvek és okoskodások felkutatására, melyek még 
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itt-ott czáfolatlanul állnak; nem azért, mintha 
czáfolhatlanok lennének, de fenállnak egyedül 
azért, mivel szónokaink részéről elkerülték a fi
gyelmet. Körültekintve e téren, azt veszem észre, 
hogy az elnyugodott érvek mellett hevernek 
olyanok is, a melyek még némi életjelt mutat
nak. Ezek azon tekervényes utón haladó úgyne
vezett kigyó-természetü okoskodások, melyeket 
mint a magyar ember mondja, egyszerre nem is 
lehet agyonütni, mert azok ketté metszetvén 
is mozognak, de csak napestig, akkor megder
mednek, az az: ha a jelen politika galvanieus 
napja lehanyatlik. Hogy melyek ezen okoskodá
sok, nem szükség említenem, de áttérek felada
tom teljesítésére. 

Először is a jobb oldal egyik legkitűnőbb szó
noka, Szlávy tisztelt képviselő ur érvelésére kell 
megjegyzést tennem. A t. képviselő uinak egyik 
érvelése ide ment k i : igaz ugyan, hogy 1848-ban 
ígéretet t e t t a nemzet, de az alkotmányos uta t 
1849-ben elhagyta, és igy 1848-ki ígérete nem 
kötelezi a nemzetet. Miért nem kötelezi a nem
zetet ? Mert túlment az alkormányosság határain. 
De hát mit tartozik az a honvédre, hogy a nem
zet túlment az alkotmány határain ? reá csak 
az tartozik, hogy ő nem ment túl köselessége 
határain. Mi volt az ő kötelessége ? Feltétlenül 
védni a hazát. Es mit te t t ő? Teljesítette köte
lességét : feltétlenül védte a hazát! 

A nemzet túlment, meg is lakolt érte, de 
a kötelezettsége alól ez nem oldhatja föl, mint 
nem oldhat föl senkit saját hibája. Ez borzasztó 
elv proclamálása, egy erkölcsi crida proelamá-

lása lenne. 
Hasonló eredményre vezethetne Majláth kép

viselő ur okoskodása is, ha érvényre jutna. Sze
rinte az 1848-ki ígéret elvesztette kötelező ere
jét, mert a nemzet 1867- ben más egyességre 
lépett. Hiszen, ha ez elv alkalmaztatnék, semmi 
sem volna könnyebb, mint az, hogy valaki va
lamely terhes szerződés alől kibúvjék, Ha 1848-
ban valakivel egyességre léptünk, s látjuk, hogy 
szőrit, lépjünk egy másikkal 1867-ben egy más 
egyességre, s akkor az 1848-ki szerződés nem 
köteles többé, mert hiszen 1867-ben mással. 
nóta bene: a honvédeket illetőleg: sine me, de 
me! más szerződést kötöttünk. Ez a, társadalom 
felbomlására vezetne! Egyébiránt, ugy látszik, 
Majláth képviselő nr maga is érezte állításának 
tarthatlan voltát, s azokat, kik azt megtámadni 
fogják, elnevezte előre is e nemzet proeátorainak. 
Én részemről elfogadom a ezimet, proeátor va
gyok, diplomám van, s a nemzet procátora va
gyok, képviselővé lettem ; mint proeátornak azon 
előuyöm van más proeátorok fölött, hogy soha 
egy pert el nem vesztettem, az igaz, hogy nem 
is folytattam egyetlen egy pert i s ; mint a nem

zet prókátora, fájdalom, már igen sok pert el
vesztettem, de nem vesztettem el az ujitás ós 
kiküzdés reményét, s nem vesztettem el a köte
lesség teljesítéséből eredő tiszta önérzetet. 

Legjobban meglepett azonban minden okos
kodás között Zichy Manó gr. okoskodása. 0 el
mondta, mint lett honvéddé, mint buzdított má
sokat is, miként intéztettek ő ellenök a legelső 
lövések, s ebből azt következtette, hogy tehát 
uem a saját sebesültjeit kell segélyeznie a leg
első helyen, hanem azokat, a kiket ők sebesítet
tek meg. Ez igen szép példája a felebaráti sze
retetnek, de én ismerek egy közmondást, mely 
azt mondja, a szentnek is befelé hajlik a keze, 
s ha nagyon kifelé fordítják, kicsavarják. Én ré
szemről az előzmények után, az ő helyén, más 
következtetést vártam volna : azt, hogy igenis se
gélyezzük az ellen sebesültjeit is, de ha nem az 
első helyen, ugy velők egy időben a magunk se
besültjeit is, tehát azokat, kik az ő szavára gyűl
tek zászlói alá, s az ő parancsnoksága alat t 
kaptak sebeket. 

Atalában bocsánatot kérek, akármily finom 
érzékkel birjon különben az igen tisztelt jobb oldal, 
de véleményem szerint, e kérdésben bizonyos ál 
„ehevaleresque'-ség utain tévedez. I t t most egy 
kötelesség teljesítéséről van szó, és ők minden 
áron nagylelküsködni akarnak ; i t t most egy adós
ság lefizetéséről van szó, és ők minden áron aján
dékozni akarnak. Ez uraim nem megy! Ki régi 
adósságát nem akarja fizetni, nincs annak joga 
ajándékról beszélni, s ki kötelességét nem telje-
sifé, azon irányban nincs annak alkalma nagy
lelküsködni. A nagylelkűség határa ott kezdődik, 
hol a kötelességé végződik. De mit tesznek önök ? 
A helyett, hogy átjönnének ide, s a helyett, 
hogy csatlakoznának e határozati javaslat mel
letti küzdelemre, báromféle iratot tesznek le a 
ház asztalára: beadnak egy napirendre térést, 
egy módositványt, s egy aláírást. 

Ez legalább is három dolgot bizonyít be : 
hogy ezen kérdésben önök maguk sincsenek tisz
tában, hogy ezen kérdésben ingadozni erezik lá-
bok alatt a talajt némileg, és hogy valami nagy
baj van ott túlnan Dániában. (Derültség.) Szabad 
legyen, t, ház, valamint Simonyi igen t. képvi
selőtársam e vita alatt tet te , nekem is egy 
adomát elmondanom, habár nem is oly szép ós 
régibb is amannál. Egy anekdotát a czigányról, 
a tengerről, meg a tengeri vészről. Nagy vihar 
dühöngött a tengeren, a czigány nagyon meg
ijedt, fűhöz fához rimánkodott, kérte védszent-
jét, csak még az egyszer segítsen rajta, mentse 
meg életét és akkora viaszgyertyát ád neki, 
mint a nagy árboczfa. A vihar csendesült és 
vele a czigány ígérete is mind inkább alászállt, 
igért viaszgyertyát, de csak akkorát, mint ő 
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maga, mint a lábszára, mint a kis ujja, végre 
miután szerencsésen partra került, kimondá, hogy 
ő bizony egy viaszgyufát sem ad. 

Meggondolva a nemzet Ígéreteit, hallgatva 
a jobb oldal érveit, uem tehetek róla, de ez a 
ezigány — hogy is mondjam — limitatió jutott 
eszembe. 

Yalljuk be, hogy 1848-ban a nemzet fűt, 
fát igért a honvédnek. Viaszgyertyát akkorát leg
alább is, mint egy árboezfa: még önök maguk 
is, t. uraim, a jobb oldalon 1858-ban gyújtottak 
neki — gondolatban — akkora viaszgyertyát, mint 
egy- ember magassága, és most, midőn révpartra 
jutottunk, most kimondják önök a nemzet nevé
ben, hogy törvényileg egy gyufát sem adnak. 
(Helyeslés bal felől.) 

És miért nem adnak? Mert partra jutot
tak ! Elmondják, hogy azóta az árvák fölnőttek, 
az özvegyek vagy meghaltak, vagy férjhez men
tek. Ha férjhez nem mentek, miért nem men
tek? (Derültség.) És ha meg nem haltak, miért 
élnek örökké ? Egy sióval: az Ígéret szép szó, 
de megadni nem jó! Meg vagyok győződve, gróf 
Andrásy Gyula — a minő gentlemannak őt is
merjük — ha ígéretet tett volna a honvédnek, 
lekötelezőt a maga irányában, privát ígéretet, 
azt most beváltaná, beváltaná magas állásával, 
beváltaná összes vagyonával: mert inkább tudna 
tűrni alárendelt helyzetet, inkább tűrné a nyo
mort mint Ígérete, adott szava megszegésének 
a vádját; s ezt tenné ő mínt gentlemann, mert 
ezzel tartoznék önmagának, családi nevének. 

De az Istenért, ha egy gentlemann annyi
val tartozik önmagának, családi nevének : hát a 
nemzet kevesebbel tartozik önmagának, nemzeti 
nevének? (Élénk helyeslés bal felől.) Hát mi a 
nemzet, t. ház? Az országban lakó minden 
getleman összegének kerete, (Nevetés jobbfelől) 
melynek főtisztje egy correct gentlemann, 
melynek teje a legelső magyar ember, a legna
gyobb gentleman. 

És mégis a mélyen tisztelt miniszterelnök 
ur összeütközésbe jött gr. Andrásy Gyulával, 
sőt összeütközésbe jött önmagával; és ime be
mutatunk egy rég lejárt váltót, a honvédek ja
vára szólót, mindnyájan azt várnék, hogy rög
tőn unszolni fogja a nemzetet, miként azt kifi
zesse; de ő nézi a váltót, forgatja ide s tova, 
nézi a papirost, nézi az írást, még talán zsebébe 
is nyúl; de utoljára azt feleli, hogy ezen váltó 
nem kötelező, ezt nem tartozik fizetni a nemzet, 
mert arra, hogy egy váltó kötelező legyen, két 
aláírás kell: a felségé egyfelől, a nemzeté más
felől; erről pedig hiányzik a felség aláírása, 
tehát ezen váltó nem kőtelező. Ezt mondja az 
egyik pillanatban, de másik pillanatban ő saját 
zsebéből egy másik váltót ház elő, mely az el

lenünk harczoltak nyugdíjazásáról szól, erre meg 
azt mondja, hogy ezt meg már fizetni kell, ez 
már kötelező, pedig erről meg hiányzik a nem
zet aláírása! (Helyeslés bal felől.) 

A logika törvényei kérlelhetlenek! tegnap
előtt ezt kiáltották önök mi hozzánk, én ma 
visszakiáltom önökhöz: a logika törvényei kér
lelhetlenek ! De épen ezen törvények kérlelhet-
lenségónél fogva, ha az egyik váltó nem köte
lező, akkor nem kőtelező bizonyára a másik sem, 
és ha az egyik váltó kötelező, akkor kötelező 
bizony a másik is. (ügy van! bal felől.) És én 
részemről ezen utóbbi tételt fogadom el, ezt tar
tom helyesnek: a nemzet váltsa be a fejedelem 
igéretét, de a fejedelem tanácsosai viszont ne 
gátolják abban a nemzetet, hogy beválthassa 
adott igéretét. (Helyeslés bal felől.) 

Önök a kölcsönös kiegyezkedésre hivatkoz
nak ; hiszen, épen azt kívánja — szerintem 
a kölcsönös kibékülés eszméje, mely kölcsönös 
figyelmet, kölcsönös előzékenységet és gyöngéd
séget igényel, hogy az ígéretnek mindkét fele tel
jesíttessék. (Igazi ügy van ! bal felől.) De veszé
lyes is volna, uraim! az egyik váltót kifizetni, 
a másikat pedig ki nem fizetni; veszélyes volna 
azon utat folytatni, melyre az 1867-iki ország
gyűlés lépett, mely a honvédekről végképen meg
feledkezett, míg hazánk elnyomásának eszközeit 
milliókra menő nyugdijakkal látják el, (Igaz! 
ügy van! hal felől; ellenrnondásők jobb felől.) a köz
erkölcsiség botrányára, megrontására. [Igaz: Ugy 
van! bal felől.) Nem világos utmutatás-eez a jö
vőre és minden időre: te hazafi, vigyázz! man
kóra jutsz, gyermekeid koldusbotra kerülnek, 
vagy legjobb esetben kegyajándékra szorultok; 
de te másik fajtájú, ne félj! tipord az alkot
mányt, nyúzd a népet, ne félj, a nemzet gon
doskodni fog rólad: végnapjaidban puha párnák
kal lát el, (Élénk helyeslés bal felől; zajos ellen
mondás jobb felől.) a melyeket a szegény adózó 
nép feje alól ránt ki, (Igaz! bal felől.) és ki
rántja azért, hogy adhassa nektek, ne féljetek! 

Uraim! Vigyázzanak önök, eaveant consu-
les! Rónia nagyobb birodalom volt, mégis le
dőlt, mert nem tisztelte az erkölcsi érzületet, 
(Helyeslés bal felől), mert az állambölcseség leg
főbb tanául az erkölcstelenséget proklamálta. 
(Igaz! bal felől.) 

De mi ösztönzi a kormányt arra, hogy 
gátolja a nemzetet Ígérete beváltásában ? 

Több szónok föltette e kérdést, s mind
egyik megfelelt önmagának: azt hiszik, Bécsből 
kapott a kormány sugalmat, — ott nem akar
ják szentesíteni a forradalmat a múltra nézve. 
En pedig azt mondom: nemcsak a múltra, de 
a jövőre nézve aggodnak, mert azt hiszik, hogy 
a nemzet szava igen nagy súlyt nyerne, ha ige-
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retet most beváltaná. És a nemzet szavának e 
súlya veszélyes lehetne jövőre, hasonló körülmé
nyek között. Istenem, lehet-e más körülményre 
gondolni 1 Ha a kibékülés őszinte: lehet-e még 
hasonló körülményektől tartani? És ez a forra
dalom megakadályozásának a módja ? Tagadom, 
hogy ez lenne. Szerintem a forradalom meggát-
lásának legjobb eszköze: az erkölcsi érzület ápo
lása mellett a nép, a nemzet jogos igényeinek 
kielégítése. (Igaz!) 3 mert ebben bízom, hogy 
meglesz, én részemről nem félek a forradalom
tól, mert addig is bízom a nemzet loyalitásában, 
bízom a nemzet, a kormány okultságában. Mind
nyájan megtanultuk, hogy a forradalom oly vér
fürdő, mely vérfürdőn keresztül bennünket csak 
kölcsönös romlásra vezethet. Forradalomtól nem 
telek, én mástól félek, t. urak, s ez a kiilve-
szély; mert ki biztosithat bennünket egy kül-
megtámadás ellen, s ki mondhatja azt, hogy 
egykor nem jöhet oly idő, mikor az ország szük
ségesnek fogja találni, hogy a nemzet nagylelkű
ségére appelláljon, midőn ismét szükségesnek fogja 
találni, hogy a kimeritett nagylelkűségnek, föl
áldozásnak sarkantyút adjon egy uj Ígérettel % 
De minő súlya leend az uj ígéretnek, ha nem 
teljesítjük a régit? A nemzet könnyen azon 
helyzetbe jöhet, mibe az egyszeri szószegő jött, 
ki fogadását nem tar to t ta meg; másodízben két 
esküt kellett letennie, az elsőt arra, hogy mit 
ígér, s a másodikat rögtön utána, hogy most 
már meg fogja tar tam az előbb letett esküt. 

Gr. Andrásy egy aláírást te t t a ház asz
talára, melyet ő nyitott meg 10,000 frttal. El
ismerem az összeg jelentékeny voltát ; de egy
szersmind ki kell jelentenem, hogy az egyéni 
áldozat nem tágít a miniszterelnök államférfiúi 
kötelezettségén. En a hivatalnokot átalában sze
retem külön választani az egyéntől; lehet valaki 
nagyon jó ember s nagyon gyenge hivatalnok, 
lehet ismét valaki kitűnő miniszter s igen sze
gény ember. Most a tétel végrésze nem áll, de 
ha állna, mi történnék akkor? s hát szabad-e e 
kérdést azon térre vinni, hol a nagyobb gaz
dagság a kisebb fölött határoz? Az írás azt 
mondja, hogy könnyebb egy tevének a tű fokán 
átbújni, mint a gazdagnak a mennyországba 
jutni. Nem fogadom el e tételnek szószerinti 
értelmezését, de szabad-e e kérdést azon térre 
vinni, szabad-e a polgári érdem koszorúját olyan 
helyre tűzni, hogy esak a gazdagság nyúlhasson 
utána ! Ez visszavarázsolná- a,z indulgentiák korát, 
midőn a bibliai mondat daczára kisebb-nagyobb 
lelki üdvösséget, kisebb nagyobb pénzért lehet 
csak venni. Privát áldozatot mindenki tehet, s 
azzal egyéni érdemeit tehetsége szerint emel
heti, de a nemzet adósságát csak a nemzet fizet
heti vissza, se egyesek, se többek azt nem te

hetik soha; mert senki sem mondhatja magáról, 
mint XIV. Lajos: „l'état c'est moi." 

Hivatkoztak i t t az elesett honvédekre, hogy 
ezek mit mondanának? Nincs könnyebb, mint a 
holtakra hivatkozni és azt mondani, hogy azok 
mit mondanának: mert nem lehet félni, hogy 
megczáfoljanak, hogy visszafeleljenek. Én nem 
tudom, hogy a holtak mit éreznek, hiszen a 
holtak logikáját még Hamlet sem birta kiku
tatni . íDerüttség.) De azt tudom, hogy egypár 
honvéd, a ki még él, miként gondolkozik e kér
désről ; tudom, hogy resteli és zokon veszi e 
kérdésnek a privát adakozás útjára való terelé
sét, és méltán zokon is veheti : mert a privát 
adakozás, a mennyiben fölemeli az adakozót, 
legalább annyiban lekötelezi és lealázza az ado
mány elfogadóját. Az 1848-ki Ígéret folytán a 
honvédek méltán várhatnak egy arany koszorút, 
egy arany koszorút, mondom, melynek koszorúja 
jelezze és hirdesse a hálát, az elismerést, aranya 
pedig képezze a segélyt; ily aláírás utján ellen
ben csak egy csomó bankjegyet fognak kaphatni; 
és akármennyire nőjön is ez összeg, ez egy oly 
hant lesz, melynek behorpadása egy szót fog 
jelezni, hol a nemzeti kötelességérzet lesz elte
metve. Fájdalom, hogy számos ily sír van ké
szülőben ! Ily sírban nyugszanak az úgynevezett 
Kossuth-bankjegyek; i t t nyugszanak a vörös két 
forintos bankjegyek, melyeknek meg volt tarta
lék alapjok, míg azt Windischgrátz el nem vit te; 
ily sírban nyugszik az iparosok szállítmányainak 
ára, pedig e szállítások törvényesen a nemzet 
részére, a nemzet fölszólítása, a nemzet parancsa 
folytán té tet tek; ós i t t feküsznek az elkobzott 
fegyverek és mások. Oh! e sirok maholnap ugy 
meg fognak szaporodni, hogy majdan egy kis 
temetőt fognak képezhetni, a melynek kapujára 
bátran fölírhatjuk: I t t nyugszik a nemzeti adós
ság, a nemzeti adott szó, a nemzeti igéret. a 
nemzet becsülete. . Egy hang jobbról: Ügy is kell 
lenni!) Ezt monda Pulszky Ferencz képviselő ur 
is, a mit most képviselő ur mondott; ö is he
lyeslő, hogy ugy van, a mint képviselő ur he
lyesli, és talán hiszi is. a mint Pulszky képvi
selő ur hiszi, hogy ez nem is lehet másképen. 
Motiválta ezt azzal, a mit talán ön is elfoga
dott ; hogy minden demokratia hálátlan. Erre 
aztán ő maga is rögtön beállott demokratának, 
mert javaslatunk ellen szavazott. (Derültség.) Már 
most csak azt nem tudom, hogy azért lett-e 
hálátlan, hogy az elv rovására demokratává le
hessen, vagy azért lett-e oly hirtelen félelmes 
demoerata, hogy a nemzet rovására hálátlan le-̂  
hessen. (Derültség.) Én tisztelek minden politikai 
véleményt, melynek tiszta meggyőződés és mély 
erkölcsösség az alapja ; de e nélkül nem tiszte
lek semmit, mert azt hiszem, hogy e nélkül 
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nem állhat főn se trón, se nemzet, se párt, 
sem állam, miért is szavazok Ivánka javaslatára. 
(Bal felől helyeslés.) 

H ó d o s i u J ó z s e f : T. ház! Előre bocsá
tom azt, hogy csak saját véleményemet togom 
kifejezni és semmi club nevében nem fogok szó
lani. Két indok késztet ezen felszólalásra. (Hall
juk!) Először constatálni akarom azon álláspon
tot, melyet a szőnyegen levő tárgygyal szemben 
elfoglalok; másodszor, némi észrevételeket aka
rok tenni azon indokokra, melyek a jobb oldal 
részéről a határozati javaslat ellenében fölhozat
tak; különösen Gajzágó Salamon képviselő urnák 
a napokban te t t főlszólalására leszek bátor ész
revételeimet megtenni. 

Mi az elsőt illeti: nekem magára a tárgyra 
nézve kevés mondani valóm van, sőt mondhatom, 
hogy a tárgyat illetőleg semmit sem fogok mon
dani-: mert vagy megszavazzák a határozati ja
vaslatot, vagy nem szavazzák meg: az én sza
vazatom abban igen keveset, vagy épen semmit 
sem fog nyomni, az nem fog dönteni. 

Különben, ha mégis azt kérdeznék tőlem, 
hogy megszavazom-e a hározati javaslatot, 
vagy nem ? azt mondanám: igen is, nem is. 

Nem, azon alakban, mint az a ház aszta
lára lététetet t : igen, azon alakban, melyben Jókai 
Mór képviselőtársam által előadatott. T. i. ha a 
harezosok rokkantjai, azok özvegyei és árvái 
alatt az 1849-iki román legio harczosainak rok
kantjai, azok özvegyei és árvái is értetnek: akkor 
igen; ha pedig csak a honvédség rokkantjai, 
azok özvegyei és árvái értetnek, akkor: nem. 

Önök látják tehát uraim, hogy mikép fo
gok én szavazni, vagy mikép nem fogok sza
vazni. 

A mi a napokban hallottakat, különösen 
Gajzágó képviselő ur beszédét illeti: legyen sza
bad, t . ház, két dolgot constatálni. Először, hogy 
a szőnyegen levő ügygyei önök nemzetiségi ügyet 
hoznak kapcsolatba, tehát hogy önöknek is van 
nemzetiségi ügyök a némettel szemben, valamint 
nekünk románoknak és szerbeknek, van nemzeti
ségi ügyünk nemcsak a némettel, de a magyar
ral szemben is, A különbség csak az, hogy a 
magyaroknak helyzetök sokkal kényelmesebb, 
— mert a hatalom kezűkben van lefelé — nem 
tudom, hogy kezökben van-e a hatalom fölfelé i s : 
nekünk azonban sem lefelé, sem fölfelé nincs 
más hatalmunk, mint az erkölcsi hatalom. 

Másodszor constatálnom kell azt, hogy mi
dőn nincsenek indokaik vagy a valódi indokokat 
nem akarják mondani, hanem azokat el akarják 
takarni és valamit akarnak vagy nem akarnak 
megszavazni — a hogy jön — akkor az ország
ban lakó- többi nemzetiség érzületére és érzé
kenységére- hivatkoznak. Megtörtént ez más al

kalommal is e házban, megtörtént akkor, mikor 
épen ezen ügy volt szintén tárgyalás alatt. 

Én arra kérném a t. képviselő urakat, hogy 
hagyjanak fel ezen argumentatióval, mert mi
dőn azt hiszem egy részt, hogy nem őszinték, 
másrészt nem mindenütt használják ez indokot, 
a hol kellene és soha sem ugy mint azt a do
log komolysága megkívánná; megérdemlené. 

Ha a szőnyegen levő határozati javaslatot 
meg akarják szavazni, ám tessék azt megszavazni 
és ne tartsanak attól, hogy az országban lakó 
többi aemzetiség érdeke és érzékenysége meg
sértetnék. (Helyeslés a szélső hal oldalon.) 

Ha megszavazták, uraim az unió-törvényt, 
ha a nemzetiségi törvényt megszavazták, melyek, 
véleményem szerint, csakugyan sértik a többi 
nemzetiség érdekeit, és ha nem szavazták meg 
azon indítványokat és módositványokat, melye
ket, véleményünk szerint, az országban lakó 
többi nemzetiség érdekében mi tettünk : nem 
tudom, miért ne szavaznók meg ezen határozati 
javaslatot, mely önök érdekében van. Nem ér
tem arguinentátiójukat. Most azt mondják : ho
gyan kívánhatják, hogy a honvédek rokkantjai, 
özvegyei és árváinak fölsegitésére azok áldozza
nak, kik ellen a honvédek harczoltak! de midőn 
mi azt mondtuk: ne szavazzák meg ezen, vagy 
azon tőrvényt, mert a nemzetiségek érdekeit 
sérti, nem vették tekintetbe azon argumenta-
tiónkat, melyet most előtérbe állítanak, és meg
szavazták ellenünk a törvényt. így változnak 
tehát az emberek, midőn a tények és körülmé
nyek nem változnak! 

Pulszky Ferencz képviselő ur a napokban 
tar to t t beszédében azt mondotta, hogy 1848-ban 
érdekeket sértettek, és pedig érdekeket fent, ér
dekeket lent: érdekeket Bécsben és érdekeket it
ten ; Gajzágó Balomon t. képviselőtársam pedig 
azt mondta, hogy az 1848-ki törvények — nem 
mondja, hogy helyesen-e vagy helytelenül, — de 
tényleg sértették a többi nemzetiség érdekeit, 

A mi Pulszky Ferencz képviselő ur nyilat
kozatát illeti, s'zabadjon kérdenem e helyüt t : 
hogy, miután már a Bécscseli érdekeket kiegyen
lítették , gondoskodtak-e arról, hogy az i t t alant 
megsértett érdekek is kiegyenlittesenek ? és gon
dolják-e, hogy ezen utón kifognak ezen ér
dekek egyenlittetni 1 Egyébiránt én szívesen ve
szem a t. képviselő ur nyilakozatát és különö
sen Gajzágó Salamon ur nyilakozatát, a ki azt 
is mondta, hogy az 1848-ki harcz nem volt nem
zetiségi harcz. Éu kérdem: miért harczoltak a 
magyarok 1848-ban 1 nem-e nemzetiségük föntar-
tásáért? igen, de épen azért harczoltak a romá
nok is : nemzetiségök és nyel vök főn tartásáért. 
S miután hallottam mondani, hogy 1848-ban a 
románok á reactio és kamarilla eszközei voltak: 
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szabadjon nekem ezen insinuatiót visszautasíta
ni és egyszerűen röviden elmondani azt, miért 
harczoltak a románok 1848-ban. A történet föl
jegyezte azt, hogy miért harczoltak: — harczol
tak kezdettől fogva nemzetiségükért. Minden
ki tudja, hogy 1437. előtt Erdélyben a románok 
hasonló politikai és polgári jogokat élveztek, 
mint a magyarok és szászok; 1437-ben létesült 
azon fatális unió, melyet a magyarok, szászok 
és székelyek kötöttek, mely unió következtében 
ós után a románok ki lettek zárva minden pol
gári és politikai jogból. Ezután jöttek az ap-
probaták s compillaták, — és más törvények, 
melyek erejénél fogva a román nemzet csak tűr t 
nemzetnek nyilvánitatott az országban usque ad 
bene placitum principis et regnicolarum. Jöttek 
azután a nyelvi törvények 1836—40 — 44-ben 
és tovább,melyeknél fogva a magyar nyelvet min
den román intézetbe és iskolába be akarták hozni. 
Jöttek aztán az 1848-ki törvények, az unió-tör
vények, melyek által Erdély önállósága, autonó
miája feladatott. A románok t. ház, mindig re-
elamáltak e törvények, approbatae et compilatae 
eonstitutiones, és uniók ellen; névszerint 1791-
ben 1836, és 1848-ban. Midőn pedig 1848-ban 
a magyarok már azon törvények végrehajthatá-
sa végett fegyvert fogtak, nagyon természetes, 
hogy fegyvert fogtak a románok is. A románok 
tehát szintén nyelvük ós nemzetiségük föntar-
tásáórt és megsértett politikai jogaikért fogtak 
fegyvert. 

E l n ö k : Kérem a t. képviselő urat, mél
tóztassék a kérdés alatt levő tárgyhoz szólni. 

H o d o s s i u J ó z s e f : Ez rövid vázlata 
annak, miért harczoltak a románok- 1848-ban. 
Ez genesise ós ratiója a románok 1848-ki har-
ezának. Ebből természetesen kitetszik, mit előbb 
mondottam : hogy a románok nem voltak a re-
aatio s a kamarilla eszközei; hiszen ők is lefegy-
vereztettek 1849-ben Balázsfalván, mint a ma
gyarok Világosnál, 

Igen jól mondotta Gajzágó képviselő ur. hogy 
az 1848-ik törvények által érdekek sértettek ; csak
hogy ha ón mondtam volna ezt, akkor azt mon
danák, hogy agitálok, de ha Gajzágó ur mondja, 
akkor nem agitatio, (DerüUség a Ixxl oldalon.) sőt 
többet mondok: azt se tartják agitationak, ha — 
mint haliám — Gajzágó u r a napokban tar to t t be
szédét minden nyelvre lefordítva akarja szerte 
az országban szétosztatni. (BerüUség.) 

Ezek voltak t ház, észrevételeim. Különben 
engedje meg a t. ház, hogy még csak egy pár 
szót mondjak. Jó lenne, ha elfelednénk mindent. 
De ugy látszik, hogy sem ott, sem itt nem fe
lednek el mindent. Sőt többet mondok: önök 
ugy látszik, hogy megtanulták azt, mit a romá
nokról mondanak: hogy „Tieae minte.4 Egyéb

iránt ez örökségül maradt ránk őseinktől, ugyanis 
Sallustiusban meg van irva, hogy a „senatus et 
populus romanus beneficii et injuriae memor es
se sólet. "Higyók meg, hogy azon agitatiora néz
ve, melybe akaratlanul belementek, memoreg 
leszünk. (Helyeslés a szélső bal oldalon.) 

M u k i t s E r n ő : T. ház! Szomorú dolog, 
hogy valahányszor i t t a házban a honvédügy 
fölmerül, valahányszor arról van szó, hogy az 
1848-iki jogharcz bajnokai irányában mikép jár
jon el a törvényhozás: mindannyiszor fájdalom
mal kell tapasztalnunk, hogy e kérdés megol
dása a t. ház osztatlan véleményével nem talál
kozhatok. Hasonlókép szomorú s valóban aggasz
tó jelenségnek vagyunk tanúi most, midőn a rok
kant s munkaképtelen honvédek segélyezéséről 
van szó. Hallottam különféle ellenvetéseket. En 
csak némely ellenérvekre szorítkozom. Vannak, 
a kik a segélyezést ellenzik loyalitás, opportunitás 
tekintetéből, mások ismét nem vélik azt megsza-
vazandónak azon politikai szempontból, nehogy 
az a különböző nemzetiségekben ellenszenvet, visz-
szahatást támaszszou. Én részemről sem az egyik 
nézetet, sem a másik aggodalmat nem osztom. 
Nézetem szerint az opportunitásnak, loyalitásnak 
ott van. csakis ott lehet helye, hol elnézésről és 
nem kötelességről van szó, olyan kötelesség
ről, melynek erkölcsi kényszerűségét nem az 
emberi institutiókban keresem, hanem a dolog 
természetében, lényegében találom föl. Föltéve, 
de rneií nem engedve, hogy az 1848-ki hongyü-
lós nem volt törvényszerű, nem bírt törvényes 
factorokkal, mint azt némelyek megjegyezték és 
igy határozatai nem is kötelezhetik a mostani 
törvényhozást. 

De kérdem tisztelettel: kötelezik-e a nemze
tet ugy, mint egyeseket a természet törvényei, 
melyeket nem a parlamenti többség önkénye al
kot, hanem a hálaérzet teremt az emberi ke
belben? Az opportunitásnak oly tág értelmet ad
ni és magyarázatait odáig kiterjeszteni akarni, 
hogy a nemzet saját fiainak sorsa iránt — azon 
fiainak, kik óletök odaadásával, hiven szol
gálták a hazát, — közönyös, elnéző, sőt mostoha le
gyen azért, mert egyéb politikai tekintetek ugy 
kívánják : valóban annyi volna, mint a nemzetnek 
önmagára sütni föl a hálátlanság bélyegét ; annyi 
volna, mint hallgatag jutalmazni a bűnt és nyíl
tan büntetni az erényt. Én e nemzeti kötelesség 
teljesítését, mely vélekedésem szerint is azonos 
és ugyanegy a nemzeti becsületszó beváltásá
val, semmiféle politikai tekintetnek, bármi szín 
alatt, alárendelni nem kívánom. A mi a másik 
ellenvetést, a nemzetiségek ellenszenvét illeti, er
re nézve azon egyszerű megjegyzésem van: hogy 
ón a megszavazandó segélyezési alapot közösnek 
tekintem, olyannak, a mely jótékonyságában párt-, 
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vallás- és nemzetiségi különbség nélkül mindazo
kat részesiti, a kik az 1848-ki jogharczban a 
nemzet függetlenségéért küzdöttek, és igy az or
szággyűlésnek ezen intézkedése csakis azokra néz
ve lehet sérelmes, a kik másokkal szövetkezve, 
harezoltak ellenünk. Nem értem itt uraim, egy-
átalán a hazában lakó nemzetiségeket, hanem 
értem azokat, a kik ellenségei a haza szabadságá
nak. Mondatott továbbá még az is, hogy nem 
lehet jogosan, alaposan kívánni azt, hogy a kü
lönböző nemzetiségek adózzanak azon bonvédek 
ellátására, a kikkel egykor mint ellenségekkel 
állottak szemben. Ez érvelést megczáfolta a ta
pasztalás, az élet, a gyakorlat; mert ha a t. ház 
ezen érv alapján kívánná megtagadni a segélye
zést: akkor ugyanezen alapon tagadhatták vol
na meg azt azon városok és községek is, me
lyek tetemes összeget ajánlottak föl ugyan e ke
gyeletes czélra, miután a nemzetiségek, a váro
sok és községek házipénztárába épugy adóznak 
különbség nélkül, mint a többiek ; pedig nincs 
tudomásunkra, legalább én nem tudom, hogy a se
gélyezés bárhol is elleneztetett volna nemzeti
ségi szempontból. 

Legyen szabad még egy rövid észrevételt 
tennem az igen t. miniszterelnök ur nagylelkű 
adományára. Az igen t. miniszterelnök ur bőke
zűsége kétségkívül dicséretre és elismerésre 
méltó, (Dániel Pál közbeszól a jobb oldalon : És kö
vetésre méltó!) melynek emléke sokáig élni fog a 
nemzet hálás szivében, csakhogy ez emléknek 
van égj' árnyéklata, mely a kegyeletes adományt 
mindenütt és mindvégig fogja követni az utolsó 
fillérig, homályt vet a nemzet jellemére és elsö
tétíti a honvéd múltjának dicsőségét, önérzetét 
— ezen árnyéklat: az alamizsnaság. — Párto
lom a határozati javaslatot. (Helyeslés bal felől.) 

S z o m j a s J ó z s e f : T. képviselőház! Mi
dőn e teremben először fölszólalok, nem tudom 
leküzdeni azon érzelmeket, a melyeket, egy szép 
és dicső kornak kegyelettel ápolt emléke kelt föl 
lelkemben. Ez okozta, hogy nem tudok a politi
kai tekintetek azon magaslatára emelkedni, mely
re magát t. barátom és egykori bajtársam Gaj
zágó Salamon képviselő ur helyezi; ez az oka, 
hogy nem tehetem egészen magamévá azon tant, 
a melyet Zsedényi képviselő ur figyelmünkbe 
ajánlott, hogy a törvény alkotása egyedül az 
észt, és minden körülmény közt csakis egyedül 
az észt illesse: mert azt hiszem, hogy vannak 
helyzetek, — |ó$ ilyennek tartom a jelenlegit is, — 
melyben az és rideg tanácsa mellett meg kell hall
gatni a sziv sugallatát is, (Tetszés bal felől.) 

A határozati javaslat ellen fölhozottakra 
nézve nagyrészben megfeleltek elvtársaim; azon
ban vannak egyes pontok, melyekre bármeny-

KÉPV. H. NAPLÓ 1 8 f f VII. 

nyire kimerült is a t. ház türelme, kényszerülve 
vagyok megtenni rövid megjegyzéseimet. 

Gajzágó t. képviselő ur azon beszédében, 
melyben a napirendretérést inditványozá, a stá
tusadósságokról beszélve, azt monda, hogy azok
nak „átvállalása elengedhetlen föltétele volt azon 
nemzetközi egyetértésnek, azon kétoldalú szer
ződésnek, a melyet megkötöttünk, s melynek 
megkötése eredményezheté, hogy azon, nekünk 
mindenek fölött drága zászlót, melyet az 1848. 
és 49-diki honvédek minden hősiességük mellett 
is, a viszonyok szerencsétlensége folytán a föl
dön heverve hagytak, a földről ismét fölemel
hettük. (Halljuk!) 

Nem akarom hinni, hogy a hanyagul telje
sített kötelesség vádjával akarná a t. képviselő 
ur sújtani az 1848 — 49-ki honvédséget: mert hi
szen nemcsak mi, hanem tudja az egész világ, 
hogy két nagyhatalomnak kellé szövetkezni ar
ra, hogy e maroknyi népet lefegyverezhesse; 
(Ugy van! bal felől). Nem hagyhatom azonban 
megjegyzés nélkül azt, hogy igen csalatkoznék 
a t. képviselő ur és igen csalatkoznának mások 
is, ha magának a'kiegyezkedésnek, a nemzetközi 
szerződésnek létrejöttét más körülménynek tulaj
donítanák, mint azon élet- és védelemképesség
nek, melyet n&mzetünk a haza jogainak megvé
désében tanúsított, (Élénk tetszés bal felől) s 
hogy ez élet- és védelemképességnek az 1848 — 
49-ki honvédek adtak első sorban kifejezést, azt, 
ugy hiszem, szintén nem fogja tagadni senki. 

Zsedényi képviselő ur emlékeztetett ben
nünket arra, hogy — fájdalom — nemzetünk 
többször volt azon szomorú helyzetben, hogy sza
badságának megvédésére fegyvert kellé fognia, és 
utalt a történelemre, hogy a kötött béke után 
a haza védői visszaléptek polgártársaik sorába, 
s jutalmokat alkotmányos szabadságuk megvé
désében találták: míg ellenben azok, kik az ak
kori udvarnak kegyenczei voltak, adományokban 
és kitüntetésekben részesittettek. 

Engedje meg a t. képviselő ur, hogy ezen 
állításainak első részét nem találom egészen 
egyezőnek a történelem tanúságával. Mert hi
szen azon béke-szerződéseknek, melyekkel ezen 
barczok bevégeztettek, mindenikében találtattak 
pontok, melyek a hadakozó felek által tett ado
mányokat megerősítették, és jogerejüvé tették. 
Azon kornak szokása volt. hogy a hadiszolgá
latot nemességgel, vagy a szolgálat fokához ké
pest birtokadományokkal jutalmazta. — Nem 
lehet tehát mondani, hogy az akkori harczosok 
egyedül öntudatukra lettek volna utalva: mert 
hiszen ma is nem egy virágzó főúri családnak 
gazdagságát azon birtokok képezik, melyeket a 
Rákocziak. Bethlen s. a. t — adományoztak. 

De hiszen az 1848—49-ki honvédek tud-
13 
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tómmal, soha sem álltak elő oly igénynyel, mely
ben a haza iránt szívesen teljesített kötelessé
gük jutalmát kérték volna; itt csak azon sze
gényeknek és nyomorékoknak segélyezéséről van 
szó, kik a harczoknak áldozatai lettek, kik a 
hc_rczok következtében keresetképtelenné váltak. 

A képviselő ur állításának második részére 
nézve azonban teljesen egyetértek : mert hiszen a 
t. ház beismerte, hogy azok, a kik az udvar érde
kében működtek, mindnyájan jutalomban része
sültek, s épen ezen körülménynek kell tulajdo
nitanunk azt, hogy történetünk minden szakában 
akadtak gonosz önzők, és hiu szolgalelkü em
berek, hogy ne mondjam: árulok, fHelyeslés bal 
felől) kik készek voltak a koronát a hazával szem
ben is szolgálni. — Ámde uraim ki tagadná, 
hogy az magának a monarchiái intézménynek 
azon árnyoldalai közé tartozik, melylyel talál
kozunk mindenütt, a hol hasonló intézmények lé
teznek, és mindannyiszor, valahányszor a népek 
és a korona érdekei összeütköznek. De ebből, 
hogy ez igy van : nem következik, hogy az he
lyesen is van. 

A miniszterelnök ur emiitette, hogy azon 
akadályok, melyek az 1848 — 49-ki honvédség 
elismertetését és segélyezését 1867-ben lehetet
lenné tették, ma is fönállanak. 

Engedje meg a t. ház leplezetlenül kifejez
nem azon aggodalmamat, hogy ezen akadályok 
létezni s lehetetleniteni fognak a magyar or
szággyűlés részéről minden önálló, nagy és nem
zeties elhatározást mindaddig, mig az ő felsége 
uralma alatt álló két birodalomban egy harma
dik hatalmasság, az ugy múltjának hagyo
mányai, mint compact szervezeténél fogva mind
kettőnél erősebb állam: az állandó — most kö
zösnek nevezett hadsereg katonai —, mig ez exclu-
siv katonai hatalom fenálland: alkotmányossá
gunk semmi egyéb, mint üres szó, fényes szap
panbuborék, melyet ezen láthatlan hatalom lehel-
lete, magának a fejedelem akaratának ellenére, 
sőt vele együtt is minden perezben megsem
misít. 

Ez teszi szükségessé az ildomosságot is, 
melyet Pulszky és többi társa annyira hangsú
lyoztak; melyre, úgymond, szükségünk van, ha 
mint alkotmányos állam tovább élni, — az én né
zetem szerint azonban csak vegetálni — akarunk. 

Várady János képviselő ur óva intett bennün
ket azon tan elfogadásától, hogy az 1848—49-ki 
országgyűlés által tett Ígéreteket magunkra 
nézve kötelezőknek tekintsük, mert — úgymond — 
ez esetben a következetesség azt hozná magával, 
hogy kifizessük azon 40 millióra menő magyar 
bankjegyeket is, melyeket szintén azon országgyű
lés garantirozott. Eltekintve attól, hogy én ezen 
kötelezettség beváltását ópugy elutasithatlan-

nak tartanám, ha az gyakorlatilag is kivihető 
volna : csak sajnálatomat kell kifejeznem a fölött, 
hogy jó akaratú tanácsában a t. képviselő ur 
nem azon időben részesité pártfeleit , mi
dőn a státusadósságok járulékának elvállalásával 
32 millióra menő évenkinti oly terhet vállaltak 
az országra, melynek még a kamatokból folyó 
adó jövedelmei is a velünk egy fejedelem alatt 
egyesitett testvér birodalom számára gyümöl
csöznek. 

Szlávy képviselő ur, habár a rokkantak 
nyomoráról Jókai által elénk állított képet sok 
részben élénk fantáziája termékének tulajdonitá 
is, megható szavakkal emlékezett meg a honvé
dek dicső tetteiről, melyeket szerinte áhítattal 
hallgat az ifjabb nemzedék: s ennek tulajdonítja, 
hogy valahányszor a honvédek által vívott csa
tákról van szó, valahányszor azok ügye fordul 
elő, egyeseket és testületeket elragad az érzelem 
árja. és háttérbe szorul a kétkedő, bíráló ész. 

Megvallom nem hittem volna, hogy a tiszt, 
képviselő ur, kit nemcsak mint kitűnő parla
menti tagot, de ugy is mint gyakorlati állam-
férfiut volt szerencsém megismerni tanulni, ki
nek szemei előtt tehát a való, kell hogy a ke
serű való álljon, annyira hagyta magát elragad
tatni érzelmei árja által, midőn a honvédek 
nyugalmazásának kérdése tárgyaltatik , hogy 
észre ne vegye azt, miszerint előtte, majdnem 
közvetlenül előtte, egyik elv-, és képviselőtársam 
által ez állitásnak ellenkezőjéről győződött meg 
a ház. Azon t. képviselő ur ugyanis, korának 
díszére váló, s egy tanárhoz méltó higgadtság
gal vette bírálat alá a honvédség segélyezésének 
kérdését, és elvont okoskodással abban állapodott 
meg, hogy azt sem a jobb, sem a józan politika nevé
ben teljesíteni nem lehet, — épezen véleményének 
ellenkezőjéről győzte meg a házat. Ugyanis korának 
dicséretére váló komolysággal s egy tanárt megil
lető száraz tárgyillagossággal fejtegette a honvéd
ség törvényes segélyezését, és alapos bírálattal s 
dönthetlen sententiákkal támogatva bebizonyitá, 
hogy az ugy jogi, mint politikai tekintetben 
lehetetlen. Magára a dolog lényegére csak rövi
den fogom elmondani nézetemet. Én részemről 
a honvédek segélyezése kérdését nem egyedül 
az 1848-iki september 14-én hozott határozat
ban alapulónak tartom; hanem azon átalános 
kötelezettségben, melyet minden civilizált ál
lam fegyveres védőivel szemben elfogadott. A 
nélkül, hogy behegedt sebekét feszegetném; a nél
kül, hogy más ajkú képviselőtársaim érzelmeit 
sérteni akarnám, röviden csak azt jegyzem meg, 
hogy, a magyar állam védelmének kötelességét 
magyar hazánk iránt egyedül a honvédség tel
jesítette, és lettek bár azon érzelmek, melyek
nél fogva a külön ajkú nemzetiségek önvédel-
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mi harezukban velők szemben állottak, szentek 
és tiszteletre méltók is; de azt meg fogják ne
kem engedni, hogy a hazának az által szolgá
latot nem tettek. (Helyeslés bal felől.) 

Én, uraim, ennélfogva egyszerűen kérem 
önöket: fogadják el önök a határozati javasla
tot ; fogadják el, midőn teljesítésére kérjük föl 
azon ígéreteknek, melyeknek teljesitetésére önök 
közül is számosan, mint az 1848. országgyűlés 
tagjai, a nemzet nevében adott szavuk által köt
ve vannak. Pártolom a tárgyalás alatt levő ha
tározati javaslatot. (Élénk helyeslés bal felől.) 

Andrássy G y u l a g r . m i n i s z t e r e l 
n ö k : T ház! bizonyosan nem fogtam volna a 
t. ház idejét újólag igénybe venni, ha nem lát
nám, hogy a tanácskozás már vége felé közele
dik, és nem mondattak volna i t t oly dolgok, me
lyeket talán egészen válasz nélkül hagyaom nem 
lehet; (Halljuk!) de méltóztassanak az iránt 
megnyugodni, hogy teljesen tárgyilagos és igen 
rövid leszek. (Halljuk!) 

T. képviselő Simonyi Ernő ur, hivatkozva 
arra, a mit én más alkalommal mondottam, — 
hogy t. i. az 1861-ki föliratban nem tűzték ki 
az ország kívánságai vagy követelményei közé 
a honvédeknek országos alapból való segélyezé
sét — azt válaszolta, hogy igen is nem tűz
ték ki, ós nem is tűzhették ki : mert azon föl
iratnak csak is azon kérdések voltak tárgyai, 
melyek a fejedelem és nemzet közt voltak ki-
egyenlitendők; a most fönforgó pedig olyan kér
dés, melyet a nemzet maga végezhetett el. és 
így ezen okból nem lett fölvéve a főiirat szöve
gébe. 

Más részről e tekintetből Debreczen váro
sa t. képviselője azt mondotta, hogy az 1861. 
évi föliratban igenis benfoglaltatik az országnak 
ezen kívánsága is, és azt állította — ugy emlék 
szem. — hogy e szavakban foglaltatik ben: 
„vessünk fátyolt a múltra." 

Én, t. ház, nem akarok abba bocsátkozni: 
vajon ezen idézett szavak elegendő bizonyítékul 
szolgálnak-e arra nézve , hogy az 1861-ki 
fölirat a rokkant honvédeknek országos alapból 
leendő ellátásáról akart-e gondoskodni. Én alig 
hiszem. — Annyi bizonyos, hogy mindenesetre 
egyenes ellentétben áll egymással a két véle
mény : a miből világosan következik az, hogy, 
ha az 1861-iki föliratban ben is foglaltatik a 
nemzet ezen kívánsága, ez mindenesetre nem 
világos ; mert ugyanegy pártnak két különböző 
árnyalata merőben ellenkező véleményben van 
e tárgy iránt. (Nyugtalanság bal felől. Helyeslés 
jobb felől.) 

Várady Gábor t. képviselő ur a kormányt 
figyelmeztetőleg azt mondotta, hogy ezen kérdés 
jelenleg azon stádiumban van. hol az, mint a 

i Sybilla könyveinek harmadik kötete kerül eló. 
j — Én igen is elfogadom a hasonlatosságot: a 
j kérdés ott van; de méltóztassanak megengedni, 
! hogy a tételt megfordítsam. (Halljuk!) Először 
j volt ezen kérdés szőnyegen rögtön ő felségeik 
} nagylelkű adománya után és ha rögtön, nyolcz 
I nappal azután nem adatott volna be egy indit-
| vány, — melyről a nemzet nagy része velem együtt 

azt gondolta, hogy az ama nagylelkű ténynek 
ellensúlyozására akar szolgálni — akkor, meggyő-

I zödésem szerint, sokkal nagyobb lett volna 
I az eredmény, s a nemzeti segély kölcsönös vára

kozásunknak inkább megfelelt volna; és így 
I ekkor égettetet t el a túlsó oldal által a Sybilla 

első könyve. (Tetszés jobb felől.) Később, midőn a 
nemzet minden osztálya folytatta a segélyezést, 
minden pillanatban oly indítványok jöttek közbe, 
melyek ennek tisztán politikai jelleget kölcsö
nöztek és azt mint politikai tőkét akarták egy-
oldalulag kizsákmányolni. Ez természetesen me
gint zsibbasztotta a segélyezés hatását és ered
ményét és így elégettetett a Sybilla 2-ik könyve. 
Most uraim i t t a 3-ik könyv. Önök szólítottak 
föl a túlsó félről. Az indítványozó szavai a kö
vetkezők : Ne csináljunk ebből politikai kérdést, 
i t t emberiességről, segélyezésről van szó poli
tika nélkül." Mi ráléptünk ezen térre, mi nem 
csak elvben fogadtuk el, de ténylegesen járultunk 
hozzá és ha önök ezt is visszautasítják, és nem 
lépvén párt különbség nélkül a segélyezés terére, 
a nemzet ezen mozzanatát is megzsibbasztják, 
ekkor el lesz égetve a Sybilla 3-ik könyve. 
(Élénk helyeslés jobb felől. Nyugtalanság bal felől.) 

A mint abban semmi érdem sincs, hogy a 
kezdeményezést e téren mi kezdettük: ugy — mél
tóztassanak nékem' megengedni és rósz néven 
nem venni — (Halljuk!) tetemes és nagy hiba 
volna az ellenzék részéről az, ha most, midőn 
kimondotta azt, hogy nem akarja a dolgot po
litikai térre vinni, és mi rá nemcsak elvben, 
de esetleg azon térre léptünk, melyre önök 
utaltak bennünket, ismét vissza akarná azt 
vinni a politika terére, és ez által az ered
ményt hozná újólag kérdésbe. (Ugy van! jobb 
felől. Ellenmondás bal felől.) 

Mondotta Várady t. képviselő ur azt is, 
hogy mindaddig, mig az országházban ez iránt 
intézkedés nem történik, ők, — azaz: az ellenzék, 
— folytonosan zörgetni fognak. Ha ezt méltóz
tatnának tenni, az országnak bizonyára igen 
sok idejét fognák igénybe venni és én ezt — 
mondhatom — nagyon sajnálnám. De ha ők ezt 
tenni fognák, az a la t t mig a t. képviselő urak 
zörgetni fognak, mi segélyezni fogunk. Egyéb
iránt én most sem mondok le azon reményről, 
hogy önök is kezet adva nekünk, ugyanazt fog
ják tenni. (Helyeslés jobb felől. Fölkiáltások bal 

18* 
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felöl: Vidacs már régen teszi! Egy más hang: Nem 
várunk önökre !) 

Simonyi Ernő t. képviselő ur azt mondta, 
hogy a mostani miniszterek közül többen — köz
tük én is — tagjai voltak azon 1848-ki tör
vényhozásnak, mely amaz ígéretet tet te, mely
nek beváltásáról van most szó. (Halljuk!) A mi 
t. miniszter társaimat illeti, azt gondolom: mi
után ők teljesen osztoznak azon nézetben, me
lyet én bátor voltam a törvényhozás ígéreteiről 
a minap kifejteni, s miután ők azon nézetben 
vannak, hogy esak azon ígéretek kötelezők, me
lyeket a törvényhozás mindkét tényezője fo
gadott e l : ez elégséges válaszul szolgál az ő 
álláspontjukra nézve; ami pedig engem illet, én 
az 1848-ki képviselőháznak tagja soha sem vol
tam, (Fölkiáltás a hal oldalon: De a felső háznak!) 
én akkor a táborban voltam, s a törvényhozás 
teendőiben részt nem vettem. 

De méltóztassanak a dolgot fölfogni a mint 
tetszik, kettőt nem fog bebizonyítani senki: elő
ször azt, hogy ezen segélyezés, mely innen kez
el eményeztetik, a melyhez, mint mi akartuk, párt
különbség nélkül mindazon képviselők járuljanak, 
kiknek körülményei ezt megengedik, valaha az 
illetők részéről lealacsonyító alamizsna gyanánt 
tekintethessék; s másodszor, hogy azok, kik a 
tettleges segélyezés terére léptek, kevesebb érzék
kel bírnának a honvéd rokkantak nyomora iránt, 
mint mások. (Helyeslés hal felől.) Múltkor volt 
szerencsém azon meggyőződésemnek kifejezést 
adni, mely szerint minden oly hazafiúi áldozat, 
— s most Ítéletet mondok magam fölött — 
mely tüntetéssel jár, elveszti értékét. Ez teljes 
meggyőződésem; és ha e meggyőződést leküz
döttem a múltkor, midőn itt e teremben tet tem 
azon ajánlatot, melyet máskép másutt te t tem 
volna, ezt csak azon okból tet tem, mert meg 
voltam győződve, hogy igy legalább nem fogja 
mondhatni senki, hogy sértő alamizsna lehessen 
az, mi a törvényhozó testület termében a kép
viselők részéről kezdeményeztetik. (Helyeslés johh 
felől. Nyugtalanság bal felől.) 

Önök t. ellenfeleink — ezt meg kell enged
nünk — nagy ügyességgel védték a terrénumot; 
sokszor egy kissé mesterségesen is gruppirozták a 
tényeket akként, hogy — a mint hallottam, — 
még az is szóba hozatott, hogy az általam te t t 
ajánlat által én talán állásomat akarom meg
menteni. 

Azt gondolom : erre válaszolni fölösleges. — 
Hanem egy dolog világos és ez az : hogy mi 
azon a téren állunk, melyre önök maguk utal
tak bennünket: a tüntetés nélküli segélyezés 
terén. Es daczára azon parlamentalis ügyesség
nek, melyet elismerek, ne méltóztassanak rósz 
néven venni, ha azt gondolom: parlamentalis 

ügyességüknek még nagyobb jelét fogják adni, 
ha elismerik, hogy azon tér, melyen most álla
nak, merőben tarthatlan s ennek következtében 
kezet fogva velünk, segíteni fogják azokat, kik
nek segélyezésre, istápolásra van szükségök. 

E l n ö k : T. ház! Szólásra többé senki föl
írva nincs, e szerint tehát a vita be van fe
jezve. A szabályok szerint joguk van még szólni 
az indítványozóknak, kiknek indítványát még 
legalább kilencz tag aláirta. Mindkét indítvány
nál ez megtörtént. Nem tudom, akarnak-e élni 
az indítványozó urak a szóval? 

I v á n k a I m r e : T. képviselőház! Mielőtt 
szavaimat — menten minden szenvedélytől és 
távol minden recriminátiótól . . . (Zaj. Halljuk! 
Elnök csönget)'} menten minden szenvedélytől és 
kerülve minden reeriminátiót, folytatnám, az igen 
t. miniszterelnök ur mostani szavaira kell ész
revételt tennem, t. i. azon fölhívására, hogy 
járuljunk mi is a honvédek segélyezéséhez, ma
gán utón, ezentúl. Erre nézve bátor vagyok azon 
megjegyzést tenni, hogy mi e térre már 1867-ben 
léptünk, hogy e tér t elfoglalta az országos köz
ponti honvédgyülés Vidacs János t. barátom in
dítványára már régen (Szélső bal felől éljenzés) és 
igy a kezdveményezés, az előlmenés jogát nem 
vindicálhatom önöknek. (Andrásy Gyula gróf mi
niszterelnök közbeszól : Csak most vindicálom!) Még 
most sem. 

T. képviselőház! Egy átalánosan elfogadott 
elvet vagyok bátor elmondani és megbocsáta
nak, ha talán előadásom folyamában unalmassá 
válnám. (Jobb felől zaj, a képviselők közül többen 
távoznak.) A kinek nem tetszik, tessék távozni. 
(Halljuk!) A ki egy államban él, kötelessége a 
kormánynak, illetőleg a törvényhatóságnak rende
leteit követni és hogyha e parancs által vagy 
jogaiban sértve érezné magát, vagy ezeket tör
vényelleneseknek tartaná, vagy pedig a köz
társadalomra nézve károsaknak, akkor jogában 
áll törvónyszabta utón és módon jogorvoslást 
keresni, és ezt minden rendezett államban, ha 
igaza van, meg is fogja nyerni: fegyveres ellen
állásra, melyre i t t tegnap kétszer történt hi
vatkozás, csakis akkor lehetne joga, hogy ha 
előtte erőszakkal elzáratnának a törvényes utak, 
jogos sérelmének orvoslására. 

Ebből indulva ki, t. képviselőház : ha vala
mely kormány szükségét látja annak, hogy had
csapatokat állítson föl, és ha ennek következté
ben — felelősségének föntartása mellett ujonezo-
zást rendel el és végrehajtatja a rendes törvé
nyes közegek á l ta l : minden honpolgárnak — föl
fogásom szerint — kötelesége a kormánynak és 
törvényes közegnek engedelmeskedni, különösen 
akkor, ha a kormány ebbeli eljárását a tör
vényhozás és fejedelem megerősítették. 
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Hogyha e tan t a t. ház többsége nem fo
gadná el, hanem azt állítaná föl, hogy minden 
egyes honpolgárnak joga van a hatóságnak oly 
rendeleteit nem teljesíteni, melyeket ő saját 
eljárása szerint törvényelleneseknek magyaráz : 
akkor a fegyelem minden hadseregben lehetlenné 
válnék, és egy rendezett államot föntartani ne
héz volna. 

De, a t . jobb oldal ellenében nem argumen
tálhatok jobban, mint saját végzéseinek, saját 
törvényeinek idézésével. 

A védtörvény 10-ik szakasza azt határozza: 
kinek parancsára, és miként hivassanak szolgá
latra a katonák. 

A honvédtörvény 2-ik és 3-ik szakaszai ki
mondják hasonlókép : a honvédek miként hivandók 
szolgálatba. Hasonló rendeletet tartalmaz a nép
fölkelésről szóló törvény 2-ik szakasza. 

Kérdem, t. képviselők: 184:8-ban ki rendelte 
azt, hogy a hadcsapatok kiadjanak ? Eltekintve 
attól, hogy a felelős kormány miként keletke
zet t ; eltekintve attól, hogy V-ik Ferdinánd ko
ronás királyunk önként jött le Pozsonyba az 
1848-ki törvények szentesítésére; hogy honvé
delmi miniszterré kineveztetett egy cs. k. had
seregbeli ezredes, kit soronkivül tábornokká 
emelt a király: hog}^ ez ő fölségének beleegye
zésével rendeletet menesztett a magyar hadesa-
patokhoz, hogy ezentúl a magyar honvédelmi 
minisztériumnak engedelmeskedjenek; hogy ezen 
minisztérium alá rendeltettek a Magyarország
ban elhelyezve levő más nemzetbeli csapatok is; 
hogy midőn megkezdődtek az ellenségeskedések, 
nyíltan és a rendes szolgálati utón küldettek a 
kül országokban levő magyar ezredekhez paran
csok, hogy térjenek vissza az országba; hogy a 
tiz első honvéd-zászlóalj kiállítását a király 
maga szentesitette és rendelte e l ; hogy az ellen
ségeskedések osztrák tábornokok vezérlete alat t 
kezdettek meg: kérem a t . képviselőket, hatá
rozzák meg azon subtilis vonalat : melyik hon
véd, és melyik magyar harczos az, a ki törvénye
sen kiállítva, és melyik ki nem törvényesen 
kiállítva elegyedett a harczba? 

Kérem a t. képviselőket, határozzák meg 
nekem azon subtilis vonalat, hogy a magyar 
kormány és a törvényhatóságok melyik rende
letei voltak szigorúan törvényesek, melyek nem 1 
és határozzák meg az 1848-ki országgyűlésnek, 
sőt magának a koronás királynak eljárásában 
mi volt szigorúan törvényes, mi nem ? 

És miután, t. képviselőház, megvagyok győ
ződve, hogy Önök, kik törvényhozók, az ország 
színe, most teljes békében, és miután 20 eszten
deig rá értek e kérdés fölött gondolkozni, hogy 
önök igen elágazó véleményben fognák találni 
egymást, és nehezen fognának megállapodásra 

ju thatni : meg fogják nekem engedni, hogy a 
katona a harez morajában, midőn a szenvedé
lyek íöl voltak izgatva, nem volt képes meg
szabni ezen subtilis határvonalat, melyet önök 
megszabni nem képesek. (Nyugtalanság.) 

Nézetem szerint minden katona, kit a kor
mány s a rendes hatóságok kiállítottak és be
soroztak bármely zászló alá, bármilyen alapon 
lett legyen ezen kormány megalkotva, köteles tel
jesíteni elöljárójának parancsát; de másrészt jo
gosítva van követelni mindazon beneficiumot, 
mely az államban a katonaság részére meg van 
állapítva. Ebben nem teszek különbséget semmi 
nemzetiség, semmi zászló között, ezt igy fogadta el 
az egész polgárosodott világ, mint egyedül 
helyes elvet. 

De térjünk vissza t. képviselő urak saját 
véleményeinkre. 1848—49 után itt rideg hadi 
uralom terjedt el; ez az annakelőtte a cs. k. 
hadseregben szolgált tiszteket egyszerűen szöke
vényeknek tekintette, ugy sújtotta, mint a kik 
zászlójuk ellen szolgáltak és hadi törvényszék 
elé állí totta; a legénységre nézve — mint az 
hason esetekben történni szokott — Generalpar-
dont hirdetett. Nem respectáltak a katonai ha
tóságok semmi kinevezést, mely a magyar kor
mánytól jött, hanem mindenkit, a ki egészséges 
volt, kegyelem nélkül besoroztak, a kik pedig 
rokkantak voltak, azok részére megkezdetett 
egy oly alap gyűjtése, melyben részesült min
den rokkant, tekintet nélkül arra, hogy melyik 
zászló ala t t szolgáltak. 

Ez tény, ezt tagadni nem lehet. Tudjuk mind
nyájan, kik az 1848 — 49. évi események követ
keztében fogságba jutottunk, hogy sokkal hamá-
nusabbak voltak irányunkban a katonák, mint a 
centralista polgári hatóságok, s a rokkant hon
védek segélyezése is megszűnt akkor, midőn 
a Bach-systema bekövetkezett. 

De t. képviselőház! átmegyek 1867-re. Az 
1867-nek összes ténye egybefoglalható e sza
vakba: „Vessünk fátyolt a múltra," mint azt 
Tisza Kálmán t. barátom megjegyezte ; de ez 

{ nem jelenthet mást, minthogy senkit oly tettek
ért, melyek az 1867. évet megelőzték, sújtani 
nem lehet. Az 1867-ik évben az emiitett rideg, 

I de átlátszó, s mindenki által érthető katonai föl
fogás szerint voltak még a honvédügyek ren
dezve, és valóbán, igen csodálom, hogy a t. kor
mány ő fölségének azon tanácsot adhatta, hogy 
e térről más térre lépjen á t : ha ,nem volt egy-

i szersmind kész az uj helyzet minden consequen-
i tiáját elfogadni. 

Mert, t. ház, — példákat hozok föl — lehet-
I séges-e az, hogy ugyanazon egy cs. k. ezredben 
: két főhadnagy közül az egyik, a ki minden 
í harczban részt vesz, alezredessé lép elő, mégse-
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besül, bebörtönöztetik, ma csak főhadnagyi pen-
sióban részesül, mig a bajtársa, a ki mindenben 
csakúgy részt vett, csakúgy elitéltetett, mint 
ő, de szerencsés volt egészséges maradhatni, 
visszahelyeztetik őrnagyi rangjába és összes jo
gaiba ? Vagy van-e abban logika, hogy két vitéz 
közül, kik Budát együtt rohanták meg, az egyik, 
a ki sebesülten lerogyott, ma is bajtársainak 
könyöradományaiból él, mig a másik épen azon 
czimen, mert honvéd volt, hivatalra alkalmazta-
tik? Vagy van-e logika abban, hogy az egyik 
honvéd, a ki Temesvárnál megsebesült, az osztrá
kok által fölfedeztetvén,- a kórházban fölgyó
gyulván, most patentális jövedéket buz, mig a 
másik, a ki szintén sebesülten rejtve .maradt és 
föl nem fedeztetett, ma is nyomorékul koldulva 
jár házról-házra ? És igy folytathatnám a ha
sonlatokat tovább is. 

Mélyen tisztelt barátom, kinek nemes lelke 
előtt meghajlom, gróf Eszterházy Pál első pen
dítette meg e házban és vitte az ügyet a hu
manitás terére, s ide követték őt Jókai Mór, 
Domahidy és többen. En szintén hajlandó va
gyok e térre lépni szükségből, még pedig oly 
értelemben, mint azt Sztaneszku képviselő ur 
jelentette ki ; de. hogyha most határozati ja
vaslatunk mellett nyilatkozom, teszem én és 
teszszük azt mi, nem egyedül mint képviselők, 
hanem mint az 1848 — 49-ki honvédség azon 
öttagú bizottsága, melynek föladata a honvédség 
érdekeit mindenfelé, minden módon, de törvé
nyes utón és csakis törvényes eszközökkel pár
tolni és előmozdítani, s ezen törvényes út tól el 
nem térni soha. Teljesítem képviselői kötelesé-
gémet, midőn a haza nevében, melyet Nyáry 
Pál t. barátom oly szépen kiemelt, fölkérem 
önöket, vegyék figyelembe kérésünket és gondol
ják meg: hogy bármit mondjanak a legjobb in
dulatból az illetők, az önérzettel biró egyén 
előtt nem mindegy az, hogy országosan segé
ly eztetik-e. vagy alamizsnát kap. 

T. ház! En soha nem kértem magam ré
szére semmit sem, sem most, sem 1848-ban; de 
kérek, könyörgök most szerencsétlen bajtársaim 
részére; kérem önöket, ne feledkezzenek meg 
róluk akkor, midőn a legfelségesebb uralkodó 
pár oly nemes példával jár t elő. A miniszter
elnök úrral együtt én is azon nézetben vagyok, 
hogy a rokkant honvédek, ezek keresetképtelen 
özvegyei és keresetképtelen árváinak ellátása 
nem pártkérdés; visszaemlékezem és visszaemlé
keztetem önöket azon időre , midőn hasonló 
fontosságú és közérdekű kérdéseket nem párt
szempont és árnyalat szerint, hanem közös 
egyetértéssel intéztünk el: vajha ily módon jár
nánk el most is! 

De ha ezt a tisztelt ház többsége el nem 

fogadná: kénytelen vagyok továbbra is ajánlani 
s föntartani határozati javaslatunkat, mert ek
kor egyedül azt tartom a jelen perezben elfo
gadhatónak. (Helyeslés a bal oldalon?) 

G a j z á g ó S a l a m o n : T. képviselőház! 
Azon jogot, melyet nekem a házszabályai nyúj
tanak, nem akarom fölhasználni arra, hogy mint 
t. Ivánka barátom, az 1848-ki történelmet elő
adjam, mert azt hiszem, hogy mindenki közü
lünk igen hiven és igen részletesen emlékszik 
még (Közbeszólások bal felől: Nem látszik !) mind
azokra vissza, nem akarom, ismétlem, fölhasz
nálni erre, de még arra sem, hogy mindazon ál
lításokat, melyek indítványom ellen fölhozattak, 
megczáfoljam, vagy azok czáfolatába csak eresz
kedjem is ; mert én is azt vélem, mit Deák Fe
rencz mélyen t. hazánkfia egyszer mondott: hogy 
az ország jövője nincs azért koczkáztatva, ha 
egyik vagy másik szónok ellen fölhozott némely 
vélemény részünkről nem is czáfoltatik meg. (Ugy 
vanl) 

Különben is, t. ház, alkalmuk lesz mind
azoknak, kiket ez ügy érdekel, észrevételeinket 
és kifejezéseinket egymás mellett látva összeha
sonlítani és figyelembe venni, és azokból követ
keztetést vonni: ha vajon ugy, és azon szem
pontból állitottam-e némelyeket első beszédem
ben, a mely szempontból és a miként azokat a 
túlsó oldalról sok képviselő fölfogta. — Csakis 
kettő van, a mit megjegyzés nélkül nem hagy
hatok. — (Halljuk, !j Az első az, miszerint igen 
sok képviselő által az mondatott, hogy én a je
len vita folyamába a koronás király ssemélyes 
érzelmeit elegyítettem. En ezt tagadom t. ház. — 
Én csakis átalánosságban szóltam azon tekin
tetekről és azon kötelességekről, melyeket szem 
elől tévesztenünk az állami lét biztosítása érde
kében a tényleg fönálló viszonyok közt egyáta-
lában nem szabad. Én ő felségének a jelen eset
re vonatkozható érzelmeiről nem szóltam mit-
sem; de nem is szólhattam : miután nincs sze
rencsém azokat ismerni. 

A másik pedig az, hogy az mondatott, mi
szerint a nemzetiségi kérdést bele elegyítettem a 
vita folyamába. {Igaz! hal felől.) Az igazságér
zetnek csak oly mennyisége mellett is, a meny
nyivel a politikai pártok egymás iránt viseltetni 
szoktak, méltán megvárhattam volna, hogy azon 
képviselők kik engem megrovásra érdemesnek talál
tak azért, mert a nemzetiségi kérdést e vitába 
beleelegyitettem, ne engem rótak volna meg, 
ki ezt csak fölvettem és folytattam, hanem ró-
ták volna meg azon képviselőt, ki ezt először 
megemlítette, ki a positiót e tekintetben elfog
lalta : Várady Gábor képviselő urat. (Helyeslés 
jobb felől. Ellenmondás bal felől.) 

A nevezett t. képviselő ur lesz bizonyára 
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az utolsó, ki ezen szavaim helyességét kétségbe 
vonja, épen azon logieai kérlelhetlen indokoknál 
fogva, melyeket legelőször is e házban nem én, 
hanem ő emiitett föl. Mert, midőn legelőször e 
tárgyban fölszólalt, minden érvet figyelmen KÍ-
vül állított, egyedül csak a nemzetiségi szempon
tot tar tot ta oly fontosnak, hogy annak taglalá
sába bele is bocsátkozott. Ismétlem tehát : ha 
megróható lettem volna én azért, mert a nem 
zetiségi kérdést e tárgyba bele elegyítettem, a 
megrovás akkor sem engem, hanem a t. képviselő 
urat illette volna. Hanem, t. ház, én tagadom, 
hogy ezért akár ő, akár én megrovás alá eshet
nénk, és tagadom épen azon óvatossági tekin
tetből, melyet a túlsó oldali képviselők nekünk 
oly szépen nem egyszer szivünkre kötöttek. Mert, 
midőn törvényalkotásáról van szó, az tartja 
meg a valódi óvatosságot, a ki, mielőtt a javaslat 
törvénynyé válik, számba veszi mindazon követ
kezéseket, melyeket ez maga után vonhat, nem 
pedig az, ki a következményekkel nem gondolva, 
— megengedem szive legnemesebb érzelmeit követ
ve — úgy intézkedik, hogy csak aztán találkozik ugy 
a következményekkel, és fájdalom ki kell monda
nom : hogy vajha mindig oly mérvben láttuk 
volna azokat előre, melyeket bizonyára kikerülni 
akartunk. (Helyeslés a jobb oldalon.) 

T. ház ! Péchy Tamás t. barátom azt mond
ta, hogy annyira megczáfoltaknak látja az álta
lam fölhozott érveket, miszerint azokból többé 
megczáfolandó rá nézve nem is marad. Nagyon 
sajnálom, hogy Péchy Tamás t. barátom nem 
várta be az utána majdnem közvetlen szólókat 
— Miletics Szvetozár és Sztanesku képviselő ura
kat — mert ha ezen képviselők előadott indokait 
megvárja és figyelembe veszi, különösen azt, a 
mi az ő megállapodásában foglaltatik, t . i. hogy 
sem az indítvány mellett, sem ellene nem fog
nak szavazni . . . (Fötkiáltás a szélső bal oldalon: 
Ez gyanúsítás!) 

Ez nem gyanúsítás, ez a tények előadása, 
ő maga mondta. (Helyeslés jobb felől.) Ha ezt 
figyelembe vette volna a t. képviselő ur, akkor 
bizonyára megengedi nekem azon föltevést, a 
melylyel most előállók : hogy t. i. szavaimnak 
még nagyon sok részét kellett volna megezáfol-
ni. (Helyeslés és derültség a jobb oldalon.) 

T. ház! Azon kellemes helyzetben vagyok, 
hogy most már azon példa után, melyet a mi
niszterelnök ur e házban tegnapelőtt annyira 
követésreméltóképen mutatott , még sokkal na
gyobb megnyugvással, sokkal nagyobb odaadás
sal kérhessem a t . házat, hogy azon indítványt, 
a mit én és társaim aláirtunk, elfogadni mél
tóztassanak : mert én, mint Ivánka képviselő ur 
nem keresem azt, hogy minő czim alatt adjam 
a segélyt; nekem a segélyezés kötelesség minden 

czim alatt, akár vegyem magamat mint egyént, 
akár mint honvédet, akár vegyem magam mint 
országgyűlési képviselőt: mindenkép köteles
ségem a segélyezés; és tudva azt, hogy „a 
ki hamar ad, kétszer ad," megragadom az al
kalmat és ismételten kérem, hogy azon indít
ványt, mely. t a ház asztalára letettem, elfogad
ni méltóztassék. (Élénk helyeslés és tetszés jobb 
felől.) 

E l n ö k : Következik a szavazás a fölteen
dő kérdésekre nézve. Az indítványok ugyanis 
szavazat alá bocsátandók, azon rendben, mely
ben beadattak. Első volt az Ivánka Imre által 
beadott határozati javaslat, erre történik tehát az 
1-ső szavazás, elfogadja-e a ház, vagy nem? 
(Fölkiáltások: A napirendre áttérést kell előszór sza
vazás alá bocsátani!) Méltóztassanak megengedni, 
az én véleményem szerint napirendre csak akkor 
lehetett volna szavazni, mikor arról volt szó, 
hogy vajon ezen határozati javaslat tárgyalásra 
kitüzendő-e vagy sem 'l (Helyeslés.) 

I)e miután a t. ház annak tárgyalására 
napot tűzött ki, most még maga a határozati 
javaslat fölött kell először szavazni. (Atalános 
fölkiáltások: Ugy van!) Miután pedig 20 képviselő 
kívánja a névszerinti szavazást, ennek meg kell 
történni. A jegyző ur föl fogja olvasni a kér
dést. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa:) Elfo
gadja-e a ház az Ivánka Imre és társai által 
beadott 69. számú határozati javaslatot, igen vagy 
nem? 

E l n ö k : (Kihúz egy betűt.) A szavazás a K 
betűnél kezdődik. Most 5 perezre fölfüggesztem 
az ülést. 

E l n ö k (5 pereznyi szünet után:) A sorjegyzé
ket olvasni fogva Bujanovics Sándor; az „igen"-
nel szavazókat Jámbor Pál, a „nem"-mel szava
zókat Széll Kálmán és a távollevőket Majláth 
István jegyző urak fogják jegyezni. 

B u j a n o v i c s S á n d o r j e g y z ő (olvassa 
a névsort.) 

Nemmel szavaztak : Kaldorovics Andor, Kautz 
i /yula, Kazinczy István, Kálnoky Pál gr., Kemény 
Gábor br., Kemény István br., Kendeffy Árpád, Ker
kapoly Károly, Királyi Pál, KloUisitzky Ágost, 
Kossuth Pál, Krajcsik János, Kuba János, Kuhinka 
Ferencz, Kvassay László, Kraljevies Benő, Láng 
Gusztáv, Latinak Rudolf, Lázár Dénes, Leonhárdt 
Károly, Lmdner Gusztáv, Lónyay Gábor, Lónyay 
József, Madocsányi Pál, Majláth István. Maniu 
Aurél, Mednyánszky Dénes báró, Melas Vilmos, Mi
hályi Péter, Mikó Imre gróf, Molnár István, Muzs-
lay Sándor, Nedeczky István, Nehrebeczky Sándor, 
Ocskay Rudolf, Olgyay Zsigmond, Ónossy Mátyás, 
Ordódy Pál, Ormos Sándor, Orosz Mihály, Orsich . 
Ferdinánd gr., Paczolay János, Papp József, Patru-
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hány Gergely, Pászt Vilmos, Pásztélyi János, Pet-
rovay Ákos, Plachy Lajos, Radvánszky Károly, 
Rannicher Jakab, Rónay Jáczint, Rónay Lajos, Röth 
László, ifj. Rudics József b., Rudnay István, Rhé-
dey István, Saniassa József, Semsey Albert, Simay 
Gergely, Simonis Ferencz, SpUnyi Béla gr., Stoll 
Károly, Suhaj Imre, Szabó József, Szabó Miklós, 
Szathmáry László, Szeniczey Ödön, Szentiványi 
Adolf, Szentiványi Károly, Szentpály Jenő, Szepessy 
Gyula, Széll Kálmán, Szirmay Ferencz gróf, Szir-
may Ödön, Szitányi Bernát, Szlávy József, Szontagh 
Pál (gömöri), Szögyény László, Szuppan Zsigmond, 
Tanárky Gedeon, Teleki Domokos gr., Térey Pál, 
Tormásy Mihály, Tóth Vilmos, Török Dániel, Tö
rök Sándor (göm.J, Török Sándor (sopr.J, Trefort 
Ágoston, Turcsányi Ede, Túry Sámuel, Ugrón Lázár, 
Urbanovszky Ernő, Urházy György, Ürményi Miksa, 
Wachter Frigyes,"; Wass Samu gr., Way Béla b., 
Wahrmann Mór, Várady János, Wesselényi József 
b.. Wirkner Lajos, Wodianer Albert b., Wodianer 
Béla, Zalay István, Zeyk József, Zeyk Károly, id. 
Zichy József gr., ifj. Zichy József gr., Zichy Manó 
gr., Zmeskál Zoltán, Zsedényi Ede, Zweier Frigyes, 
Aczél Péter, Andrásy Gyula gr., Ányos István, 
Anker Hugó, Barcsay Ákos, Bay Ferencz, Bánffy 
Albert br., Bánffy János br., Bánó József, Benkő 
József. Berényi Ferencz gr., Berzeviczy Tivadar, 
Betegh Kelemen, Bethlen János gr., Bethlen Sándor 
gr., Bezerédj László, Binder Lajos, Boér János, 
Bogdán Vincze, Rókus Zsigmond, Bömches Gyula, 
Brezovay László, Brogyányi Vincze, Buday Sán
dor, Bujanovics Sándor. Buttler Sándor gr., Bu-
zinkay Pál, Bittó István, Bömches Frigyes, Bogdá-
novics Vilibald, Bedekovics Kálm., C'iotta János, Csáky 
Tivadar gr., Császár Bálint, Csengery Antal, Csé
ry Lajos, Dániel Márton, Dániel Pál, Deák Fe
rencz, Degenfeld Béla gr., Dienes József Eitel Fri
gyes, Eötvös József báró, Ernuszt, Kelemen, Éber 
Nándor, Érkövy Adolf, Feszt Imre, Fluger Károly, 
Forgách Antal. Földváry Miklós, Filippövics Si
mon, Gajzágó Salamon, Gál Miklós, Gecző János, 
Gorove István, Grazer Frigyes, Halassy Gyula, Hal-
mossy Endre, Harkányi Károly, Házmán Ferencz, 
Hertelendy Kálmán, Hodossy Imre, Hoffmann Pál, 
Hollán Ernő. Horvát Boldizsár, Horváth Döme, 
Horváth Mihály, Hosszú József, Högyészy Gyula, 
Rrabár Manó, Huszár István, Henter Géza, Har
kányi Frigyes, Ihász Rezső, Ivacskovics György, 
Ivánka Zsigmond, Jankovics Antal, Jeszenszky La
jos, loanovics György, Jurka Bazü, Justh József, 
Justh Kálmán, Jancsö István, Jellasics Kázmér. 

Igennel szavaztak : Kabos Imre, Kállay Emá
nuel, Kállay Ödön, Károlyi Ede gr., Kende Kanut, 
Kerkapoly Mór. Kiss János, Kiss Lajos, Kiss 
Miklós, Clementis Gábor. Kollár Antal, Koós Jó
zsef, Körmendy Sándor, Krascsenics Ferencz, Kun 
János, Kürthy István, László Imre, Ludvigh János, 

Luksics Ródog, Madarász Jenő, Madarász József, 
Majoros István, Makray László, Matkovics Tiva
dar, Máriássy Réla, Máttyus Arisztid, Med
nyánszky Sándor, Mocsáry Lajos, Móricz Pál, 
Mukics Ernő, Nagy János, Nagy Károly, Nyáry 
Pál, Oláh Miklós, Orczy Elek br., Papp Lajos, 
Patay István, Pethes József, Péchy Tamás, Pé
tery Károly, Pilaszanovich József, Pilissy Lajos, 
Plachy Tamás, Podmaniczky Frigyes b., Prónay 
József, Ragályi Gyula, Salamon Lajos, Schwarcz 
Gyula, Simonyi Ernő, Simonyi Lajos br., Sipos 
Orbán, Siskorics Tamás, Somossy Ignácz, Sréter 
Lajos, Simics Ignácz, Szakácsy Dániel, Szalay 
Sándor, P. Szathmáry Károly, Szaplonczay Jó
zsef, Széky Péter, Szilády Áron, Szilágyi Lajos, 
Szilágyi Virgil, Szluha Benedek, Szluha Ignácz, 
Szomjas József, Szontagh Pál fcsan.J, Szunyogh 
Albert, Tassy Miklós, Thury Gergely, Tisza Kál
mán, l\sza, László, Tóth Kálmán, Vajda János, 
Varga Károly, Varró Sámuel, Vályi János, Vá
rady Gábor, Vidacs János, Vidliczkay József, Vi-
tutay József, Vukovics Sebő, Zahornáczky Bálint, 
Zlinszky György, Almássy Sándor, Beliczey István, 
Beniczky Ödön, Berke József, Bobory Károly, Boczkó 
Dániel, Bogyó Sándor, Csanády Sándor, Cserna
tony Lajos, Csernovits Péter, Deáky Lajos, Dezseő 
Szaniszló, Dobsa Lajos, Domahidy Ferencz, Dőry 
János, Drágfy Sándor, Eördögh Frigyes, Ercsey 
Lajos, Eder István, Farkas Elek, Fazekas Alajos, 
Fejér Miklós, Fráter Imre, Gábriel István, dáspár 
András, Ghyczy Ignácz, Gromon Dezső, Gubody 
Sándor. Győrffy Gyula, Hajdú Ignácz, Henszl-
mann Imre, Horváth Elek, Horváth Sándor, Huszár 
Imre, Irányi Dániel, Ivánka Imre, Jankovics Gyula, 
Jankovics Miklós, Jámbor Pál, Jókai Mór. 

Távol levők: Kapp Gusztáv, Keglevich Béla 
gr., Keményfy János, Késmárky József, Klapka 
György, Kovách László, Kubinyi Ödön, Keresztury 
Ede, Kugler István, Khuen Henrik gr., Kraljevics 
Miroslaw, Latinovics Vincze, Lónyay Menyhért, Maj
thényi Dezső, Máday Lajos, Máttyus Uzor, Mile
tics Szvetozár, Milkovics Zsigmond, Mocsonyi An
tal, Mocsonyi György, Mocsonyi Jenő, Mocsonyi 
Sándor, Molnár András, Molnár Pál, Malter Miksa, 
Németh Albert, Papp Zsigmond, Paulini Tóth Vil
mos. Perényi Zsigmond b., Perczel Béla, Perczel 
István, Popovics Zsigmond, Pribék Antal, Prick 
József, Prileszky Tádé, Pulszky Ferencz, Pejacse-
vics László gr., Pejacsevics Nándor gr., Radó Kál
mán, Rákóczy János, Rimanóczy Ferencz, Romám 
Sándor, Rauch György br., Salamon Tódor, Sárközy 
Béla, Sulyok Ede, Szabó Imre , Szilvay Károly, 
Sztratimirovits György, Szüllő Géza, Stanescu Imre 
Vazul. Táncsics Mihály, Theil István, Tomasich Jó
zsef, Uhlárik János, Vay Mihály gr., Wagner Fri
gyes, Vukatinovics Lajos, Vukovics István, Zámory 
Kálmán, Zichy Ferraris Viktor gr., Zichy Jenő gr., 
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Zichy Nándor gr., Zuvich József, Antalfy Károly, 
Babes Vincze, Barcsay Kálmán, Benedek Gyula, 
Bmedicty Albert, Berde Mózes, Berecz Ferencz, 
Borlea Zsigmond, Boros Pál, Buttyán László, Ba-
tagliarini Pál, Csiky Sándor, Csörghe László, Caár 
János, Degenfeld Gusztáv gr., Dietrich Ignácz, 
Drottleff' Tamás, Eszterházy Pál gr., Eszterházy 
Pál hg., Fabricius Károly, Fekete József, Fillen-
baum Ferencz b., Fodróczy Sándor, Gaál Endre, 
Gál Péter, Ghyczy Kálmán, Gonda László, Grán
zenstein Gusztáv, Hevessy Bertalan, Hódosiu József, 
Horváth János, Halász Boldizsár, Hátz Vilmos, 
Hervoics István, Horvátit- Péter, Janicsáry Sándor, 
Joanesku Lázár, Jonesku Döme, Jozipovics István, 

(Szavazás után.) 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa a sza
vazás eredményét) 429 igazolt képviselő közül: 

nemmel 196, igennel szavazott 126, az elnök 
nem szavazott, távol van 106. 

E l n ö k : A többség e szerint a határozati 
javaslatot nem fogadja el. Második kérdés : el
fogadja-e a t. ház Gajzágó képviselő ur indít
ványát, vagy nem 1 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa erre 
vonatkozólag a kérded.) 

E l n ö k : A kik elfogadják, méltóztassanak 
felállni. (Megtörténik.) A többség elfogadja. Ez 
által Klapka képviselő ur indítványa elesik. 

Holnap 10 órakor folytatta tik a honvédelmi 
minisztérium budgetjének tárgyalása, azután kö
vetkezik a horváth-szlavon-dalmát minisztérium 
f. é. költségvetése, ennek befejeztével pedig eset
leg a fiumei kérdés. 

Az ülés végződik d. u. 2*U órakor. 

.45* orsz&gos ülés 
1870. márczius 15-ikén 

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. A gazdasági bizottság jelentése a képviselőház márczius havi költsége 
tárgyában felolvastatik. Az igazoló bizottság 
szabályszerű 30 napi határidő föntartása m: 

úgymint: a) azon vaspályákról, mslyek müköáesoltet mma a magyar, 
b) a szolőváltsági kötvények szelvényadójáról; c) a Temes és Béga csatorna árterületén eszközölt munkálatok költ
ségeinek beszedéséről és az 1868. XXV. t. czikkbeli kedvezmények kiterjesztéséről szóló törvényjavaslatokról fel
olvastatik. A honvédelmi minisztérium költségvetésének tárgyalása bevégződik. A horvát minisztérium költségveté
sének tárgyalása megkezdődik és bevégződik. A fiumei kérdés tárgyában kiküldött országos bizottság jelentése 
felolvastatik, és tárgyalás alá vétetvén, erre nézve Várady Gábor határozati javaslata Deák Ferencz módositványá-
val elfogadtatik. 

A kormány részéről jelen vannak : Bedeko-
vich Kálmán, később Andrásy Gyula gr., Eötvös 
József b. 

Az ülés kezdődik 10lU órakor. 

E l n ö k ; Méltóztassék a múlt ülés jegyző
könyvét meghallgatni. 

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

E l n ö k : Ha nincs észrevétel, a jegyzőkönyv 
hitelesíttetik, 

KÉPV. H. NAPLÓ 18f| VII. 

a következő kérvényeket Van szerencsém 
bemutatni. 

Árva megye közönsége a hatvan- szolnoki 
vasutat Jászberényen át vezettetni kéri. 

Pozsega vármegye közönsége az alföld-fiu
mei vasut-vonal kiépítését, Szlavónia közepén — 
Pozsega — Patrócz és az u. n. orljavai völgyön 
át rendeltetni kéri. 

B e n e d e k G y u l a : Van szerencsém a 
t. háznak, Felső-Fehér megye főispánjának gr. 
Haller Perencznek kérvényét benyújtani, melyben 
a főispáni állásától lett szabályellenes fölmentetése 

14 




