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A költségvetés  ellen.  
(1884.  nOTOmber 29.) 

T. ház!  A  pénzUgyminister  ur,  midőn  a  költ-
ségvetést  beterjesztette,  beszédében  azon  nyilat-
kozatot  tette, hogy Magyarország  költségvetésének  
a  rendes  bevételei  és kiadásainál  5  millió  felesleg  
mutatkozik.  : '  

Kár  volt,  hogy  a  mínister  ur  itt  beszédjében 
meg  nem állott  és  az 5  milliót  le nem tette, (Derült-
ség  a  szélső  balon)  hanem  beszédjét  tovább  foly-
tatta  és akkor  kiderült,  hogy  az  az  5  millió  feles-
leg  annyi,  mint  11 millió  deficit.  A  pénziigyminis-
ter  nr  számításait  az  ellenzék  nem  szokta  kész-
pénzül  elfogadni,  birálat  tárgyává  teszi  és  hogy  
méltán  teszi  azt,  megmutatják  a  zárszámadások.  
Hiszen  1882-ben  a  zárszámadások  20  millióval  
több  hiányt  mutatnak  fel,  mint  a  mennyit  a  
t.  pénzUgyminister  ur  előirányzott.  1883-ban  
19  millióval  több  hiányt  mutatnak  fel  és  igy  az  
1885.  évi  hiány  is  bizonyára  nem  11  millió fog 
lenni.  Mert  miként  mutatja ki  a  pénzUgyminister  
ur  a  11  milliónyi  hiányt?  Ugy,  hogy  előbb  elszá-
mol  10 millió adósság-csinálást,  melylyel a meglevő 
adósságokból  törleszt.  

Ha ezt hozzászámítjuk s ha felvesszük  azt,hogy 
aköltségvetésbenaz államjavak eladásából 10 millió 
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forint  van  felvéve,  ezen tételekkel  a  deficit  nem 
11 millió,  hanem  31—32  millióra  emelkedik.  

A pénziigyminister  ur  a  maga  előterjesztésé-
ben  elismeri  azt,  hogy  a  lefolyt  évben  a  pénztári  
készleteket  le  kellett  apasztani.  17  és  fél  millió-
nak  mondja  az  összeget,  melylyel  a pénztári  kész-
letek  megapasztattak.  Exposéjában  azt  is  előadja,  
hogy  ezen  pénztári  készleteket  ki  kell  pótolni.  

Ha  tekintjük  a  zárszámadásokat,  azt  tapasz-
taljuk, hogy  évenkint  átlagban  5  millióra  szokott  
rúgni  azon  póthitelek  összege,  melyek  a  költség-
vetésben  nem foglaltatnak  benne.  Ha  ekként  állit-,  
juk  össze  a  számadást:  54—55  millió  a  deficit,  
melyből  44—45  millió  forint  kölcsönnel  lesz  
fedezendő. 

Ha  nem  vesszük  tekintetbe,  hogy  a  függő  
államadósságok  összege  még  ma  ismeretlen  előt-
tünk,  mert  a  pénzügyminister  ur  előterjesztésében  
consequenter  hallgat  róla;  ha  tekintetbe  vesszük  
azon  előzményt,  hogy  az  1882-iki  zárszámadás  
tanúsága  szerint  4  millió  forintig  hatalmaztatott  
fel  a  kincstári  utalványok  beváltására  és  daczára  
ennek 4 millióval  több  kincstári  utalványnyal zára-
tott  le  a  zárszámadás,  mint  a  megelőző  évben;  
midőn  látjuk,  hogy  a pénztári készletekhez a pénz-
ügyminister  ily  nagy  mértékben  kénytelen  hozzá  
nyúlni:  kétségtelen,  hogy  a függő  államadósságok 
csinálásában,  a  kincstári  utalványok  értékesítésé-
ben  a  legszélsőbb  határig  kénytelen  volt  elmenni.  
(Igaz  !  Ugy  van !  a szélső  baloldalon.)  Nem számítom 
ide  a  túlmagas  függő  adósság  beváltására  szük-
séglendő  összeget;  nem  számítom  az  adó-bevéte-
leknél  kétségtelen  bizonysággal  beállandó  azon  



visszamaradásokat,  melyeket' a jelenlegi  közgaz-
dasági  válság  közepette  szem előtt kell  tartanunk;  
(Igaz!  Ugy  van!  a szélső  baloldalon)  nem  számítom  
még  azon  tételeket  sem,  melyek  a  vasntaknál  
a  vassíneknek  aczél-sínekkel  való  kicserélésével  
járnak  és nem  számítom a Vaskapu  szabályozására  
szükséges  összeget.  

Tehát  midőn  a  t.  pénzUgyminister  ur  ily  
csekély  arányban  mutatja ki  a  deficitet,  de  a  költ-
ségvetés  sokkal  többről tanúskodik:  akkor minket 
ellenzéket  arra  indít,  hogy  ezen költségvetést  ne  
fogadjuk  el,  mely  az  eddig  követett  politikának  
folytatása;  a  mi  abban  áll,  hogy  vagy  új  adókat  
behozni,  vagy  a  régieket  felemelni,  vagy  új  adós-
ságokat  csinálni  —  s  ennélfogva  mi  ezen  költség-
vetést  általánosságban  sem  fogadjuk  el. (Helyeslés 
a  bal-  és  szélső  baloldalon.)  

Hiszen  a  pénzUgyminister  ur  az  államadóssá-
gok  összegét  is,  midőn  az  aranyjáradék  conver-
siójára  hivatkozik,  mintegy  kérkedve  mutatja fel.  
Igaz,  hogy  2 milliónyi  megtakarítás  eszközöltetik  
az  aranyjáradék  convertálása  által;  de  t.  ház,  
ezzel  szemben  145  millió  forinttal  emelkedik  
államadósságunk  névértéke.  A  mi  annyit  tesz,  
hogy  ezen  nemzedékről  a  terhet  a jövő  későbbi  
nemzedékre  utaljuk  át.  (Igaz!  Ugy  van!  a  szélső  
baloldalon.) 

De  ha  tekintjük  azon  összegeket,  melyeket  a  
kormányzat  már  eddigelé  igénybe vett;  ha  figye-
lembe  vesszük  azt,  hogy  1876-ban,  midőn  a jelen-
legi  kormány  átvette  az  ország  ügyeinek  vezeté-
sét,  a  földtehermentesítéssel  együtt  összesen  



618  millió  volt  Magyarország  államadóssága;  
most  pedig  az  1883-iki  zárszámadás  szerint  
1,271  millió;  ha  tekintetbe  vesszük,  hogy  azon  
618  millióban  az  úrbéri  és  szfjlödézsma-váltság  is  
benfoglaltatik,  melyet  nem  a  Deákpárti  kormány  
csinált,  az  absolut  kormány  idejéből  örököltettek  
nagy  részben,  hogy  ez  267  milliót  teszen.  Azt  
tapasztaljuk,  hogy  1876-ban  a  kormány,  a  mely  
azért  vette  át  Magyarország  kormányzatát,  hogy  
pénzügyeit  rendezze,  ez  a  kormány,  melynek  je-
lenlegi  elnöke  itt  az  ellenzék  padjain  Ghyczy  
Kálmán  pénzligyministerrel  szemben  épen  ugy  
megtagadta  a  költségvetés  általános  elfogadását  
épen  az  általános pénzügyi politika és a  behozandó  
új  adóterhek  visszautasítása  czéljából:  ugyanazon  
kormány  majdnem  megháromszorozta  Magyar-
ország  adósságát.  (Igaz!  Igaz!  a szélső  baloldalon.)  

De  hát  mondhatják  azt,  mint  a  t.  előadó  ur  
mondta  az  imént,  hogy  megnövekedett  Magyar-
ország  költségvetése,  tehát  sokkal  könnyebben  
fogja  a  nagy költségvetéssel  a hátralevő  hiányokat  
fedezni,  mint  a  kisebb  költségvetésből  a  nagy  
hiányokat  fedezte.  

Hiszen  igaz,  hogy  Magyarország  költségve-
tése  megnövekedett.  Jellemző  számok,  melyek  
nagy  tanulságot  rejtenek  magukban:  Magyar-
ország  bevétele  1868-ban  154  milliót  tett,  most  az  
1885-iki  költségvetés  szerint  326  millió;  mikor  a  
jelenlegi  kormány  átvette  a  kormányzatot,  
192  millió  volt,  vagyis  1868  óta  172  millióval,  a  
Tisza-aera  óta  pedig  Magyarország  bevétele  
134  millióval  fokozódott.  A  kiadások  1868-ban  
147  millióra  rúgtak,  1876-ban  235  milliót  tettek.  



1885-re  337  millió  vannak  előirányozva,  vagyis  a  
közösügyea  rendszer  kerül  Magyarországnak  
190  millióval több  kiadásba,  mint  karült  1868-ban  
és  a  Tisza-kormányzat  kerül  140  millióval  többe.  
Ez  elég  hatásos  ítélet,  ugy  a  rendszer,  mint  a  
kormány  férfiai  felett.  (Helyeslés  a  szélső  bal-
oldalon.) 

De  menjünk  tovább.  Az  egyenes  adóknál  
58  milliót  tett  azon  összeg,  a  mely 68-ban  bevé-
tetett,  1869-ben  volt  75  millió  és  1885-ben  
95  millióval  van  előirányozva.  Vagyis  a  közös-
ügyes  rendszer  az  egyenes  adóknál kiván  Magyar-
országtól  több  áldozatot  38  milliót,  a  Tisza-kor-
mányzat  pedig  26  milliót.  A  fogyasztási  adó  volt  
1868-ban  14  millió,  1875-ben  szintén  14  millió,  
1885 re pedig 25'/"millió van előirányozva,  tehát  a  
fogyasztási  adóknál  10 és  fél  millióval  kerül többe 
a  mostani  kormányzat.  

Igaza  van  az  előadó  urnák,  hogy  Magyar-
ország  költségvetése megnövekedett,  de bocsánatot 
kérek,  abban  nincs  igaza,  hogy  ezen  megnöveke-
dett  költségvetés  könnyebbé  teszi  a  kisebb  deficit  
megszüntetését,  mint  tette  a kisebb  költségvetés a 
nagyobb deficitmegszüntetését. Mitj elenteneke szá-
mok ? Azt,  hogy  terheink  fokozásában  és az  állam-
jövedelem  emelésében  elmentünk  a  végső  határig.  
(Igaz!  a szélső  balfelöl.)  Hiszen, ha azelőadó  ur  állí-
tása állana: az a teve,a mely előbb vittl 47 font  terhet, 
később  235  fontot  és  azután,  mikor  337  fontra  
emeltetik  a  terhe,  azon  teve  talán  könnyebben  
fogja  elviselni  a  további  terhet?  (Ugy  van! Ugy 
van!  a  szélső  baloldalon.)  A  teve  gerinczoszlopa  
le  fog  törni,  mert  sebes  észjárását  és  okoskodását  



Hegedűs  Sándor  előadó  urnák  utói  fogja  érni  a  
teve  lába,  de  nem  a  tevének  gerincze.  (ügy  van!  
a  szélső  balon.)  

Mit jelent  a  kiadások  és bevételek  oly  nagy-
mérvű  felemelése?  Azt,  hogy  mindkettőnél  már  a  
határoknál  vagyunk. Mert  egy  olyan ország  a  ter-
hek  fokozásában  nem  mehet  el  tovább,  a  mely  or-
szágban  az  egyenes  adókból  a hátralék  több  mint  
42  millió  frt,  a  fogyasztási  adókból  5  millió  frt,  az 
iUetékekből  és  a  dijakból több  mint  25  millió frt, 
az államjószágoknál pedig a bérleti összegeknél,  ha-
bár  már  5  millió  frt  mint  behajthatlan  leíratott,  
67»  millió  frt  hátralék  van.  Mit jelent  ez  a  78  
millió  frtnyi  hátralék?  Azt,  hogy  már  az  adókat az 
állam  polgárain  behajtani  nem lehet.  Maga  a  pénz-
ílgyminister  ur  is,  midőn  ezen  hátralékokból  a  
költségvetés  bevétel rovataiban semmit sem irányoz 
elő,  elismeri  azt,  hogy  az  évi  hátralék  csak  arra  
való,  hogy  az új  hátralékok  betöltsék  azon  össze-
gek  helyét,  melyek  talán  a régi  hátralékokból  be-
hajtandók  lennének.  

T.  ház,  mutatja  azt  is,  hogy  a  köztudat  
szerint  az  állam jövedelmeinek  behajtása  a  leg-
nagyobb  könyörtelenséggel  és  szigorral  történik  
és  mégis  ezen  nagymérvű hátralékok  folyvást  fenn-
állanak. 240  végrehajtó pusztítja  Magyarországot.  
Ezekből  40  Horvátországra  esik,  tehát egy párnak 
hiján  majdnem  annyi,  mint  a  hány  képviselője  itt  
a  házban  ül.  (Derültség  a  szélső  baloldalon.)  

Midőn  ennyi  állami  végrehajtónak  gonosz  
munkájára  van  a  kormányzat  utalva,  akkor  ne  
kecsegtessenek  bennünket  a  pénzügyminister ur és 
az  előadó ur  azzal,  hogy  mi a költségvetés hiányait 



minél  hamarabb  le fogjuk  győzni. (Ugy  van !  a szélső 
baloldalon.) 

Ne  feledjük  el t.  ház,  hogy  nagy  válság  kü-
szöbén  vagyunk,  melyet  leküzdeni  nem lesz  képes  
ezen  ország  a rendszer  hátrányainál  fogva.  

Más országnál  is fokoztattak  a terhek és  emel  
tettek  az  állam jövedelmei. Igy történt ez Franczia-
országban  is  a  3-ik  köztársaság  idejében  s  igy  
történt  Angliában  is  különösen  Pitt  és Peel  által;  
csakhogy  Pitt  Angolországnak  kereskedelmet  te-
remtett,  mert  ő öt  világrésznek  kikötőjét  nyitotta  
meg  az  angol  előtt.  Önök  pedig  a  kereskedelem  
terén  milyen  előnyt  tucjtak  nyújtani ?  (Felkiáltások  
a szélsőbalon:  Boszniát!)  Peel  alatt is növekedtek  az 
állam  terhei,  csakhogy  Peel  a  szabad  kereskedést  
léptette  hazájában  életbe, a kenyeret  tette  olcsóbbá  
és  a jogokat  szélesbítctte.  Önök  azonban  sem  az  
egyiket,  sem  a  másikat,  hanem  áldástatan  politi-
kájukkal  oda juttatták  Magyarországot,  hogy  az  
egymásután  elveszti  külföldi  piaczait,  ugy  hogy  
nyers  terményeit  nem  tudván  értékesíteni,  már  is  
a  tönkrejutás  szélére  értünk.  (Ugy  van!  a  szélső  
baloldalon.) 

Ha  ez  mindig  igy  folyik,  Magyarország pénz-
ügyeit  nem  rendezheti,  mert  a  ki  nagy  terhekkel  
akar  egy  országot  megrakni,  annak  gondoskodnia  
kell  arról  is,  hogy ugyanakkor  nagy  közgazdasági  
reformokat  is  életbe léptettessen. De  önök  képtele-
nek  közgazdasági  reformokat  életbe  léptetni;  mert  
Magyarország  nem ura  a  vámoknak,  nem  ura  a  
fogyasztási  adóknak;  mert hiszen  a  vámpolitikánál  
kénytelenek  vagyunk  nem  saját  érdekeinket  te-
kinteni,  hanem  egy  velünk  ellentétes  országgal  



megalkudni  és  mindig  a középutat  keresni, amely 
középút  keresésében  mi  a  gyengébb  fél  és  a  kor-
mány  által  gyengébben  képviselt  fél  mindig  hát-
rányban  maradunk.  —  Miként  tudjon  Magyar-
ország  nagy  közgazdasági  reformot  létesíteni,  mi-
dőn  még  jegybank  felett  sem rendelkezik?  Hisz  
az  osztrák-magyar  banknak  egész  szelleme  olyan,  
hogy  az  nem  egy  pénzintézet,  az  egy  pénztkezelő  
hivatal,  melyből  teljesen hiányzik az üzleti szellem. 
Azon  megkülönböztetés  pedig,  melyet  az  osztrák  
nemzeti  bank  a  kereskedelmi  váltók  és  a  csinált  
váltók  között  tesz,  az  egy  Ítélet  a  magyar földbir-
tokos  osztályra,  hogy  olcsó  hitelhez  ne  juthas-
son,  Ítélet  a  magyar  földbirtokos  osztályra,  mely  
ha jószágait jövedelmezővé  akarja tenni, iparágak-
kai  és  kereskedéssel  kell  azt  összeköttetésbe  
hoznia. 

Mi mutatja  legjobban  ezen  országnak  anya-
gilag  sülyedt  voltát?  Elég  reá  tekintenünk  az  
aranyjáradék  conversiójára.  —  Mily  nehezen  és  
hosszú  idő  alatt,  nagy  erőfeszítések  után  volt  le-
hetséges  azt  befejezni,  ugyanazon  idő  alatt,  midőn  
Szerbiának államadósságát oly nagy mennyiségben,  
milliárdig  túljegyezték.  Mi jellemzi  inkább  ezen  
országnak  sorsát,  mint  az,  hogy  oly pénzjegy  van  
az  országban  forgalomban,  melyre  az  aranynyal  
szemben  20"/°-ot  kell fizetnie. 

Nemcsak  bevételeinket  nem  tudjuk  fokozni,  
de  kiadásainkat  sem  vagyunk  képesek  leszállítani,  
mert  a  nagy  kiadások  nem a mi kezeinkben vannak. 
A  nagy  kiadásokat  az  államadósságok  kamatjai  
és  a  közösügyi  kiadások  teszik.  A  közösügyi  ki-
adások  1868-ban  98  milliót  tettek.  1885-ben  116  



milliót  tesznek  és  az  occupatio  költsége  6  millió  
400  ezer  forint,  tehát  24  millióral  több  mint  
1868-ban. 

Igaz,  az  országgyűlés  a  delegátiót  kiküldi,  
hogy  ott  érvényesítse  a  magyar  parlament  jogát.  
De  ezen delegatiónak tanácskozása nem egy ország-
gyűlési  bizottság  tanácskozásához  hasonlít,  hanem 
inkább  egy  szerzetes  rend  gyakorlatához,  melyet  
az  engedelmesség  fogadalmának  köteléke  alatt  
istenfélő  némaságban teljesítenek. (Derültség a szélső 
baloldalon.) 

És  ezen  gyakorlatot  követi  aztán  a  nagy  
ebéd,  (Derültség  a szélső  baloldalon)  mert t. ház, több 
díszebédet  ettek  meg  a  delegatio  tagjai,  mint  a  
mennyi beszédet  a  delegatióban  elmondtak. (Élénk 
tetszés  a  szélső  baloldalon.)  Eddigelé  a  delegatió-
ban  a nagy  kiadások  fejében  még  kértek,  köve-
teltek  valamit,  de  most  már  az is  elnémult.  

A ministerelnök  ur 1865-ben Magyarországon 
a Lehel  kürtjét  harsogtatta  az  állami  önállóság  
utján;  1875-ben  már  Józsue  trombitáját  fútta  
Jerikó  alatt,  1885-ben  már  fejünk  felett  a  nagy  
dobot  fogja  megütni.  (Tetszés  a  szélső  baloldalon.)  
Mi azt  hisszük,  hogy  akkor  volt  igaza  a  minister-
elnök  urnák,  mikor  a  Lehel  kürtjét  fútta;  azt  
hiszszük,  hogy  Magyarországnak  pénzügyeit  ren-
dezni,  anyagi életét  szervezni  nem lehetséges  más-
kép,  mint  az  állami  önállóság  alapján.  (Élínk  he-
lyeslés  a szélső  baloldalon.)  Minden  állam,  mely sza-
bad  rendelkezési jogát  visszanyerte-,  virágzásnak  
indult.  Ezért  törekszik  minden  állam  arra,  hogy  
szabad  rendelkezési  jogát  visszanyerje.  A  sza-
bad  rendelkezési  jognak  megtermékenyítő  ereje  



arra  kényszerítette  Magyarország  törvényhozását  
1848-ban,  hogy  a jobbágyságot  megszüntesse  és  
szabad  tulajdonosává tegye  a  földnek.  Épen  agy  
kell,  hogy  e  nemzet  is  Magyarországnak  szabad  
tulajdonosává legyen,  mert nem volt az  1848  előtti  
időszaknak  oly  elnyomott jobbágya,  mint  a  mily  
elnyomott  jobbágya  Ausztriának  Magyarország;  
mely  Magyarországnak  saját  belügyeire,  saját  
szükségleteinek  fedezésére  százból  csak  18°/« jut. 
Egy jobbágy  sem  szolgált  82  napot  ugyanakkor  
földesurának,  mikor  csak  18 napot  dolgozhatott  8  
magának.  (Élénk  helyeslés a  szélső  balon.)  Miért  
tagosítunk!  miért teszszük a földbirtokot  szabaddá, 
ha  nem  azért,  hogy  a  földet  szomszédaitól  függet-
lenítsük,  hogy  a  föld  kihasználásának  és megmun-
kálásának  jövedelmeit  a  szabadság  által  megsza-
porítsuk.  S  Magyarország  ne  legyen  annyira  sza-
baddá  szomszédjától  és  annak  gazdálkodási  rend-
szerétől,  hanem  legyen  összekötve  vele a  fogyasz-
tási  adók  és  a  közöstigyek  egész  lánczolatával,  
mint  a  mennyire  fel  van  szabadítva  a föld  népe  a  
tagosítva  tulajdonába jutott  birtokkal.  (Élénk  he-
lyeslés  a szélső  balon.) 

Uraim,  nem  az  áldozatoktól  irtózunk  mi.  
Tudjuk  mi  azt,  hogy  Francziaország,  mikor  az  
1870—71-iki  szerencsétlen  háború  bevégződött,  
nagy  terheket  volt  kénytelen  magára  vállalni.  
Hatvan  adótörvényt  szavazott  meg  a  franczia  
parlament,  hogy 750  millió  frank  újabb adófedeze-
tet  nyerhessen.  Miért  hozták  ezen  áldozatokat?  
Azért,  hogy  az  idegen  megszálló  csapatok  a  fővá-
ros  falai  alól  és  az  országból  kivonuljanak.  Mi  is  
szívesen  meghoznék  önállóságunk,  szabadságunk  



és függetlenségünk  ezen  áldozatát.  De  önök  az  ál-
dozatot  megkívánják  és  mégis  az  ország  főváro-
sára letekintenek  a  Gellérthegy  ágyai  és  váraink-
ban  vannak  az  idegen  megszálló  csapatok.  (Zajos  
helyeslés  a szélső  baloldalon).  

Csanády Sándor:  Árulás!  (Derültség  a jobb-
oldalon.) 

Ugrón  Gábor:  Azt  mondják  önök,  hogy  a  
költségvetést  az  országnak  kell  megszavazni,  nem  
pedig  a  kormánynak.  Lehet,  igaz,  de nekünk  meg  
kell  tagadnunk  ezen  kormánynyal szemben a  költ-
ségvetést,  mert  a  két  fogalmat,  állam  és  kormány,  
össze kezdik  téveszteni.  Azt  hiszik,  hogy  a  kor-
mány  és pártja  képezi  az államot. Azt hiszik, hogy 
az  állam  urai,  nem pedig az  állam  javainak  egy-
szerűen kezelői. Ugy  rendelkeznek  az állam  javai  
felett  és  akként  használják  fel  az  ország jövedel-
meit,  hogy  nem  csak  az  állam  czéljaira  fordítják,  
hanem  saját  pártérdekeik  erősítésére  is kizsákmá-
nyolják.  (Élénk  helyeslés  a  szélső  baloldalon.)  Igaz,  
ők  mint  a  Baal  papjai  a  bálványnak  kérik  az  ál-
dozatokat,  de  maguk  fogyasztják  el.  (Derültség  a  
szélső  balon.)  Azt  hiszik,  hogy  meg  vannak  
örökösödve  Magyarország  kormányában,  pedig  
mulandók, mert  mint  az  ember  testéről  a  bőr,  a  
nemzet  testéről  is  a  kormány  lehámlik,  az  igaz,  
hogy  annál  később,  minél  vastagabb.  (Nagy  moz-
gás.) Önök  csak a  nemzet  megbízásából  kezelik  az  
ország javait  és  nem  haszonbérlői,  hogy  subáren-
dába  adhassák.  Ha  végig  tekintünk,  hogy  mi-
ként  használják  fel  önök  az állam  javait,  a  meg-
botránkozás  fogja  el  lelkünket.  (Helyeslés  a  szélső  
balon.) 



Az  államjószágok  igazgatói  nem  a  magán-
javak pontos kezelésében  érdemesült férfiak,  hanem 
a  tönkrement  földesurak,  a kiknek  könnyelmtísé-
gök a qualificatio,  hogy  az  állam  jószágait  kezel-
jék.  (Zajos  helyeslés  a szélső  balon.)  Kiket  neveznek  
ki  önök  kormánybiztosokká?  A  kormánybiztos  
első  qualificatiója  kevés  kivétellel  az,  hogy  köny-
nyelmüségének  már  valamikor  fényes  tanujeleit  
adta  legyen.  (Élénk  helyeslés  a szélső  balon.) Szege-
den  középületek  emelkedtek.  Büszkén  hivatkoz-
nak  önök  arra,  hogy  ezen  középületeket  a  nem-
zet  áldozatkészsége emelte. Nézzék meg, ezek  egyi-
kén  sincs Magyarország czímere, hanem  mindenütt  
a  gr.  Tisza Lajos monogrammja. (Zajos  tetszés  bal-
felől.  Mozgás  jobbfelöl.)  Azokat  a  közadakozás,  az  
államhatalom  és  a jóakarat  emelte  s  azokra  egy  
egyén  nem Írhatja  fel  nevét.  (ügy van!  balfelöl.)  

A hivatalnokokat  nem az  államhatalom  köze-
geinek  tekintik,  hanem  a  kormány  és pártja  szol-
gáinak.  (Ugy  van!  balfelöl.)  Nem  fontolják  meg, 
hogy  azoknak  csak  munkájukat  fizetik  meg,  de  
meggyőződésüket  nem  vásárolták meg.  A kormány 
kényszerítő  eszközöket és elrettentő példákat alkal-
maz,  hogy  a  hivatalnokok  saját  meggyőződésüket  
ne  merjék  követni,  hanem  feltétlenül  alárendelt  és  
engedelmes  szolgái legyenek  a kormány pártjának. 
(Ugy  van!  balfelöl.)  Ez  megbecsteleníti  Magyar-
ország  hivatalnoki  karát  és  tenyészti azt a  corrup-
tiót,  a  mely  a  legjobb  korteseknekjavadalmazásá-
ban  nyilvánul.  Hiszen  az  ellenzéki  választókra  a  
választások  alkalmával  ráuszítanak nem  csak  min-
den  rágalmazót,  hanem  minden  kutyát  és  a  kinek  
kötelessége  volna,  hogy  az  állami  törvények  meg-



tartását  védelmezze:  a  főispán  vezénylete  alatt  
foly  az  ellenzéki  választók  ellen  a hajsza, anélkül, 
hogy  az  elégtételnek  és  igazságszolgáltatásnak  
csak  reménye is lehetne; mert  sem jog, sem  igazság  
nem  édes  mindnyájunké,  hanem  önök  saját  tulaj-
donuknak  tekintik  azt.  (ügy  van!  balfelöl.)  Királyi  
ügyészek  a  bünfenyítíí  feljelentéseket  a  választási  
visszaélésekre  nézve  nem  érvényesítik,  „ad  acta"  
teszik;  a  törvényszékek  a  bűnvádi  eljárást  meg-
szüntetik,  a  kihallgatásokat  akként  vezetik,  hogy  
azoknak  minden  eredménye  megsemmisíttessék  
és  ha  valami  eredmény  mégis  mutatkozik:  akkor  
előáll  Magyarország  igazságügyministere  és  a  
vesztegetőnek  a  kegyelmet  8 Felségénél  eszközli  
ki.  (Zajos  helyeslés  balfelöl.  Nagy  mozgás  jobbfelól.)  

De  t.  ház,  az  országnak  egyik  legfontosabb  
joga,  a  kiválóbb  polgárokat  nemességgel  és  rend-
jelekkel  kitüntetni.  És  mit  látunk?  Ezt felhasznál-
ják  nem  csak  arra, hogy kitűnő  férfiakat  jutalmaz-
zanak,  hanem  választások  után,  a  főbb  és  áldozat-
kész kortesek magyar nemességet kapnak,az  alsóbb 
kortesek  pedig kisebb-nagyobb rendjelekben része-
sülnek.  (ügy  van!  balfelöl!)  

Mind  ez t.  ház,  nem  azt  bizonyítja-e,  hogy  a  
kormány  és pártja  magát  az  állam  helyébe  teszi;  
confundálja  magát  az  állammal  és  az  állam  jogát  
és hatalmát saját pártja érdekében zsákmányolja ki. 
(ügy  van !  balfelöl.)  

Megnéztem  az  1878—81.  évi  országgyűlés  
képviselőinek névjegyzékét  és több mint negyvenet 
találtam  benne,  kik  buzgólkodásuk  jutalmát  vet-
ték  vagy jutalmakban, vagy kitüntetésekben, vagy 
a  kormány  befolyásától  függő  állásokban;  meg-



vizsgáltam az 1881 —1884.  évi képviselők névjegy-
zékét  és  több  mint 60  at  találtam  olyat, kik  a kor-
mánytól  vagy  hivatalt,  vagy állást vagy kitüntetést 
kaptak. 

Mikor  a  t.  ház azt  látja,  hogy azon  képviselő  
urak  hűséges  szavazásuk,  odaadó  támogatásuk  és  
böles  hallgatásuk  által  (Derültség  balfelöl!)  annyi  
érdemet  tudtak maguknak szerezni: elvész  a  tehet-
ség  és  munkásság  becse  és  értéke  és  felülemelke-
dik  mindezeken  a  szolgálatkészség  értéke.  (Ugy  
van!  bal felöl) 

Ha  végig  tekintünk  azon  corruptión,  mely  
Magyarországon  most  már  kiváló  mértékben  el  
van  teijedve,  eszünkbe  kell  jutni,  hogy  ezelőtt  
100  évvel  hasonló  körülmények  voltak  más  kiadá-
sokban  XV. Lajos udvarában.  De  XV.  Lajos  ud-
varában,  ha  az  államhatalomnak  meg  voltak  is  az  
ő  kegyenczei, az  állam fényében  sütkérező  Pompa-
douijai,  hamar  bekövetkezett  a  vihar,  a  mely  
vihar  nem  csak  a  kormányzást,  hanem  egy -egész 
rendszert  annyi  ártatlannal  együtt  sepert  el.  Most  
a  ki  figyelmesen  vizsgálja  a  történteket  Európá-
ban,  láthatja,  hogy  egy  újabb  nagy  társadalmi  
forradalom,  megrázkódás  van  készülőben  és  
rendkívül  meg  fogja  ingatni  azon  országokat,  a  
melyekben  a  eorruptio,  a  terhek  nagysága  a  né-
pet  már  a  végső  elkeseredésig  hajtja.  Én  a  ki  
népemet,  hazámat  szeretem,  a  ki  nemzetem  fen-
maradásán  munkálkodom  és  a  ki  az  uralkodó  
házhoz  hlí  akarok  lenni,  nein  pedig  csak  hízelgő :' 
nem  támogathatok  olyan  kormánypolitikát,  nem  
szavazhatom  meg  az  olyan  kormányzásnak  költ-
ségvetését,  mely  Magyarországot  a  válságok  es-



téjén  a  legnagyobb  megrázkódtatásoknak,  a  biz-
tos  veszedelemnek  teszi  ki.  (Élénk  helyeslés  a  
szélső  baloldalon.)  Rómában  is  voltak  ilyien  erköl-
csök;  de  nem  ilyen  erkölcs  tartotta  fenn  Rómát  
akkor,  mikor  az  ellenség  által  megszállt  területet  
árverezték  el,  hanem  a  mienkhez  hasonló  erköl-
csei  voltak  Rómának  akkor, mikor római  polgárok  
elkobzott  vagyonából  saját  katonáinak  adott  
osztalékot  Sulla,  Jlarius  és  Caesar.  Épen  ezen  
corruptionális  rendszer  nem  csak  azt  kivánja  meg,  
hogy  mi  anyagi  áldozatokat  hozzunk,  hanem  ki-
vánja,  hogy  erkölcsi  és  szellemi  áldozatot  is  
hozzunk.  Azt  akarja,  hogy  lemondjunk  három-
százados  törekvéseinkről,  mely  a  nemzetnek füg-
getlenségi  és  a  haza  önállósága  volt  és  hogy  ezt  
elérhessék,  elkezdték  a  puhitásnak  hosszúkezíí  
rendszerét  alkalmazni,  a  meghunyászkodást,  a  
szolgai  odaadást  tanítják  az  eszmény,  az  önfel-
áldozás helyett  és a közélet legmagasabb  regióiban  
látjuk  ezt  ugy  megjelenni  mintegy  véletlenséget,  
de a melyben rendszer  és  összeköttetés  van.- Előbb 
megtámadják  Széchenyit,  a  ki  azt  mondta,  hogy  
Magyarország  lesz  és  lerántják; azután  becsmér-
lik  Wesselényit,  a ki  világtalan  szemei  daczára  
messzebb  látó  volt,  mint  önök  és  felismerte  a  
panslavismus  veszedelmét;  megtámadják  Kossuth  
Lajost,  a  ki  a  magyar  függetlenség  netovábbjának 
eszményítője  és  a magyar  nemzet egyik  epopeajá-
nak  élő monumentuma . (Élénk  éljenzés  a  szélső  bal-
oldalon.)  Ugyanazok,  a  kik  megtámadják  e  nagy  
férfiainkat,  a  kiknek  nincs  szükségük  rehabilita-
tióra  és  rehabilitatiót  keresnek  azok  számára,  a  
kiknek  számára  nincs bocsánat,  nincs  rehabilitatio  
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a  nemzet  szivében.  (Élénk  helyeslés,  ügy  van!  ,«  
szélső  baloldalon.)  

Rendszert látok ebben, a  mely rendszer  előbb  
az  elvtagadásnak  gyalázatát  mosta  le  és  az  elv-
tagadást  rendszerré  alakította  át  itt  Magyarorszá-
gon,  mely  ma a  határszéli  forgalom  érdekességé-
vel  bir  csak;  rendszert  látok  abban,  hogy  kezdik  
a  fegyverletételt  dicsőíteni,  hogy  Magyarországot  
lassanként  politikai  fegyvereinek  letételére  vezé-
reljék. De hiában minden törekvés, hasztalan  szegé-
nyítik  el  e  nemzetet,  terhelik  túl,  hasztalan  akar-
ják  a  nemzetnek  legnemesebb  indnlatát  kiirtani:  
nem  fog  ez  nekik  sikerülni,  mert  a nemzet  nem  
szakíthat  háromszázados  múltjával  és  hagyomá-
nyaival  és  itt  vagyunk  mi,  a kik  szivünkben  őriz-
zük Magyarország  függetlenségét,  szabadságát  és  
hiszszük,  hogy  e  megrázkódtatások  pillanatá-
ban,  midőn minden  a  mi rohadt,  lefoszlik,  akkor  
felemelkedik  dicsőülten  az  eszme  s  az  eszméért  
való  küzdelmünk  előbb  meghódítja a jobbak  értel-
mét,  később  meghódítja  magának  a  haza  földjét  
és  lesz  független  Magyarország.  

Mivel  ez  vágyam  és  törekvésem  s  mivel  ez-
zel  szemben  áll  a  kormány  törekvése  s  annak  ki-
fejezése  e költségvetésben:  magam és  elvbarátaim  
nevében  azt  még részletes  tárgyalás  alapjául  sem  
vagyok  hajlandó  elfogadni  és  a  következő  hatá-
rozati javaslatot  vagyok  bátor  a  t.  háznak  elfoga-
dásra  ajánlani.  (Helyeslés.  Éljenzés  a  szélső  bal-
oldalon.) 
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Költségvetésnél  zárszó.  
(1884.  deciember  5-én.)  

Az  előttem  szólott  t.  képviselő  és  előadó  
ur  részint  komoly,  részint  mulatságos  beszédé-
ben  többféle  vádat  hozott  fel  azon  felfogással  
szemben,  melyet  mi  itt  az  ellenzék  padjain  val-
lunk.  Először is  vitatta,  hogy  a  deficit  nem  annyi,  
mint  a  mennyire  mi mondottuk.  Felsorolta  igaz,  
hogy  tiz  millió  forint  az  államjavak  eladása  által  
mint  tőke  az  államvagyonból  elvonatik  és  kiadá-
sokra  fordittatik;  elfogadta,  hogy  11  millió  deficit  
mutatkozik  a  költségvetésben  és  10  millió  forint-
nyi új  adósság  vétetik  fel  a törlesztendő kölcsönök 
fedezésére.  Aztán  itt  a  32  milliónál  megállott  és  
azt  mondotta,  hogy  a deficit  nem  terjed  tovább.  
Hát  a  t.  pénzügyminister  ur  nyilatkozata  egészen  
mást  mond  és  a  tények  egészen  mást  hirdetnek.  
Mert  a  pénzügyminister  ur  kijelentette  a  ház előtt, 
hogy  a  pénztári  készletekből  17'/'  millió  forint  
felhasználtatott,  a  mi jelentékenyen  nagy  összeg  s  
hozzá  tette  a  pénzügyminister  ur, hogy  e  pénztári  
készlet  pótlásáról  gondoskodni kell.  És  az  előadó  
ur  ezen  fedezetre  szükséges  összegeket  mégis  ki  
akarja  hagyni  a  deficitből.  

Az  1883.  zárszámadások  értelmében  a  kincs-
tári  utalványokból  4  millió  200  ezer  forinttal  na-
gyobb  összeg  vétetett  igénybe,  mint  a  mennyire  
a  törvényhozás  felhatalmazást  adott  és  még  ezen  
túl  2.600,000  forinttal  több  függő  adósság  támadt  
ez  évben  a  kincstári  utalványok  kibocsátása  által,  
mint  a  mennyi  volt  1883.  évben.  Négy  
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millió  forintot  a  törvényhozás  megszavazott  
kincstári  utalványok  beváltására  s .  azon  kivlil  
25 millió  forintnyi  illeték-  és  díjhátralékok  állot-
tak  a  kormány  rendelkezésére,  melyek  a  kibocsá-
tandó  kincstári utalványok fedezetéül  szolgálandot-
tak. Ha  már  most  azon  4  millió  forintot  leszámít-
juk,  marad  21 millió  és  a  pénzUgyminister  ur  nyi-
latkozata  szerint  a  kincstári  utalványok  forgalom-
ban  levő  összege jelenleg  20.900,000  forint,  tehát 
a  pénzUgyminister  umak  netalán  mutatkozó  szük-
ség  esetére  csupán  100  ezer  forint  marad  rendel-
kezésére. 

Az  1883. évi törvényhozás szükségesnek látta, 
hogy  a  akkori  szinte  7 millió  forinttal  csekélyebb  
összegű  kincstári  utalványokból  4  millió  forint  
bevonassék:  kétségtelen  és  elkerülhetetlen,  hogy  
ha  a  pénzUgyminister ur  a  futólagos  és  átmeneti  
kiadásokra  a  pénzbeszerzési tért biztosítani akarja 
a  jövőre,  akkor  a  kincstári  utalványokból  jelen-
tékeny  összeg  bevonása  lesz  szükséges.  (Igaz!  
ügy  van!  a  szélső  baloldalon.)  

Elfelejti  az  előadó  ur  azt,  hogy  a  Vaskapu  
szabályozására  jelentékeny  költségek  fognak  kí-
vántatni ;  elfelejti  azt,  hogy  az  államosított  vas-
utaknál  a  vassíneknek  aczélsínekkel,  a fahidaknak 
vashidakkal  leendő kicserélése  folytán  nagymérvű  
beruházásokra  lesz  szükség,  melyek  mind  defici-
tet  fognak  képezni;  mert  én  nem  fogadhatom  el  
sem e pénzUgyminister  urnák,  sem  az  előadó urnák 
azon  állítását,  hogy  mindazon kiadások,  melyek  u  
vasutak  üzembe  tartására  fordíttatnak,  ezek  mind  
beruházásokat  képeznek, mert  ez előadó ur fogalma 
szerint  még  azon waggonok is, a melyek már  elrom-



lottak  és  azon  sínek,  a melyek  elkoptak,  az  &llam  
vagyontár  számadásaiban  mint  vagyon  mutat-
koznak. 

Csak  egy  példára  szorítkozom:  most legújab-
ban  az  állami  számszék  a ministerinm megkeresése 
következtében  az  államadósságokat  nem  névérté-
kükben  veszi be,  hanem  a  börzei  árfolyam  szerint.  
Hogy  az  állam  az idegen  papirok  elszámolását  
börzei  értékben  eszközölje, azt elfogadom,  dehogy 
az  állam  saját papiijait  ne  becsülje  annyira,  ha-
nem  kevesebbre,  mint  névértéke,  ez  fallatia,  de  
egyszersmind  veszélyes  eljárás is.  Hiszen,  ha  Ma-
gyarország  pénzügyei jövőben romlani,  hanyatlani  
fognak,  ha  az  aranyjáradékért  nem  90,  hanem  
50  frtot  fognak  adni,  a  mi  az  első  ágyúszóra  
könnyen megtörténhetik,  akkor  az  állami  zárszám-
adás  szerint  a  mi  államadósságaink  sokkal  ki-
sebb  összegben  lesznek  elszámolva  és  a  vagyon  
sokkal  nagyobb  arányban  mutatkoznék,  mint  
jelenleg  van.  

Hiszen  ha  állambukáshoz  közelegnénk  és  
10  frtot  adnának  a  100-as  papirért,  akkor  az  
államadósság  nem  rúgna  többre  mint  120  millió  
frtra,  mig  ellenben  a  vagyonszaporodás  igen  nagy  
arányú  volna.  Ez  ámítás  és  szemfényvesztés,  süt  
kártékony  is,  mert  mikép  becsüljék  meg  ennek  
alapján  az  idegenek  Magyarország  hitelét. És  én  
kijelentem,  hogy  nem  a  mi  beszédeink  rontják  
meg Magyarország  hitelét,  mert  az  őszinte  szó  
soha  sem  árt,  hanem  azon  szemfényvesztés.  És  
hogyan  higyjen  azon idegen  az  ország  hitelében,  
hogy  ha  az  állam  maga  nem  becsüli  annyira  a  
saját  papirjait,  mint  a  mennyiben  kiadta.  Azt  
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mondja  az  előadó ur  imént, hogy  nem  annyi  a  ter-
heink  szaporodása,  mint  a  mennyit  kimutattunk,  
mert  az  adónak  szaporod&Ba  nem  egyszersmind  
terheink szaporodása. Két részre osztja, azt mondja, 
hogy  az  egyik  része  új  adó,  a  másik  része  pedig  
természetes  fejlődés.  Az  új  adókra  azt  mondja,  
hogy  elismeri,  hogy  azok  folytán  28  millióval  
szaporodott  az  állam  hevétele.  Mire  vállalkozott  
ezen  kormány  1875-ben,  mikor  a  kormányzatot  
átvette ? arra, hogy az ország pénzügyeit  rendezze;  
1875-ben  a  deficit  volt  25 millió  és  28  millióval  
emelkedtek  a jövedelmek  az új  adók  által,  mégis  
a  deficit  eltüntetve  nincs:  tehát  az állam  ügyeinek  
rendezésére  feladatukat  nem  oldották  meg.  Azt  
mondja  az  előadó  ur,  hogy  az  adók  természetes  
fejlődése  nem  képez  terhet.  Hát  ki  viseli  azokat  
az  emelkedéseket,  ha  nem  az  adózó  polgárok?  
Hiszen  tudjuk,  hogy milyen  a  mi  adóink  termé-
szetes  fejlődése:  a  pénzügyminister  ur  kiadja  a  
pénzügyigazgatóságoknak  a  rendeletet,  hogy  a  
bor-  és  húsfogyasztási  adóból  ezen  évben  5  vagy  
10%-kal többet kell beszolgáltatni. A pénzügyigaz-
gatóság  kiadja  a  pénzügyőri  biztosoknak,  ezek  
pedig  nehogy  állásukat  elveszítsék,  kegyvesztet-
tek  legyenek,  igyekeznek  minden  módon  5—10%  
természetes  adófejlődést  producalni  és  miként  
történik  ez? ugy, hogy ha valaki  a fogyasztási  adót  
bérbe  nem  veszi  a  10°/° emelkedéssel,  akkor  erő-
szakos  módon  ráutalják  a  községi  pénztárakra,  a  
melyek  ezeknek  igen  nagy  terhét  képezik  már  
is.  íme  ez  a  mi  fogyasztási  adóinknak  természetes  
fejlődése,  melyre  az  előadó  ur  hivatkozott.  (Zajos  
helyeslés  a szélső  baloldalon.) 



Hát  az  egyenes  adóknál  nem  épen  igy  törté-
nik-e  a  mi  adózásunk  természetes  fejlesztése?  
A rendelet  kimegy  hasonlókép  a  pénzügyministe-
rinmtól,  hogy  ennyivel  és ennyivel  többet  kell  be-
hozni ;  az  adófelügyelők  megkapják  a  rendeletet,  
és megkapván  a rendeletet, a személyes kereseti  és  
jövedelmi  adó  kivetésénél  mondhatom  a  legutála-
tosabb  és  legmegvetendőbb  eljárások  és  fortélyok  
felhasználásával  hozzák  be  azon  percent-többletet  
a  mely  tőlük  kívántatik.  De  miként?  Ugy  hogy  
gyakran meghamisítják a tárgyalási  jegyzőkönyvet  
és  a  ki  meg  nem talál  jelenni  az  adókivető  bizott-
ság  előtt,  annak  nyakában  marad  az  adó,  bármit  
csinál  is,  hiábavaló  minden  felszólalás,  minden  
panasz,  (Igaz!  Ugy  van!  a szélső  baloldalon)  a  mi-
nisternek  saját hatóságai  Ítéltek  az  újabb ideig  s  
ítélnek  most  is  ezen  ügyekben,  minthogy  a  pénz-
ügyi  közigazgatási  bíróságok  hatásköre a zárszám-
adásban  még  kifejezést  nem nyert. És Ítélnek  ezen  
ügyekben irgalom és  kegyelem  nélkül, hogy a meg-
kívánt  percent-többletet  az  egyenes  adóknál  is  
behajtsák.  (Ugy  van!  a szélső  baloldalon.)  

Hát  a jogilletékek  és  bélyegeknél  való  ter-
mészetes  fejlesztés  milyen ?  A kémkedésnek  leg-
gyalázatosabb  rendszere  uralkodik  ma  Magyar-
országon.  (Ugy  van!  a szélső  baloldalon.)  Nemcsak  
a  kémkedés,  de  a  bélyegek  elsikkasztása  és  a  le-
letezésben  a  leglelkiismeretlenebb  eljárás.  (Élénk  
helyeslés  a  szélső  baloldalon.)  Hasztalan  látja  meg  
az  illetékkiszabási  hivatal,  a  pénzügyigazgatóság,  
hogy  a  bélyeg  leletezése  hibásan  történt,  egyetlen  
egy  hibás  leletezést sem igazítanak  helyre a kivető 
hatóságok,  hanem  megvárják,  hogy  az  illető fél  



folyamodjék.  Már  kérem,  a  szegény  ember  1 frt 
50 krért,  2  írtért  nem  folyamodik,  bármily  igaz-
talanul  rótta  is  rá  a  leletezést  az  iktató,  mert  a  
folyamodásnak  ügyvéd  általi  elkészítése  sokkal  
többe kerül  ezen  összegnél,  (ügy  van!  a szélső  bal-
oldalon.)  Tudok  megyét  t.  ház,  hogy  a  megyei  ik-
tató  rémuralom  alatt  tartja  az  egész  megye  tiszti  
karát,  épen  a  bélyegek  megleletczésénél.  

A  megye  szükségesnek  látta,  hogy  lépéseket  
tegyen;  a törvényhatóság  a jogtalanul, helytelenül 
és bitormódra  leletezö  iktatót  felfüggesztette  állá-
sától  és fegyelmi  eljárással  sújtotta.  

És  mit  tett  a  
ministerium?  A  vétkes  iktatót  sietett  vissza-
helyezni  hivatalába  és  felmenteni  a  fegyelmi  eljá-
rástól.  (Nyugtalanság  a  szélső  baloldalon.  Felkiáltá-
sok:  Gyalázat!)  

Ilyenek  t.  ház,  a  mi  tei mészetes adófejleszté-
seink ! (Zajos derültség  a  szélső  balon.) 

Azt  mondja  a  t.  képviselő  ur, hogy a  dohány-
jövedéknél  már  csak  üzleti  nyereség  az,  a  mivel  
mi  többet  vgttünk be;  üzleti  nyereség  volna,  ha  
nem  volna  monopolium,  de  mivel  az  állam  az  ára-
kat  feltétlenül  és  önkényesen  verseny  kizárásával  
szabályozza,  ez  nem lehet  tisztán  üzleti  nyereség,  
ebben  mindig  bizonyos  hányada  a  kényszeradó-
zásnak  is  benne  van.  (Élénk  helyeslés  balfelöl.)  

Tovább megyek t. képviselőház.  Tudjuk, hogy 
a  dohánynak  súlya  az új  mérték  behozatalakor  le-
szállíttatott,  de  ára  meghagyatott.  A  legolcsóbb  
másfél  krajezáros  szivarnak  az  ára  felemeltetett,  
és  tudja-e  a t.  képviselő  ur  azt,  hogy  Magyar-
ország  szivargyárában  a  pénzügyminister  ur  pat-
ronatusa  mellett  oly  szivarok  gyártatnak,  melye-



ket  valóban  legjobban jellemzek,  ha  azt  mondom,  
hogy  olyanok  azok,  mintha  a  pénzUgyminister  ur  
külön  az  ellenzéki  szónokok  nyelve számára gyár-
tatná.  (Élénk  derültség.)  Magyarország  dohány-
regie-jének  nem  kis  károsítására  van  az,  hogy  
Ausztriából  sokkal jobb  szivarok  nagyobb  meny-
nyiségben  hozatnak  ide  be.  E  tekintetben  a  pénz-
Ugyminister  s  előadó  urnák  is  nagy  tere  nyílik  
nemcsak  a  csempészetnek  ellenőrzése  tekinteté-
ben,  de  azon  tekintetben  is,  hogy  rossz dohány  he-
lyett  jó  dohány  és  jó  szivarok  szerezzenek  
jövedelem-szaporulatot.  (Helyeslés  a  szélső  balon.)  
Nem  akarok  foglalkozni  a t.  előadó  urnák  állítá-
sával,  a  ki  azt  mondotta,  hogy  miért  szólalunk  fel  
a  közösügyek  kiadásai  ellen,  mert  Ausztria  és  
Magyarországnak  a  közös  hadseregben  levő kato-
nák  sokkal  kevesebbe  kerülnek,  mint  Olasz-  és  
Francziaországban.  A  világkereskedésben.sőtmég  
a  tengerészet  ügyében  résztvevő  előadó  ur  ugy  
látszik.elfeledi,  hogy  Francziaországban  a gabona 
és  a  hús,  mely  a  katonának  táplálékát  képezi,  
épen  ugy  Olaszországban  és Angliában  is  sokkal  
drágább,  mint  nálunk.  Hiszen  épen  azért  vitetnek  
ki  innen  az  élelmi  czikkek  és  ha  tehát  a  katona-
ság  kevesebbe  kerül,  azért  van,  mert  a  katonaság  
élelmezési  költségei  is  sokkal  csekélyebbek.  (He-
lyeslés  a  szélső  baloldalon.)  A  mig  elismerem, hogy 
a  katonaság  élelmezésében  nem  jutottunk  oda,  a  
hova  el  kellett  volna jutnunk,  mert  a  katona,  a  ki  
naponként  csak  egyszer  eszik,  nem  emészti  fel  
sem Magyarországnak,  sem Ausztriának költségve-
tését;  de  emésztik  azon  költségek,  a melyek  vele  
összeköttetésben  állanak.  Mert  a  ki  a  katonának  



egyszer  ad  enni,  a  ki  oly  laktanyát  épít  neki,  a  
melyben  a  szobák  üveges  folyósokkal  vannak  el-
zárva,  ez  a pazarlásnak  egy  rossznl  alkalmazott  
nemét  (ízi,  mint  a  minő  a  másik  a  takarékosság-
nak  egy  rossznl  alkalmazott  neme.  S ha  igaza  
volna  a t.  előadó  umak,  akkor  Törökországot  kel-
lene  mintánl  elfogadnunk,  mert"  annak  katonái  
csakugyan  rongyosak,  ott  ugyanis  nem Skene-féle 
rongyokkal,  hanem  valóságos  rongyokkal  vannak  
ruházva;  egy  maroknyi  rizszsel  élnek  és  zsold-
jaikat  sem kapják  meg.  

Ez  azonban  nem  bizonyít  semmit,  a  mint  
nem  bizonyít  az  sem,  hogy  a  szeszgyártásból  na-
gyobb jövedelmet  fogunk  bevenni.  Lehet  hogy  a  
szeszgyártásból  nagyobb  jövedelmet  fogunk  be-
venni,  de  hogy  állunk  most?  A  szeszgyártóknak,  
miután  a  terményadó  behozatott,  a  hosszú  idejff  
eijesztés  rendszerére  kellett  átmenni.  Ennek  foly-
tán  pedig  több  edényre  és  épületre van szükségük. 
De  mivel  nem  volt  idő  és  tőke,  hogy  ezen  kiegé-
szítést  és  beruházásokat megtegyék,  a szeszgyártás 
természetesen  nagyon  megcsökkent.  Némelyik  
csak  egy  fél,  másik  csak  egy  negyed  részben  pro-
ducal. Es  mi  annak  a  következménye?  Hogy  most,  
midőn  a  gabonát  nem tudjuk  eladni,  hogy  most,  
midőn  a  sertésnek,  lónak  ára  stagnál,  most  a  
szarvasmarha  ára  is  megcsökkent,  mert  most  ke-
vés  szeszt  termelnek,  mi által  kevés  a  hulladék  is,  
kevesebb  ökröt  állíthatnak  a  hizlaldába. (Igán! 
Igaz!  a  szélső  baloldalon.)  Mindezt  a  magyar  
gazda  és  a  magyar  gazdasági  válság  keserűen  
fizeti  meg.  (HaUjuk!  Halljuk!)  

A t.  előadó  ur  azt  is  mondotta,  hogy  a  föld-



» 
adót  nem  emelték.  És  mégis midőn ezt állítja, hogy 
a földadót  nem  emelték,  állit  egy  más dolgot  is r  
hogy  a  katasteri  kiadások  beruházást  képeznek.  
Köszönöm  én  az ilyen beruházásokat,  melyek  jö-
vedelmet  nem  hoznak, ilyeneket vagyonként  elszá-
molni,  szintén  a  könnyelműséghez  tartozik.  

Maga  a t.  előadó  ur  és  a t.  pénzügyminister  
ur  elismeri, hogy  az  általános jövedelmi  pótadóval  
3V> milliónyi  több  adóbevétel  éretett  el.  És  ha  te-
kintjük,  hogy  mely  teendőket  utalt  át  az  állam  a  
törvényhatóságokra  és községekre  és hogy  ezek  a  
pótlékokat  csak  az  egyenes  adó  után  róhatják  ki,  
melyek  közt  az  oroszlánrészt  a  földadók  képezik,  
akkor  hiába  hirdetik  azt,  hogy  a  földadót  nem  
emelték,  mint  már  e  feladatok  áthárítása  is  a  föld-
adónak  nagy  emelkedését  idézte  elő.  (ügy  van!  
a  síélsö  baloldalon.)  

A  t.  előadó  úrral,  ki  azzal  végzé  beszédét,  
hogy  nem  kell  itt  államról  és  társadalomról  be-
szélni,  ki  a  kultura  kiadásai  kö/é  számítja  a  do-
hánygyártási,  postai  és  távirdai  üzem  költségeit,  
holott  azok  egy  nagyipar  költségeit  képezik,  nem  
fogok  vitatkozni.  Hibáztassa  azokat  e kérdés  fel-
vetéseért,  kik  azt  szóba  hozták,  én  is  ahhoz  for-
dulok,  ki  azt  szóba  hozta,  Beksics  Gusztáv  t.  kép-
viselő  úrhoz  és  beszédének,  ködös,  zavaros  beszé-
dének  — bocsánat,  hogy  e kifejezést  kell  használ-
nom,  — csak  egy  pontjára  fogok  reflectálni. 

A t.  képviselő  ur  azt  állította,  hogy  Magyar-
ország  fennmaradása  a  cultura  kérdése,  a  magyar  
cultura  erősebb,  mint  a  szláv  cultura,  Magyar-
ország  akkor  fog  elpusztulni, mikor  a szláv cultura 
erősebb  lesz,  mint  a  magyar  cultura.  



Szerencse,  hogy  állításai  alaptalanok,  mert  
ha  alaposak  volnának, akkor Magyarország  sírjára  
csak  a  fejfát  kellene  készíttetni.  A szláv  cultnrát  
nem lehet  már  kiterjedésénél fogva  sem összemérni 
a  magyar  cnlturával  és  nem  is  lehet  szembeállí-
tani,  mert  a  kérdés  nem ekként  áll  feltéve  a civili-
satio  történetében, hanem  a  nyugati  és keleti  civi-
lisatio  állanak  Bzemben.  A magyar  cultura  a  nyu-
gati  culturának  egyik  szárnya, ezelö'tt ugy fejezték 
ezt  ki, hogy  Magyarországnak  az  a  hivatása, hogy 
a  nyugati  cultnrát  átszállítsa  a  keletre.  Magyar-
ország  culturája  nem versenyezhet  a  szlávok  cul-
turájával  és  ép  azért  támaszkodik  a  nyugati  cul  
túrára.  Mert  egy  80  milliónyi  egységes  népfajjal,  
melyet  35  milliónyi  más  szétszórt  népfajok  cul-
turája  egészít  ki  és  tesz  egy  nagy  tömbbé,  a  
kicsiny  magyar  kultnra,  melynek  csak  egyes  
vonásaiban  tilnik  fel  a  magyar  jelleg,  nem  veheti  
fel  a  harczot.  

Teljesen  téves  a  t.  képviselő  ur  kiindulási  
pontja, mert  a  cultura  nem  a harcznak  képezi  ele-
mét,  a  culturák  nem  egymást  semmisítik  meg,  ha-
nem  egymás  támogatói.  (Ugy  van!  a  szélső  bál-
oldalon.)  A  culturák  nem  eltávolítják  a  népeket  
egymástól,  hanem  közejebb  hozzák  egymáshoz,  
(Tetszés  a  szélső baloldalon)  és  mi itt,  kelet  határán,  
nyugat  szomszédságában, ereinkben a keleti vérrel, 
gondolkozásunkban  nyugat  ideáival,  vájjon  nem  
leszünk-e  hivatva,  akkor  midőn  a  szlávok  cul-
turája  és  nyugatnak  nagy  és  hatalmas  culturája  
találkozni  fognak  némely  érintkezési  pontokban,  
nem  leszünk-e  hivatva,  hogy  mindazon  csodás  
nyilvánulásokat,  melyek  kelet  culturájában  ma  el  



vannak  rejtve,  felfogván  és azt  tovább fejlesztvén, 
magunknak  sajátságos, de  biztos  culturai  alapot  
létesíteni.  (Élénk  helyesles  a szélső  baloldalon.)  A cul-
tura  nem  öl,  a  culturával,  bár  mily  fejlett  legyen  
is,  egy  népet  nem lehet  kiirtani.  Semmi sem  bizo-
nyítja  ezt  inkább,  mit  az,  hogy  ezt.  István  király  
/>ta  a  német  cultura  befolyása  alatt  vagyunk.  
Azóta  német  vándorlovagok  mindig  beutazták,  
megszállották,  elfoglalva  tartották  az ország  egyes  
pondjait;  a  német  cultura  ideái  itt  mindig  elég  
meleg  ágyra  találtak  s  ezen  cultura  még  sem volt  
képes  minket  900 éves  existentiánk  alatt  magyar-
ságunkból  kivetkőztetni.  

Azt  mondja  erre,  legalább  következtetem,  
hogy  azt  fogja  mondani  Beksics  t.  képviselő  ur,  
a  nyugat  cultuiája  az  egyéniségen  alapul,  a  szláv  
nemzeteké  pedig  az  egyetemességen.  Semmi  sem  
lehet  egyetemesebb mint  egy  katonai  kormánynak  
zsarnoksága  és  önkénye,  mert  csak  hasonló  egye-
temességgel,  önkénynyel  és erőszakkal  támadhatná 
meg  Magyarország  culturáját  az  orosz  cultura.  
És  mit  tapasztalunk?  Azt,  hogy  a  határőrvidéken,  
hol  hosszas  időn  keresztül  a  német  culturát  német  
iskolákkal,  katonai  szervezette],  fegyelemmel,  a  
bottal  terjesztették,  nem  voltak  képesek  a  határ-
őrvidéken  a  német  culturát  az  ottani  nemzetiségre  
reáerőszakolni  (ügy  van!  a  szélső  baloldalon.)  A  
cultura  szolgál  a  nemzet  erőinek  izmosítására,  
szolgál  a  nemzet  fegyvereinek  kiélesitésére,  de  a  
cultura  soha  sem  mentette  meg  a  nemzetei,  ha  a  
culturával  együtt  a  közromlottság  betegsége  a  
nemzet  életét  megmérgezte.  (Helyeslés  a  szélső  bal-
oldalon.)  Hasztalan  volt  Róma  és  Görögország  



fényes  culturája,  melyet  bámulni  tanultunk,  mert  
a  népvándorlás  barbar  népeivel  szemben  nem  volt  
képes  az  államot  és  a  eulturát megtartani. És hogy 
a  culturában  mennyire  nincs  állam-  és  nemzetfen-
tartó  elem,  ép  a  történet  mutatja.  Hellas  népe ma 
is  él  és  culturája  teljesen  megsemmisült.  Róma  
culturája  fenmaradt,  népe  és  állama  elpusztult.  
A byzanci császár culturája és állama  iselenyészett.  
Ezen  három  tény  bizonyítja,  hogy  a  cultura  ön-
magában  nem  államfentartó  elem.  Ha  nincs  hozzá  
nemzeti  önbizalom,  nemzeti  elhatározottság,  ha  
nincsenek  nemzeti  ideák,  a  cultura  maga  a  nem-
zetet  soha  fentartani  képes  nem lesz.  (Zajos  helyes-
lés a  szélső  baloldalon.)  

Keglevich  István  képviselő  ur  (Bálijuk!  Báli-
juk!  a szélsőbalon)  az  én  fogalmaimat  akarta  tisz-
tázni  a  népsouverainitásról.  Azt  mondotta,  „hogy  
a  népsouverainitás  monarchiában  nem  létezik.  
Létezhetik  köztársaságban,  létezett  a régi  Athén-
ben,  egy  ideig  a  régi Rómában  és  a  mai  Franczia-
ország  is  a  népsouveraiunitáson  alapulónak  tartja  
magát.  Monarchiában  csak  egy  souverain  van  s  
ez  az  uralkodó,  absolut  államban  az  uralkodó  ki-
zárólagos viselője  a  souverainitásnak,  alkotmányos  
monarchiában  az  uralkodó  megosztja  a  souverain  
jogok  gyakorlását  a  népképviselettel".  T.  ház,  ez  
állhat  Ausztriában,  mely  az  uralkodó-ház  örökös  
tartományaiból  áll  és  melynek Reichsrathja  össze-
gyűl  az  uralkodó  kegyelméből  és  a  végből  
és  a  végett,  hogy  az  uralkodó  az  ő  véleményöket  
és  tanácsukat  meghallgassa.  Nem  áll  ez  Magyar-
országra  nézve,  mely  választó  monarchia  volt  és  
midőn  a  választás  elvét feladta  és  az  örökösödés  



princípiumát  elfogadta,  ugyanakkor  mind  azon  
feltételeket,  melyek  a  választás  feltételeit  képez-
ték,  megtartotta,  (ügy  van!  a  szélső  baluldalon)  n  
mely  feltételeknek  megtartását  nemcsak  a  koro-
názás  ténye,  a  mclylyel  a  nemzet  a  fejedelmet  el-
fogadja,  hanem  a  koronázási  hitlevél  és  az  cskíí,  
melyben  a  fejedelem  a  nemzet  feltételeit  accep-
tálja,  határozottan  bizonyítja,  (ügy  van!  a szélső 
baloldalon.)  Magyarország  mindig  birt  a  souverai-
nitás jogával,  a  választó  monarchia  idejében  ak-
ként,  mikép  most.  Pillanatra  ezen jogok meglehet-
tek  tépve,  el  lehettek  tiporva,  de  a  nemzet  azon  
jogokhoz  mindig  és  szívósan  ragaszkodott. Nem én 
mondom  azt,  a  kivel  szemben talán hivatkozhatik  a  
t.  képviselő  arra,  hogy  democraticus  és  repu-
•blicanus ideákkal vagyok saturálva, hanem mondták 
ezt Magyarország közjogának  ismerői  mindig.  Hi-
vatkozom itt Deák Ferenezre,  a ki  1834-ben augusz-
tus  25-én a következőket  mondta:  „ Azt hiszi — t. i. 
Deák  Ferencz  — nem  a  fejedelem  ad  a  nemzetnek  
jussokat,  hanem  a  nemzet  ad  a  fejedelemnek,  mert  
a  nemzet  minden  jussoknak  forrása."  (Igaz!  ügy  
van!  a  szélső  baloldalon.)  A  ki  a  magyar  parla-
mentben  leczkét  akar  osztogatni,  annak  előbb meg 
kell  ismernie  hazájának  közjogát.  (Zajos  helyes-
lés  a szélső  baloldalon.) 

Magyarország közjogát nem lehet  sem osztrák 
forrásból,  sem  afranczia  royalistáktól  megtanulni.  
(Helyeslés  a  szélső balon.) A ki megérteni akarja,  so-
kat felfoghat  az angol alkotmány,  aristocratia törté-
netéből, melyet az jellemez, hogy minden harcza en-
nek a  királysággal újabb jogot szerzett a  nemzetnek  
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és  nem volt  soha  a  jogok  feladásának  tényezője.  
(Helyeslés  a  szélső  halon.)  

A t.  képviselő  ur  nincs is  aztán  azon  helyzet-
ben,  mint  az  angol  államférfiak,  a  kiknek  nincs  
szükségük  arra,  hogy  a  liberalismus  elé jelzőt  Ír-
janak,  mert  liberális  elveiknek  közismerete  és  te-
vékenységük  köztudata  felmenti  őket  attól.  Rossz  
festő  az,  a ki  lefest  valamit  és aláirja,  hogy  mit  
festett,  különben  nem  ismerik  fel  (Élénk  derült-
ség  a  szélső  baloldalon.)  

Igy  a  t.  képviselő  ur  is,  midőn  ugy jellemzi 
magát,  hogy  intransigens  liberális,  egy  hamis  ké-
pet  adott  magáról,  mert  hogy ha  alá  is iga,  senki  
sem hiszi  el  neki,  (Tetszés  a  szélső  baloldalon)  mert  
a  ki  azt mondja, hogy a polgári házasságot helyesli, 
de ma nem tartja behozhatónak, az nem intransigens, 
a  ki  azt  mondja, hogy a  botbüntetés  eltörlését  kár-
hoztatja,  a  sajtószabadság  megszorítása  mellett  
és  az  esküdtszéki  intézmény  behozatala  ellen  van,  
az  nem liberális.  És  mit  ér  az  az  intransigens libe-
ralismus, a mely sem nem intransigens, sem nem libe-
rális.  (Derültség  a  szélső  baloldalon.)  Hanem  én  azt  
hiszem,  hogy  a  t.  képviselő  ur  liberalismusát  egy  
magyar  jelzővel  ugy  lehetne  jellemezni,  hogy  
„tőrölmetszett"  liberalismus,  még  pedig  a  mogyo-
rófa  tövéről.  (Hosszantartó  zajos  derültség.)  

Olvastam  és  hallottam  különböző  államok  
példáiról,  olvastam  Pulszky  Ferencz  egy  érteke-
zésében,  a  hol  hivatkozik  egy  chinai  hittéritőre  
Gutzlavra;  olyan  a  t.  képviselő  ur  liberalismusa  
is,  mintachinaiaknál,  t.i.achinaiaknális  megvan  
a szabadság, testvériség  és  egyenlőség három prin-
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cipinma,  ott egy  negyedikkel  van megtoldva  és  ez  
a  bambus.  (Nagy  derültség.)  

Mit  ér  a  liberalismus,  a melyről sokat hallónk 
beszélni,  de  senki  meg nem mondja,  hogy  midőn  
szabadelvű,  melyek  az  ő elvei.  Itt  hallottunk  igen  
szép  értekezést  a  liberalizmusról  de hogy  valaki  
annak  tartalmát  felmutatta  volna  és  az  utat  meg-
mutatta  volna,  milyen  liberális  intézményekkel  
akarja  Magyarországot  megajándékozni,  ezt  nem  
találtuk.  S  a  midőn  a  liberalismus ily  téveteg  ala-
pon  áll,  nem  kell-e  csodálkoznunk,  hogy  mindenki  
magának  követeli  a  liberalismust,  ép ugy  a  kor-
mánypárt  oldaláról,  mint  itt  a  mérsékelt  ellenzéki  
oldalról  GrUnwald  Béla  t.  képviselő  ur,  a  kinek  
értekezése  ugyan  a liberális  princípiumok  dicsőí-
tésében  nem volt  fogyatékos,  de  azért  épen  ten-
dentiájában  az  absolutisticus  irány  felé  hajolt. 

Állami  administratiót  kiván  GrUnwald  Béla  
képviselő  ur  és  elfelejti,  hogy  Magyarországnak  
előbb  állammá  kell  lenni,  (Zajos  tetszés  a  szélső  
baloldalon)  hogy  állami  administratio  lehessen.  És  
hogy  ha  mielőtt  Magyarország  állam  volna,  haj-
tatnék  végre  a  centralisatio,  központosittatnék  
minden  hatalom  és  semmisittetnének  meg a nemzet 
önkormányzati  institutiói:  akkor  ugy  járnánk  el,  
mint  Francziaországban jártak,  hogy  megalakit-
tatnék  a  nemzet  képe  nagyfejű  törpe  alakjában,  
hogy  csak  a  központi  hatalom  szereplőit  kell  
kicserélni  és  az  egész  kormányzati  rendszer  meg-
bukott. 

Ide  nem  akarok  jutni. Életet  kivánok  az  or-
szág  minden  részében,  pezsgő  politikai  életet,  
mert  annak  a  testnek,  melynek életműködése csak 



egy  pontra  van concentrálva,  többi  tagjai  teljesen 
elszoktak  satnyulni.  A megyei élet  az,  mely ébren 
tartja  á  szétszórt  erőket,  harczba  viszi  a  társa-
dalmat  és  segít  a  magyar  társadalomnak,  hogy  
legyőzze  mindazon  kifelé  gravitáló  törekvéseket,  
melyek  Magyarország  lételét  veszélylyel fenyege-
tik.  (Zajos  tetszés a szélső  baloldalon.)  

Vájjon  a  kormány-e  az,  a  mely  legyőzi  a  
nemzetiségi  mozgalmakat  és  megfékezi  Magyar-
országon  a  nemzetiségeket?  Nem.  Ez  a  feladat  a 
kormányra az országnak csak egy  részében háram-
lik,  t.  i.  Horvátországban,  a  mire  azonban  kép-
telennek  bizonyult.  (Élénk  helyeslés  és  tetszés  a 
szélső  baloldalon.)  A  megyékre  háramlik  e  feladat  
az  ország  többi  részében  és  az  országban  alig  van  
3—4  nemzetiségi  megye,  daczára  annak,  hogy  a  
megyék  lakosságának  nagy  részét  a nemzettségek 
képezik.  Hisz  Kolozs-,  Hunyad-,  Szilágy-  vagy  
Alsó-Fehérmegyébennema  megyei élet,  nem a tár-
sadalom-e  az,  mely  a  nemzetiségi  törekvéseket  
otthon  a  tűzhelynél  leküzdötte ?  (Nagy  tetszés  a 
szélső  baloldalon.)  Hogy  ha  az  administratio  felada-
tát  az  államra  ruháznék  át,  akkor  csak a  zsarnok-
ság  eszközével  volna  képes azon  feladatokat  meg-
oldani,  melyeket  a  capacitatio  és  a politikai  élet-
nek  csendes  folyása  a  megyei  életben  már  orvo-
solni  képes.  (Helyeslés  a  szélső báloldalon.)  Ha  hiba  
van  a  mi megyei  életünkben,  a  hiba  t.  ház,  abban  
áll,  hogy  hatásköre,  tartalma  a  törvényhatósági  
életnek  mindinkább  elvonatik,  aztán  felszólalnak  
és  bevádolják,  midőn  azt  előbb  rajta  elkövették,  
hogy  élettelen  a  megye.  Igazuk  van.  A  megye  
élettelen.  Előttem  ugy  tűnik  fel,  midőn  a  megye  



termébe  belépek,  mintha  abból  Őseim  szelleme  
elköltözött  volna.  Nem  találom  ott  azon  százados  
hagyományokat  és  intézményeket,  meyek  e  nem-
zetnek  az  egész  államra  keijedő  csontvázát  
képezték. 

Épen  agy  tűnik  fel  előttem,  mint  Romában  a  
fórum,  ahol  a századok életéből csak  egyes csonka 
oszlopok  maradtak  fenn,  de  ezek  aestheticai  szép-
sége  bámnlatra  ragad  bennünket  és  bámnlatra  
ragadván,  hiveivé  tesz  a  megyei  antonomiának,  
hogy síkra  szállva kivánjnk, hogy  a megyei önkor-
mányzatnak  több  élet,  több  hatáskör  adassék.  
(Éljenés  a  szélső  baloldalon.)  

ÖTÜnwald t.  képviselő  ur  nagy  német  ideák-
kal  van  saturálva.  Azon  gondolatokat,  melyeket  
tőle  évenkint  szoktunk  hallani,  de  különösen  me-
lyet  ez  évben  hallottunk,  olvastam  mind  igen  szé-
pen, terjedelmesen megírva, majdnem hasonló  szép-
séggel  mint  ő elmondta,  azon  nagy  német  politi-
kusok  munkáiban,  kik  nagy  német  tendentiákkal  
vannak  telve  és  a  német  birodalmi  politikát  ki  
akarják  terjeszteni  Németország  minden  reszébe.  
Azok  téveszthetik  csak  össze  az önkormányzatot a 
particulárismussal.  A hol  particularismus  van,  az  
a  külön  állami  élet,  külön  dynastiák  és külön aris-
tokratiák  életében  nyilatkozik,  —  nem  pedig  
magyar  államférfiak,  hol  a  particularismus  csak  
Horvátországban  ha  mutatkozhatik.  {Ugy  van!  
bálfélfll.)  Igaz,  a nagy német politikusok nagy biro-
dalmat  akarnak  alkotni.  Össze  akarják  zúzni  
Hannover,  Schleswig,  Württemberg,  Baden  és  
Szászország  particularismusát.  És  talán  igazuk  
van,  ha  nagy német  nemzetet  akarnak  alkotni.  De 
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nagyon  téved  a  t.  képviselő  ur,  midőn  a  nagy  
németországi ideákat  ide akarja alkalmazni s alkal-
mazásában  addig  elmegy,  hogy  ezen  ideák  meg-
valósítására  nálunk  keresi  a  Bismarckot.  

Nem  veszi  észre,  hogy mi nagy nemzeti eszme 
által  áthatott, államfériiuval  nem  birunk,  hogy  ne-
künk nincs Bismarckunk,  hanem Tisza  Kálmánunk.  
(Hosszantartó  derültség  balon  és  a  szélső  b ilnn.) 
Nem  veszi  észre,  hogy  az  állami  administratióval  
történt  már  kísérlet  s  ezen  kísérlet  a  múltban,  
ugy  mint  a  jelenben  csúfot  vallott.  Nem  veszi  
észre  azt,  hogy  midőn  a  centralisatio  hitelveinek  
meghódol,  akkor  azok  consequentiája  az  absolu-
tismushoz  vezeti;  mert  a  centralisatio  csak  a  cen-
tralisatiónak  megfelelő  intézmények  társaságában  
fejlődhetik,  melyek  absolutismushoz  vezetnek.  

Jókai  Mór :  Példa  rá  Francziaország.  
Ugrón Gábor:  Nem  veszi észre  azt,  hogy a 

Bach-korszakban  a  múltban  itt  megtörtént  a  kí-
sérlet  és  nagyobb  hatalmat  kíván  igénybevétetni  
Tisza  Kálmán  által,  azon  Tisza  Kálmán  által,  ki  
szintén  hasonlít  bizonyos  tekintetben  Bachhoz,  a  
ki  a barikádokról lépett  be  a ministeriumba, mint  a  
ministereinök  ur  az  ellenzék  padjairól  lépett  a  
kormányba,  a  kiről  az  mondatott,  hogy  a  szabad-
ságnak  nyomai  elvezetnek  az  ő  ministeri  burcau-
jába,  de ki egy  sem vezetett  onnan. (Élénk  helyeslés  
a  szélső  halon.)  Megtette  az  állami  administratió-
val  újabb  időben  is  a  kísérletet.  Hát  mi  az  a  mi  
pénzügyi administratiónk  mint  államiadministratio? 
És  bol  lehet  a  közigazgatásnak  fertelmesebb  ké-
pét  látni,  mint a pénzügyi administratióbanpfjjoa/ 
balfelöl.)  A határőrvidékről  hozzánk  csatolt  vár-



megyékben  nem  Miami  administratio  volt-e ?  és  
mi történt?  az  &llam összes  törvényhatóságaiban  
együtt  véve,  talán  akkora  mérvű  corruptio  és  
romlottság  nem uralkodott,  mint  azon  megyék  ad-
ministratióiban,  melyet  a  belügyminister  és  minis-
terelnök  ur  államilag  kezelt.  (Igaz  !  balfelol.) 

Itt  van  a  fővárosi  rendőrség  is.  (Halljuk!)  
Nem  állami  administratio  ez ?  erre  nem lehet  azt  
mondani,  hogy  oly távol esik,  mint  Karánsebes  és  
Lúgos,  mégis  mi  az  eredménye ?  Itt  a  belügy-
minister  ur  szeme  láttára  történt  az  összes  állami  
administratiónak  prostituálása.  Hogy  ha  más  lett  
volna  a  belügyminister  és  nem  saját  maga  a  mi-
nisterelnök  ur,  azon  ministert,  ki  eabinetjét  
annyira  compromittálta,  mint  a  ministerelnök  ur  
compromittálta  az  államrendőrség  ily  kezelésével,  
rég  eltávolította  volna cabinetjéből.  (Élénk  helyes-
lés  és  derültség.)  

És  mi  mikor  ezeket  látjuk,  látunk itt  küzdel-
met : minden  szónok,  minden  párt  magának  köve-
teli  a  liberalismust,  nagy  harezot  vivnak  a  libera-
lismus  mellett  a  nélkül,  hogy  valamelyik  meg-
mondaná,  hogy  miben  áll  az  ő  liberalismusa?  Ha  
a  kormánypártról  valamelyik  szónok  bebizonyí-
totta  volna,  hogy  a  nemzetnek  10 évi  kormányzata 
alatt  miben  szaporodott  a joga  és  mennyiben  ter-
jesztetett  ki  a  mi  szabadságunk  —  mi nem tudunk 
semmit  a  nép jogának  megszaporodásáról,  sem sza-
badságunk  kiterjesztéséről,  mi  csak  azt  tudjuk,  
hogy  törvényeink,  szokásaink  által  biztosított  jo-
gunkban  korlátoztatunk,  midőn  a  hatalmi  érdek  
ugy  kivánja  az  omnipotentia  és  az  önkény  jogún-



kat  és  szabadságunkat  büntetlenül  tiporhatja  el  
Magyarországon.  (Jgat!  Ugy  van!  siüsó  balon.)  

A  szabadelvfiség  ugy  tűnik  fel  előttem,  hogy  
az egy  öltöny,  egy  nagy  palást,  melyet  mindenŰ  
magára akar  ölteni,  de  egyik  sem  a  nemzet  ki-
éhezett  testére  melegítőül  borítani.  (Tetszén  a  
szélső  balon.)  Magára  akarja  ölteni  a  kormány-
párt, hogy  eltakarja  vele  termetének  visszatetsző  
voltát,  (Élénk  derültség)  mert  én  az  ő  liberalismu-
sát  nem találom sehol;  a hol  pedig  találom,  azzal  
ugyan  ne  dicsekedjenek.  Mert  az  állami vagyon-
nak  kezelésében,  abban  elismerem  liberalisak,  a  
protectio  és  nepotismus  gyakorlatában  igen  is  
liberalisak,  az  állam  zsebéből  kortesjutalmakat  
osztogatni,  abban is liberalisak,  az erkölcsökben — 
no  abban meg  épen  liberalisak.  (Élénk  tetszés  és 
helyeslés  balfelöl.)  

Mikor  láttam  ezt  a  huza-vonát,  hogy  melyiké  
legyen hát  mind  ez  a szabadéivííség!  Eszembe  jut  
Barbiernek  egy  satyrája  erről  a  szabadelvflség-
ről  s  feltűnik  előttem  az  abban  rajzolt  kép.  

A  felvert  szarvas  menekül,  a  kopók  lihegő  
mellel,  csaholó  szájjal  és habzó  ajakkal  rohannak  
utána.  Űzik  a  mig  utói  érik,  lerántják,  dara-
bokra széttépik  és mindegyik egy-egy  véres koncz-
czal  vonul el  egy-egy bokor  alá és a  későn  érkező-
nek  fogvicsoritva  morogja  azt:  ez  az  én  program-
mom.  (Tetszés  és  helyeslés  balfelöl.)  Ilyformán  ma-
gyaráztam én, t. ház, a vitát megnyitó  beszédemben,  
hogy  mikép  értem  magam  és  elvbarátaim  határo-
zati javaslatát,  a  melynek  3.  pontja akként  szól,  
hogy  a  kormány  az állam javait  nemcsak  az  állam  
czéljaira  fordítja,  hanem saját pártjának  erősítésére  



is  felhasználja és ezzel szemben  engem nem czáfolt 
meg  senki.  Úgy  látszik,  a  vitát  kerillni  az  óvatos-
ság  parancsolja.  {Igaz!  Ugy  van!  a  szélső  balon.)  
A  ministerelnök  ur  e helyett  félremagyarázta,  el-
csürte-csavarta  az  én határozati  javaslatom  és  in-
dokolásom  értelmét  s  épen  ellenkező  következte-
téseket  igyekezett  abból  levonni.  A  ministerelnök  
urnák  ezen  utolsónak  felhagyott  tréfája  helyes-
léssel  találkozott;  ha  a  czél  a  helyeslés  volt:  a  
czélt  a  ministerelnök  ur  elérte.  De  ezen  feladatá-
nak  megoldási  sikere  miatt  nem  is  kellett  ag-
gódni,  mert  azok,  a  kik  szavait  helyeselték,  már  
azelőtt  el  voltak  határozva,  mielőtt  szólott  volna,  
hogy  beszéde  végén  meg fogják  éljenezni. (Derüli-
ség a  szé'ső  baloldalon.  Mozgás  jobbról.)  

Az  ellenzéki  szónokok  beszédeinek  értelmét  
elcsürni-csavarni,  valódi  értelmükből  kiforgatni  
nem  tartozik  a  vitatkozás  nemességéhez;  ebben  
nem nyilatkozik az  ékesszólásDemosthenese,hanem  
igenis  Kleonja.  És  eszembe  jut  itt  Aristophanes  
vígjátékából  egy  tétel,  midőn  ekként  kiált  fel:  
Mily  csodás  eledellel  élsz  és  mi lehet  a  mit  iszol,  
ó  Kleón,  hogy  hazádnak  minden  jó  fiát  legyűröd  
nyelveléssel?  (Zajos  derültség  a  szélső  baloldalon.)  
Kérem  a  t.  házat,  fogadja  el  határozati  javaslato-
mat.  (Zajos  helyeslés  és megújuló  éljenzés  a  szélső  
baloldalon.) 



A  czfmek-  és  rendjelekről.  
(]8'i.  deczflmber  10-én.)  

T.  ház!  Az  ő  Felsége  személye  köröli  
minister  hivatása  nem  kicsinylendő.  Századok  
óta  mindig  az  volt  a  panasz,  a  mióta  a  Habsburg-
ház  biija  Magyarország  trónját,  hogy  idegen  
tanácsadók,  idegen  nemzet  érdekeinek  harczosai  
foglalják  le  az  uralkodó  fiilét.  Azon  félreértések,  
melyek  az  nralkodó-ház  és  a  nemzet  közt  elő-
fordultak  a  múltban,  ezen  befolyásnak  tulajdo-
nítandók.  Az  í! Felsége  személye  körtili  minister  
hivatása  az,  hogy  akkor,  midőn  Magyarország  
alkotmányos  életének  egy  idegen  állam,  Ausztria  
területén  az  uralkodó  személyéhez  közelíteni  ném  
lehet,  oly  mértékben  mint  tehetné  itthon  e  haza  
földjén,  midőn  ő Felségét idegen méltóságok veszik 
körül,  kik  idegen érdekeket szolgálnak,  ellenőrizze 
hogy  a magyar  korona  birtokosának  közelében  
oly  ellenséges  indulatok  és  áramlatok  ki  ne  fej-
lődjenek,  melyek  Magyarország  kárára  vannak.  
(ZJgy  van!  a szélső  baloldalon.)  Azért  szükséges,  
hogy  az  ő Felsége  személye  körüli  minister  való-
ban  ő Felsége  személye  körül  legyen.  (Ugy  van!  
a  szélső  baloldalon.)  Ha  figyelemmel  kisérem  ő  
Felsége  utazását  és  működését,  azt  tapasztalom,  
hogy  az  ő Felsége  személye  körüli  minister  min-
denütt  ott  van,  csak  ő  Felsége  személye  körül  
nincs.  (Ugy  van!  a  szélső  balon)  Nem  lehet,  hogy  
az  ő  Felsége  személye  körüli  minister  a  csendes  
contemplatio  és  elmélázás  államférfia  legyen.  



Legyen a magyar gavallérság  lóról  pattant Wenck-
heim Bélája  az  országnak.  Méltóztassanak  a  miJ  

nisteri szék betöltésénél meggondolni,  hogy melyek 
az  udvarnak  sajátságai és melyek  azon  sajátságok,  
melyek  szükségesek  az  oly  minister  számára,  a  ki  
8 Felsége  oldala  mellett,  ha  kell  nappal  vagy  ha  
kell  éjjel  is jelen  lenni  köteles,  mert  az  ö Felsége 
személye  körüli  ministernek  az  a  hivatása  van  
politikailag,  a  milyen  a  m:igyar  gárdának.  Ez  
felelős  Magyarországnak  a  király  személyi  és  
testi  épségeért,  az  ö  Felsége  személye  köriili  
ininister  pedig  felelős  nekünk  azon  politika  ép-
ségért,  a  mely  Magyarország  alkotmányos  fog.U-
mai  szerint  a  bécsi  udvari  körükben  fentartandó.  
(Élénk  helyeslés  a szélső  baloldalon.)  

Ez  évben  megjelent  egy  rendelet,  a  melyben  
ő  Felsége  tudatja  azokkal,  a  kiket  az  illet  —  
engem  nem  illet  —  hogy  a  kik  bizonyos  rend-
jeleket  kaplak,  vagy  ezután  kapni  fognak,  az  
azokkal  járó  báróságot,  vagy  grófságot  nem  kér-
hetik.  E  rendelet  megjelent  a  magyar  minister  
ellenjegyzése  nélkül,  pedig  midőn  azon  rendjelek  
kiosztatnak  és  a  báróság, vagy  a  grófság  adatik,  a  
magyar alkotmány értelmében  a törvényhozói  jogo-
sultság  is  kiidatik.  Minthogy  pedig  ez  mélyen  
belevág  alkotmányunkba,  nem  lett  volna  meg-
engedhető,  hogy  ezen  rendelet  felelős  ministernek  
ellenjegyzése  nélkül  megjelenjék,  mert  Magyar-
országot  rendeletekkel  kormányozni  az  alkot-
mányos  élet  előtt  sein  volt  jogosult,  annál  kevésbé  
jogos  most.  (Ugy  van!  a szélső  balfelöl.)  

Lehetne  ugyan  azt  mondani,  hogy  rendeket  



és  czimeket  osztogatni  az  uralkodó, joga,  de  az  
uralkodó  ezen  jogát  nem  sióját  hatalmából  biija,  
hanem biija  és  gyakorolja  a  magyar  korona jogá-
nál  fogva.  (Ugy  van!  a  szélső  balfelöl.)  A  ki  ezt  
nem vallja,  az  egy  újabb  közös  ügyet  akar  terem-
teni,  t.  i.  a rendelek,  czímek  és  rangok  közös  
ügyét.  (Ugy  van!  a szélső  balfelöl.)  

Ha  már  a  czímek  és nemességek  osztogatásá-
hoz  érkeztünk,  igen  kérem  a  minister  urat,  hogy  
legyen  óvatos  a  nemesség  osztogatásában  (He-
lyeslés  a  szélső  balfelöl)  és  ne  adjon  minden  uzso-
rásnak  és  erkölcstelen  előéletű  egyénnek  ma-
gyar  nemességet  (Élénk  tetszés  a  szélső  balfelöl.  
Felkiáltások:  Zsidóknak!)  Democratious  szempont-
ból,  ha  önök  liberalisak  és  az  egyenlőség  alapján  
állannak,  akkor  újabb  nemességet  crealniok  nem  
volna  hivatásuk.  (Igaz!  ügy  van!  a  szélső  balfelöl.)  
Ha  az  önök  libcrálismusa  olyan,  hogy  nemes-
séget  osztogatnak,  ám  legyen,  de  a  minister  ur  
érvényesítse  befolyását  és  akadályozza  meg  azt,  
hogy  a  közélet  által  meg  nem  becsült  egyének  
emeltessenek  a  korona  által  nemességre.  (Igaz.'  
Ugy  van!  a  szélső  balfelöl.) 

Még  egyre  kérem  a  t.  minister  urat  s  ez  az,  
hogy,  ha  a  nemes levelet kiállítják a hííséges  kutya  
vagy  a  türelmes  birka  bőrére,  ezt  elfogadom,  de  
ne  állítsák  azt  ki  a  bátor  nyúl  bőrére.  (Élénk  tet-
szés  a  szélső  balfélől.)  Az egész  országban  nagy  
visszatetszést  szüft,  hogy  a  ministeriuoi  akkor  
látja szükségét  a  nemesség  osztogatásának,  mikor  
választás  van,  vagy  mikor  a  választás  elmúlt  és  
hogy  oly  férfiak  tüntettetnek  ki magyar  nemesség-



gel,  a kik  a  választási  küzdelmek  alatt  mint  áldo-
zatkész  kortesek  szerepeltek.  

Hiszen  ha  körülnézünk,  ott  van  Szolnokon  
Sefesik,  Bácsban  Frennd, Nógrádban  Hoffmann  és 
Győrben  egy  kis  kormánypárti hirlapiró, Vargyas, 
a  kik  a  választások  alatt  kitünö  kortesek  voltak.  
Bocsássanak  meg,  ha  a  magyar  korona  jogait  
akarják  gyakorolni,  ám gyakorolják,  de Hiedelem-
mel  és  tisztességgel,  hogy  az  ne  szüljön  meg-
botránkozást  az  országban.  (Helyeslés  a  szélső  bal-
f'lÖl.) 

Hasonlóképen  vagyunk  a  rendjelekkel  is.  
Rendjeleket  kapnak  oly  emberek,  a  kikről  senki  
sem tudja,  hogy  minő nagy  szolgálatokat  tehettek  
az  államnak.  Mikor  azt  látjuk,  hogy  ily  emberek  
kitüntettetnek, vagy nemességet kapnak, nem azért, 
hogy  szolgálatokat  tettek,  hanem  azért,  mert  
pénzük  van:  akkor  elvész  azon  megtiszteltetés  
értéke,  sőt  a  közönségben  bizonyos  tévfogalom  
támad,  hogy  a  pénz,  a  szolgálatkészség  az,  a  mi  
megnemesít,  nem  pedig  erélyes  önfeláldozó  tevé-
kenység  és  hazaszeretet  által  sugalmazott  műkö-
dés.  (Ugy  van!  bal felöl.)  Hiszen  tudok  oly  esetet  
— hogy  a  rendjelekkel  való  kitüntetésnek  egy  
példáját  hozzam fel  — itt  a ház  előtt  is  megfordult  
a  magyar-láposi  választás  ügye.  A választási  el-
nöknek  botrányos  —  nem  akarok  erösebb kifeje-
zést  használni  —  magaviseletét  gróf  Apponyi  
Albert  t. képviselőtársam  felemlítette  a t.  ház  előtt,  
mindnyájunkat,  még  önöket  is az  indignatio érzete 
fogta  el  és  mi  történt ?  Alig  egy  hete,  hogy  azon  
választás  verificaltatott,  a  magyar-láposi  választás  
elnöke  Vojt Jakab  az  arany  érdemkereszttel  tün-
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tettetett  ki.  És  én kérdeni  a  t.  minister  urat,  a  ki  
8  Felsége  személye  körül kell hogy legyen, tudja-e 
azt,  hogy  azon  egyén  ellen  három bűnvádi  kereset  
ma  is  folyamatban  van?  (Felkiáltások  balfelöl:  Na-
gyon  szép!)  

Concrét  esetet  kívánnak,  hát  hozok  fel  
eonerét  esetet.  Ott  van  Boiczán  egy  Bárdossy  
nevű  postamester,  a  ki  szintén  érdemkereszttel  
tűntettetett  ki.  Nemrég  volt  a  Hora-ünnepély,  
melyet  nyilvánosan  a  hatóság  ellenőrzése  miatt  
nem  lehetett  megtartani,  félreeső  zúghelyen  tar-
tották  meg  és  az  a  megrendjelezett  postamester  
a  Hora-ünnepélyben  részt  vett.  (Mozgás  a szélső 
balfelöl.) 

Azt  gondolja  talán  a  postamester,  hogy  a  
magyar  kormány  által  kiosztott  érdemjel  tulaj-
donosai  az  által  csak  egy  rangba  emeltettek  a  
Bach  által  megérdemrendezett Axentiekkel.  (Gya-
lázat !  a szélső  balon.)  

Czímek  bőkezűséggel  osztatnak,  hiszen  
Magyarországban,  ha  a  czímosztogatás  igy  szapo-
rodik,  ma-holnap  nem  lesz  valamire  való  ember,  
a  ki  nem  excellentiás  ur,  kapuiba  járó  ember  
pedig  nem lesz,  a  ki  nem  királyi  tanácsos.  (Élénk  
helyeslés  a  s:éls»  balon.)  

A  mult  évben  volt  alkalmam  betekinteni  egy  
kimutatásba  —  nem  tudom  hiteles-e  — és  abból  
azt  látom,  hogy  135  excellentiás  ur,  belső  titkos  
tanácsos  van  Magyarországon,  a  melyből  80  a  
Tisza-aera  jilatt  neveztetett  ki.  (Derültség  balfelöl.)  

Áin  nevezzenek  ki  belső  titkos  tanácsosokat,  
ha jónak  látják:  de  válogassák  meg.  Mert  egy  
néhánynak kivételével, ám azért, ha kinevezték  őket  



belső  titkos  tanácsosoknak,  mert  az  udvar  belső  
dolgai  előttük  őrökre  titokban  fognak  maradni  
(Derültség  a szélső  balon) és  kineveztek  kir.  taná-
csosokat,  a  kiktől  még  a  szomszédjuk  sem  kér  
tanácsot,  nem hogy  a király  kérjen.  (Élénk  derült-
ség'a  balon.)  

T.  ház!  Magyarország  társadalmát  kiválóan  
jellemezte  az,  hogy  a  mig  Európa  bármely  álla-
mában megfordultunk  mindenlitt tele láttuk  a gomb-
lyukakat  érdemrendekkel.  Addig  Magyarországon  
a  hiúság  ily  neme  ismeretlen  volt,  adcpravátio  ily  
eszköze  nem  volt  felhasználva.  Most  már  • ezen 
eszköz  is  alkalmazásba  vétetett.  Előbb  nagytekin-
télyű  férfiak,  költők,  kiknek  nagysága  sokkal fölül 
áll  azon,  mintsem  a  szt.-István  rend  kiskereszt-
jével  hozzá  lehetne  valamit  adni,  mint Jókai,  vagy  
ki  —  mint  Arany  János  —  darab  arany  maga  s  
ezért  nem  volt  aranyozható.  De  nem is azért  adtak  
azoknak  érdemrendet,  hogy  az  8 érdemeiket  akar-
ták  nagyon  kitüntetni,  mert  Tisza  Kálmán  cabi-
netje  az  irodalmi  szépségek  iránt  soha  sem  
gyakorolt  oly  nagy  vonzalmat,  (Derültség  a  balon)  
hanem  adták  azért,  mert  ezen  rendjeleknek  némi  
tiszteletet  akartak  szerezni,  melyeketa  társadalom  
a  maga  kebeléből  ki  akart  űzni  és  nem  akart  
elfogadni.  Ekként  csináltak a czímek  és rendjelek-
nek  egy  bizonyos  hírnevet,  becsületet. Volt-e  erre  
szüksége  a  magyar  társadalomnak?  Nem.  Hiszen  
ha  a  magyar  társadalomnak  volt  valami hibája,  az  
a  hiba  inkább  az  volt,  mint  liogy  keleti  nép,  sok-
kal  nügyobb  hajlama  volt a hiúságra és  nagyzásra,  
mint  kellett  volna.  Hát  ezen  hiúságnak,  nagyzási  
vágynak,  állami  institutiókkal  kellett  több  táplá-
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lékot  adni?  Nem veszik észre,  hogy mily botrányos 
az,  ha  az  az  új  nemes,  mert  régen,  mikor  azért  
adták  a  nemességet,  mert  valakinek  hatalmas ökle 
volt  és jó  nagyot  tudott  ütni,  az  inkább  megfelelt  
a  philosophia  kívánalmainak,  mert  ez  a  faj-
kiválasztás  theoriájának  felelt  meg. (Derültség.) 
De  hogy  testileg  és lelkileg  gyenge  és  alantas  
érzelmű  emberek  nemességre  emeltessenek  csak  
azért,  mert  pénzök  van,  az  társadalmunkat  tönkre  
teszi.  (Helyeslés  a lalon.)  Mert  az új  nemesség  régi  
emlékeit  el akarja takarni és a nemes-levél új  fény-
űzést  hoz.  Akkor jönnek  a  házhoz  különféle  sen-
sálok,  hogy  valahol  keressenek  egy  grófot,  vagy  
egy  bárót;  Akkor  megindul  egy  undorító  és fer-
telmes  vásár  és látjuk,  hogy  sensálok,  hajhászok  
bejárják az  országot,  hogy  egy  grófot  vagy  bárót  
keressenek,  a  kinek  nincs  egyéb  eladni  valója,  
mint régi  ezíme  és  rangja,  azzal  házasság  utján  
még  magassabbra  emelje az új nemes családi fényét 
és  a  társadalomban  egy  újabb meg újabb feljajdu-
lás  emelkedik,  (Igaz!  a balon)  a  mi  az  első  hibás  
lépésnek  a  következése,  hogy  t. i. nem  érdemekért  
hanem  pénzért  osztogattatik  a  nemesség.  (Élénk  
helyeslés  a  balon.)  

Én  nem  fogadom  el  az  ő Felsége  személye  
körüli  ministerium  költségvetését,  de  arra  kérem,  
hogy  azon  jogokat,  a  melyek  nem  democrati-
cusak,  de  a  melyeknek  létezését  elismerem  
és  a  mig  fennállanak  és  a  míg  az  ó' Felsége  sze-
mélye  körüli  ministerium  ezen  apró-cseprő  hiú-
ságnak  vásárát  fentartja,  használja  ezen  jogát  
bizonyos  körültekintéssel,  hogy az ne  legyen  meg-
botránkoztató,  ne  legyen  a  magyar  korona,  ne  



legyen  a  magyar  állami  élet  rovására.  Nem  fo-
gadom  el  a költségvetést  (Zajos  helyeslés  és  tetszés  
balfdöl.) 

Választási  visszaélésekről.  
(1884.  deoxember  ll-tn.)  

Hosszas beszéd  helyett  néhány  esetet  fogok  
a  t.  ház  előtt  felsorolni,  a  mely  esetekből  meg-
győződhetik  a t.  ház arról, hogy alig van az ország-
nak jobban  exponált  része  a  hivatalos  erőszakos-
kodással  szemben,  mint  épen  az  erdélyi  részek.  

A mnlt  hónap  9-én  Háromszéken  egy  meg-
ürült  kerület  betöltése alkalmával több  elvbarátom,  
megjelenvén  ott,  Sepsi-Szt.-György  polgármes-
terének  egy pártgyülés tartását bejelentették. Ezen 
polgármester,  a  hírhedt  Császár  Bálint,  azt  vála-
szolta,  hogy  nem  engedi  meg  a pártgyülés  meg-
tartását,  mert  Sepsi-Szt.-György  nem  tartozik  a  
választó-kerülethez  és  mert  könnyen  ki  lehetnek  
téve  az  ellenzéki  képviselők  a  nép  bántalmazá-
sának. 

Mindenki  tudja, a ki  Magyarország törvényeit 
ismeri,  hogy  a  törvények pártgyülések tartását fel-
tétlenül  megengedik.  A közigazgatási  hatóságnak  
bejelentendők  azért,  hogy  megtudja tenni  a  kellő  
intézkedéseket  arra  nézve,  hogy  az  illető  helyen a 
közcsend  és  rend  meg  ne  háborittassék.  (Ugy  van!  
a  szélső  baloldalon.) 

Elég  nagy zsarnokság volt Francziaországban 
a  harmadik  császárság  alatt,  de  akkor  is  volt  ne-



hány  nap  a  választói  gyűlés  megtartására  engedé-
lyezve,  a  mely szabad gyűlések megtartását semmi-
nemű  hatóság  be  nem  tilthatta,  a  minek  követke-
zése  az  volt,  hogy  nemcsak  az ország alkotmányos 
törvényein  álló  pártok,  de  még a republieanus  párt  
férfiai  is  szabadon  gyűlésezhettek  és szabadon  nyi-  *  
latkozhattak  a  törvény  korlátai  közt.  

Tudom  azt  is,  hogy  ezen  meg  nem  engedő  
rendeletével  szemben az ellenzék  férfiai  táviratilag 
panaszt  emeltek  a belügyminister  urnái,  a belügy-
minister  ur  pedig,  mint  rendesen  szokott  ily  alkal-
makkor  tenuí,  süket  lesz,  nem  válaszolt  semmit,  a  
helyett,  hogy  utasította  volna  a  polgármestert,  
hogy  nincs joga  egy  ellenzéki,  vagy  bárminemű  
pártgyülés  megtartását  betiltani,  hanem  tessék  
kellő  katona-erőről  gondoskodni, ha  azt hiszi, hogy 
a  közcsendet  és  rendet  meg  fogják  háborítani.  
(Helyeslés  a  szélső  baloldalon.)  

Azt  is  tudom,  hogy  Császár Bálint urnák,  a ki 
a  Bach-korszakban  sikkasztásért  ülte  ti  börtönt,  a  
kinek  több  rendbeli  és  nyervágyból  eredő  bűn-
vádi  kereset  van  ma is  a  nyakán,  (Mozgás  a jobb-
oldalon)  egy  hajaszála  sem  fog  meggörbülni,  mert  
rendkívüli  érdemei vannak; ezelőtt  6 évvel  szerep-
hez  juttatott  egy  bukott  hőst.  (Igaz!  Vgy  van!  a  
szélső  baloldilon.)  

Orbán Balázs:  Tisza  Kálmánt!  (Zaj.)  
Ugrón  Gábor:  A másik  eset, a  melyet  fel  

akarok  hozni,  a  kolosi  választás  alkalmával  tör-
tént.  Ez  szintén  feltűnő  és  jellemző  eset.  Haller  
Rezső  meg lett  választva  a  kolosi  kerületben  jun.  
16-án,  17-én  az  itt  levő  boríték  tanúsága  szerint  
megkapta  megbizó-levelét  a választási  elnök  kezé-



1)81.  21--én  újból  kap  a  választási  elnöktől  egy  
levelet  és  abban  kap  egy  második  mandatumot.  
(Mozgás  a  szélső  balon.)  

Ugyanis,  nagyon  fájdalmasan  esett  bizonyos  
köröknek, hogy Haller  a  függetlenségi  párt  elnöke  
megbuktatta  a  kormánypárt  egy  jelentékeny  és  
igen  tiszteletreméltó  férfiát  és  ez keservesen esvén, 
akkép  hitték  reparálni,  ha  megboszulják  magukat  
az  egész  választáson  és  annak  megsemmisitésére  
fognak  törni.  A  választási  elnököt  és jegyzőt  be-
citálták  a megyeházára  és  ott egy második manda-
tumot  állítottak  ki,  mely  már  magában  foglalja  
azon  törvényes  hibákat  és  a  megsemmisítésre  
czélzó  panaszokokat, melyeket később ezen  válasz-
tás  megkérvényezése  alkalmával  is  felhoztak.  Te-
hát  egy  választásról  két  mandatum  van  kiállítva,  
az  egyik  a  biráló  bizottság  kezében  van,  a  másik  
az  én  kezemben.  (Derültség  és mozgás  a  szélső  bal-
oldalon.)  Az  ilyent  azt  hiszem, ugy  kellene  jelezni,  
hogy  okmányhamisitás,  de  tudom,  hogy  önök  nem  
fogják  ugy  nevezni,  hanem  azt  fogják  mondani,  
hogy  ez  a  sokszorosítás  művészete.  (Élénk  derült-
ség  a bal és szélső  baloldalon.)  

Harmadik  eset,  melyet  fel  kell  hogy  hozzak,  
már  maga  magát  magyarázza  meg.  Erőszakosabb,  
botrányosabb,  a  megvetendő  cselekvények  halma-
zától  undorítóbb  választási  actus  egész  Erdélyben  
nem  volt,  mint  a  magyarláposi.  Mondhatom, hogy 
azon  zsarnoki  tényekkel  szemben  az  emberben  a  
vér  felforr  s  csak  a  nép józanságán  kell  csodál-
kozni,  hogy  azon  sok  erőszakkal  szemben  nem  
nyúlt  erőszakhoz  és  higyjék  meg,  hogyha  ez  erö-
szakot  önök  még  sokáig  folytatják,  be  fog  az  is  



következni  8  akkor  nem  lesz  elég  a  szuronyok  
erdeje, hogy  önöket  megvédelmezze,  (Mozgás  jobb-
felöl)  nem  a  fegyveres  hatalom  minden  eszköze,  
mert  önöket  a  nép  bántalmazni  fogja  g  el fogja 
kergetni.  (Nagy  mozgás  jobbfelöl.  Tetszés  a  szélső  
baloldalon.)  Én  nem  akarom,  hogy  idejusson.  Az  
igazság  keserű,  de  a  kinek  elnyomatást  kell  el-
tűrnie,  annak  is  keserű  az  s  azért  az  elnyomónak  
is kell  az  igazság  keserűségét  Ízlelni.  

Nagyon  rövid  leszek, nem fogok  a  részletekbe 
menni,  hanem csak  egyetlen eredeti  levelet olvasok 
fel  e  választásról,  mely a báró  Bánffy  család  czfme-
rével  ellátott  levélpapírra  van  irva  és  b.  Bánffy  
Dezső  főispán  által aláírva. (Halljuk  !  bal/elől.)  Ezen 
levelet  Bethlen  Pál  gróftól  kaptam  s itt van levele, 
melyben  felhatalmaz,  hogy  tetszés  szerint  felhasz-
nálhassam. 

E  levél  igy szól:  „Deés, 1884. junius  1. Tisz-
telt  szolgabíró ur!  Pordea9-én  estvéügyünk  érde-
kében Láposra  menend,  szíveskedjék  őt  szükségel-
tető  módon  felhasználni.  Közelebbi  napokban  
Petrubán  ispán  is  fog  önnél  jelentkezni,  utasítsa  
a  kincstári  községek  körében  érdekeink  szerint  
járni  el,  különösen  Disznópataka  szóban  levő  
vásárjánál  előnyösen  használható  ki,  miután  pedig  
a  m.-láposi  gör.  kath.  egyház  egy  kincstári  tulaj-
dont  képező  belsőség  megszerzésének  eszméjével  
foglalkozik,  tárgyaljon Petrubán  e  kérdés  felett  is  
a  kurátorral,  ki  nyilatkozata  szerint  egy  kedvező  
vásár  által  híveivel  együtt  megnyerhető."  (Nagy  
mozgás balfelól.)  Tehát kincstári tulaj donról van szó. 

A  levél  igy végződik;  „Kedden estvére  Voith  



kezéhez  postin  2,000  frt  érkezik.*  {Hagy  motgát  
bal/elöl.) 

Ezen  Voith  a  megérdemrendezett  ég tegnap 
emiitett  választási  elnök.  (Mozgás  balfelöl.)  

Elnök: Kérem e levél a képviselő urnák szól 1 
Ugrón  Gábor:  Én  e  levelet  Bethlen  P&l  

gróftól  kaptam!  
Elnök:  Magán  levelet  nem  igen  szokás  az  

illető  engedélye  nélkül  közzétenni.  (Felkiáltások  a  
szélső  balon.  Fél  van hatalmazva!)  Én  csak  figyel-
meztetem  a  képviselő  urat s csak  azt mondom meg, 
a  mit  e  felől  tartok.  {Helyeslés  jobbfelöl.) 

Ugrón  Gábor:  Az  elnök  ur  megjegyzését  
mindig  tisztelettel  fogadom  s  magamat  igazolni  
kötelességemnek  tartom.  Miután  e  levél  egy  fő-
ispántól  egy  szolgabíróhoz,  tehát  egy  közhivatal-
noktól  más  közhivatalnokhoz  köztulajdont  képező  
vagyon  tárgyában  van  irva,  másfelől  a  választási  
elnöknek  2,000  frt  küldéséről van szó, ez szerintem 
elég közérdekű. (Igaz!  Ugy  van! a szélső  baloldalon.)  
Én nem akarok ehhez semmi commentart fűzni,  elég 
élénken  illustralják  e tények  mindazt,  a  mit  mon-
dottam ;  természetes,  hogy  azután  kérdezik,  hogy  
miért  van  az  erdélyi  képviselők  ajkáu  az  ingerült  
hang.  Az ilyenekben  megtalálják önök  a  magyará-
zatot.  (ügy van!  a szélső  balon.)  Mert  reám  nézve  
tökéletesen  mintegy,  hogy  ha  valaki  az  én  alkot-
mányos jogomat  és  hazám  alkotmányát  megrontja  
erővel  és  fegyverrel:  azzal  szembe  szállok  én  is  
fegyverrel;  vagy  pedig  valaki  megrontja  a  cor-
ruptio  különböző  fegyvereivel:  ezzel  szembe  
szállok ugy,  miként a corruptióval szembe szállania 
méltó  egy  hazája jogaiért  és  szabadságáért  küzdő  

Ugrón  Gábor  bearMol.  4  
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iS^fmik.'  (Élénlí'het^slés  a MM  baUnJ  Kikor  én  
ezeket  a  tényeket  látom;  és  látom,  hogy  a  corrup-
ti6  terjesztése  az,  mely ina a hatalmi  alapot  képezi  
akkor  szembe jut  az,  hogy  minden  teremtménye  
az  istennek  az  ő létének  megfelelő  feltételek  közt  
tudja  magát  fentartani  és  fejleszteni.  Vannak  te-
remtmények,  a  melyek  a  havasok  zengő  levegő-
jében  élnek,  vannak  teremtmények,  a  melyek  a  
tiszta  vizben  érzik  csak jól  magukat  és  vannak  
teremtmények,  a  a  melyek  az  iszabból  táplál-
koznak  és  az  iszapban  fejlődnek.  (Igaz!  ügy  van!  
a  szélfö  baloldalon.)  

És  most végül csak annyit jegyzek  meg,  hogy  
gyakran  vannak  véletlenségek,  a melyek  különben  
semmit  mondok,  de  azon  körülmények  közt  és  
világításban,  a  melyben  megjelennek,  sokat  mon-
dókká  válna®-  a  corruptio  magasabb  és  alsóbb  
régióit  tekintve,  mert  igazat  tartalmaznak.  Ilyen  
az  is,  hogy  Thaisz  annyit  teszen  magyarul  mint  
Tisza és Tisza  annyit  teszen németül,  mint Thaisz. 
(Nagy  derültség  a  szélső  balon.)  Nem  fogadom  el  a  
költségvetést.  (Élénk  helyeslés  a  szélső  balon.)  



A közlekedési  tárczához.  
(1884. dociembftr  16-ii.) 

T.  képviselőház! Ugy  vélem,  hogy  a  vitának  
elegendő  anyaga  van  arra,  hogy  a  ház  nem  
•csak  a  mi  nézetünkre  legyen  kíváncsi,  hanem  
a  minister  nr  nézeteit  is  kíváncsi  legyen  hallani,  
(Élénk  helyeslés  a  szélső  baloldalon)  hogy  vájjon  a  
Károlyi  Sándor,  Törs  Kálmán  és  más  barátimmal  
szemben  helyeslő vagy visszautasító  állást foglal-e 
el.  (Felkiáltások  a jobboldalon:  Tessék  csak  szólani!)  
És  én  óhajtanám  nézeteim  előadását  akkorra  fen-
tartani,  ha  a  t.  minister  ur  nézeteit  már  ismerni  
fogom. 

B. Kemény Gábor, közmunka- és közle-
kedési minister: Én  azt  hiszem  t.  ház,  hogy  az  
eljárás  akkor  lesz  gyakorlati,  főleg  most,  midőn  
ilyen  általános  tételek  vitattatnak,  hogy  ha  be-
várom mind ezen  általános szempontok kifejtését  és 
azután  fogok  azon  általános  tételekre  és  szem-
pontokra  sorban  reflectálni.  (Élénk  helyeslés  a jobb-
oldalon.  Ellentmondás  a szélső  baloldalon.)  

Ugrón  Gábor:  T.  ház!  Nagyon  sajnálon,  
hogy  nekem  is  szaporítanom  kell  a  monologokat  
egygyel;  de  én  azt  hiszem,  hogy  a  minister  urak  
akkor  válaszoljanak  a  nézetekre  rögtön,  midőn  
arra  tér  nyilik.  (Élénk  helyeslés  a  szélső  baloldalon.  
Ellenmondás  a  jobboldalaim.) 

Azt  hiszem,  hogy  ezen  költségvetés  tárgya-
lásánál  az  ellenzék  megmutatta,  miszerint  nem  
viseltetik  a t. minister  ur  személye iránt  ellenszenv-
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Tel és költségvetését  minden irányban  figyelmére  
méltatja. 

A  mi már  a  vitát  magát  illeti,  részemről  min-
den  tekintetben  osztom  azon  nézetet,  melyet  Ká-
rolyi  Sándor  t.  képviselőtársam  a  már  létező  vas-
oti  hálózat  forgalmára  és  berendezésére  nézve  
elmondott.  Épen  azért  vasnti  politikánknak  azon  
részére  nem  is  terjeszkedem  ki.  Ugyanakkor  
azonban,  midőn  a  közlekedési  bizottság  jelenté-
sében  világosan  arra  mntat,  hogy  a  vasnti  politi-
kában  már  egy  bizonyos  nyugvó  pontra  érkezett  
az  ország  is,  mondom  ugyanakkor  nem  mulaszt-
hatom  el  a t.  ház  figyelmét  felhívni  arra,  hogy  a.  
vasúti  politikában  az  a  kérdés,  hogy  a  legtávo-
labbi  zónák  köttessenek  össze  a  főbb  vonalak  ál-
tal,  Magyarországon  még  megoldva  nincsen,  mert  
Magyarország  az  északkelet,  illetőleg  a  Fekete-
tenger  felé  egy  nagy  közlekedési  vonallal  nem  
bir.  Azon  vonal  pedig, melyet  e házzal  megszavaz-
tattak,  t.  i.  a, munkács-beszkidi  vasut-vonal  szin-
tén  csak  a  közös  hadügy ministerium  érdekeit  je-
lenti  s  mint  ez,  ugy  a  máramaros-sziget-szucsavai  
vonal  sem  felel  meg  a  keletfelé  irányuló  magyar  
vasúti  politikának.  Nem  felel  meg azért  .  .  .  

Ivánka  Imre  (közleszól).  
Ugrón  Gábor:  Nem  értem  azt,  a mit Ivánka 

Imre  képviselő  ur  mond.  
Ivánka  I m r e :  Majd  elmondom  azután!  
Ugrón  Gábor:  Pedig  kár  lesz  kétszer  be-

szélni.  Ismétlem,  hogy  nem  felel  meg  a  már  emii-
tett  vonal  a  magyar  vasúti politikának  azért,  mert  
az  a  lemberg-csernoviczi  pályába  szakadna,  mely  
pedig  a  forgalmat  nem bocs^aná  át,  hanem  meg-



tartani  ét  továbbítaná.  (Élénk  helyeslés  a  stélsS  
baloldalon.) 

Pedig  bizonyos  az,  hogy  ngy  Moldvában,  
mint  déli  Oroszországban  most  a nagy  körutat  
megtevő  forgalom  mellett is érvényesíthető  a keres-
kedelem,  de ha egy  nagy  vonalunk a Fekete-tenger 
íelé  fog  vezetni,  az  előny  mienk  lesz.  Mennyivel  
előnyösebb  lenne  ezen  vonal  akkor,  ha  egy  egye-
nes  vonallal  köttetnék  össze  Odessával  és  a  kis-
ázsiai  kikötőkkel.  Mind hiába,  kereskedésünknek  
pedig  azon  irányt  kell  adni,  hogy  a  kelet  kikötőit  
látogassa  és  ott  foglaljunk  tért,  pótlandó  azon  
veszteségeket,  melyeket  nyugaton szenvedünk.  Ez  
azonban  hasztalan,  ha  nincs  vasutunk,  mely  a  
Fekete-tengerre  vezet.  (Ugy  van!  a  szélső  bal-
•oldalon.) 

Az  erdélyi  részekben  és egyáltalán az ország-
ban  fontos  iparágat  képez  a  kőszén  és  az  érez.  A  
Fekete-tenger  partjain  a  vas  és  a  kőszén  jó  
piaezokra  talál.  Ezeket  kell  elfoglalnia  a  magyar  
vasnak  és  szénnek.  Annál  inkább,  mert  az  angol  
szénnek  azon  tulajdonsága,  hogy  sokkal  nagyobb  
erőt  tartalmazván,  a  hosszújáratú  hajókra  nézve  
sokkal alkalmasabb,  ott kárba vész, mivel  aFekete-
és  az  Azovi-tenger  kereskedése  a  rövid  járatú  
hajókra  levén  berendezve,  a  mi kevesebb  erejtí  
kőszénünk  is  használható.  

Katonai  szempontból  megbocsáthatlan  köny-
nyelmííség  volna,  ha  ezen  északkeleti  vonal,  mely  
vezet  Maros-Tölgyes-Jassy-Odessa  felé,  ki  nem  
építtetnék,  mert  egy  nagy  keleti  háború  alkalmá-
val  e  nélkül  nem  volnánk  képesek  az  ország  
leginkább  veszélyeztetett  pontjait,  a  hol  Orosz-



Ország legközelebb  dől' Magyarországra,  megfelelő 
katonai  erőt  összpontosítani.  '  '.V,  

#  A tölgyesi  és békási  szorosokban  a  piatrai  
defilé  oly  hatalmas  védelmi  pontot  képez,  mert  
mint  háromszög  ékeli be  magát  Moldva  és  Buko-
vina  háta  mögé,  hogy  ha  ott  erős  osztrák-magyar  
sereg áll, Oroszországnak  hadserege  addig  elő nem 
nyomulhat  sem  Bessarábiából,  sem  Bukovinába,  
mig  az  oldalában  fenyegető  nagyszámú  osztrák-
magyar  hadsereg  tartja  a  szorosokat  megszállva.  
Nemcsak  hogy  ez  irányban  nem  történt  semmi,  
minthogy  többször  adatott  concessio  és  miután  
nem  volt  képes  eddig  kivinni  a  minister  azt,  hogy  
Oláhország  itt  a  csatlakozásba  beleegyezzék,  kéz-
zel  fogható  és bárki  által  felismerhető,  hogy  mig  
Oláhország  azon  vasutat,  mely  Magyarország  
ésszakkeleti  részében,  épen  ott a tölgyesi  szoroson  
keresztül  vonulva  megy  Moldvába,  legkevésbé  
sem veszélyezteti  Romániát,  mivel  az  országnak  
fenneső  kis  sarkára  van  irányozva,  közel sem  ugv,  
mint  a  Brassótól  Bukarestig  irányuló  vonal.  És  
miért fejt  ki ellenzést Oláhország  ezen vonal  ellené-
ben,  mert  Oroszország  kormányának  pressiója  
alatt  áll,  mert  fontos  stratégiai  okai vannak Orosz-
országnak  arra,  hogy  Oláhországot  ellenállásra  
ingerelje.  Tavaly  történt,  midőn  ezen vasút  lanci-
rozása  és  engedélyezése  végett  Klapka  tábornok  
Romániában  megjelent,  mily  zivatart  idézett  elő.  
A házban  is  szóba hozatott  a  kérdés.  Nem  tudom,  
bogy  a  minister ur mit  tett,  azért  óhajtottam  volna  
hallani  előbb a minister urat,  mert  talán felvilágosí-
tást  adott  volna  az  iránt,  hogy  létrejött-e  már  a  
csatlakozás.  A  mig  erélyes  fellépést  nem  látok.  



én  nem  hiszem a  sikert,  mert  az  1870.  és  1879-iki,  
conventio  értelmében  Oláhorezág  köteles  volna  a  
Magyarország  által  kiépített  határszéli  kőutak  
folytatását  saját  területén  tovább  építeni  és, wit. 
látunk ? Ugy  a  tölgyesi,  mint  a  gimesi  és uzvölgyi 
útak  építését  Oláhország  nem  folytatja  ezen  con-
ventio  ellenére,  minek  következése,  hogy Magyar-
ország  azon  része  a  moldvai  kereskedéstől  elütte-
tik,  vagy  ha  el  nem üttetik,  oly  nehézségeket  kell  
legyőznie,  melyek  a  kereskedés  kifejlődését  és  
nagy  terjedelemben  felölelést  akadályozzák. (Ugy 
van!  Ugy  van!  a szélső  baloldalon.)  

A minister  ur  figyelmét  kell  hogy kikérjem 
az  erdélyi  részekben  még  egy  fontos  vizünkre,  
mely  a  keleti  kereskedés  érdekében  szintén  fel  
volna  használható.  Ez  az  Olt  vize.  A  1820-as  és  
30-as  években  az  Olt  vizén  a  Vöröstornyon  túl  
jelentékeny  hajózás  és  kereskedés  indult  meg,  
mely  a  bekövetkezett  háborús  és  viszontagságos  
évek  alatt  elveszett. De  az,  hogy  egyszer  hajózási  
közlekedés  volt  ott,  kötelességünkké  teszi,  hogy  
ezen  közlekedést,  ha  lehetséges  újból  életre  hív-
juk.  Az  Olt  vizének  három  nagy  esése  van:  az  
egyik  a  Vöröstorony,  a  másik  Fogaras  körül,  a  
harmadik  AlBÓ-Rákoson.  Ezen  zátonyok  eltávolí-
tásával  a  következő  czélokat  lehet  vele  elérni:  a  
tutajozás számára  meg  lehet  nyitni  és hajózhatóvá 
tenni.  Már  az  államvasutak  forgalmára  nem  meg-
vetendő  hasznot  képez,  ha  az  Frekig  tétetnék  
hajózhatóvá,  mert  akkor  a  szebeni  szárnyvonal  
jobl an  érvényesülhetne  és jelentékeny  forgalmat  
közvetíthetne  kis  Oláhország  felé.  A  fogarasi  és  
alsó-rákosi  zátonyok  eltávolítása  pedig  azon  
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vidékeket  az  évenként  nagy  mértékben  történő  
vizáradások  ég kiöntések  nyomorúságától  mentené  
meg.  Ha  erre  a  t.  minister  ur  figyelmét  fel-
hivom,  nem  azért  teszem,  hogy  azon  szabályozás  
azonnal  megtörténjék,  hanem  azért,  hogy  a  mi-
nister  ur  tanulmányoztatván,  az  később  a  közle-
kedési  ministerium  munkarendjébe  felvétessék.  

Magyarország  vasúti  közlekedése  rendkívül  
nagy kiterjedést nyert.  Kétségtelen,  hogy hiányok, 
hibák,  ferdeségek  vannak  jelen  a  vasutigazgató-
ságnál, melyek taláuavasutakrohamos  növekedésé-
ben  fekszenek,  fekszenek  talán  abban  is,  hogy  az  
államosított  vasutaktól  igen  sok  hivatalnokot  kel-
lett  leltárilag  átvenni,  a kik  most  az államvasutak-
nak  nemcsak  költségvetését,  de  talán  ügykezelé-
sét  is  terhelik.  Mégis  van  a  ministerium  és  a  
vasutigazgatóság  közt  fennálló  viszonynak  egy-
némely  oly  pontja,  melyet  nem  tudok  elhallgatni,  
mert abban igen sok veszedelmet, az üzlet további jó 
irányban való  fejlődésének  gátját  látom.  (Bálijuk!)  
Ez  pedig  abban  áll,  hogy  a  ministerium,  midőn  az  
államvasutak  igazgatóságánál  az  állásokat  betölti,  
nem jár  el  kellő körültekintéssel.  Az államvasutak 
igazgatóságához  kinevez  főfelügyelőknek  oly  
egyéneket,  kik  nem az államvasutak  szolgálatában  
és  annak  ügykezelésénél és szakélete  körében  nőt-
tek  fel  és fejlődtek,  hanem a  ministeriumból  helyez  
át  egyeseket,  kik  ott  egész  más,  ellentétes,  az  
államvasutak  kezelésével  össze  nem  függő  ügy-
osztályban  foglaltak  helyet.  

Hiszen  t.  ház,  ha  a  ministeriumból  egy  
concipistát  kineveznek  főfelügyelőnek  és  elébe  
teszik  a  többi felügyelőknek,  mit okoz ez?  Okozza  



art,  hogy  elkedvetleníti  azokat,  a  kik  ott  szolgál-
nak,  (Helyeslés  a szélső  baloldalon)  de  okozza  azt  
is,  hogy  oly  ember  állíttatott  egész  szakosztály  
élére,  melynek  ügykezelésével  nem  lehet ismerős, 
csak  akkor,  ha  kezdettől  végig  az  állam-vasutak-
nál  nevelkedett  volna  fel.  (Ugy  van!  a szélső  bal-
oldalon.)  Magában  az,  hogy  1200  frtos  fizetéssel  
biró  fogalmazó  főfelügyelővé  neveztetik  ki 2500 frt 
fizetés  és  600  frt  lakpénzzel,  mily  érzést  kelt  ez  
fel  azoknál,  kik  éveken  keresztül  alantas  állásban  
szolgálnak  a  magyar  államvasutaknál  és a  minis-
teriumoknál  és  hasonló  előléptetésben  nem  része-
sülnek  ? A  ministerium  beavatkozik  az  állam-vas-
uti  kinevezések  legapróbb  részleteibe,  pedig  azon  
nézetben  vagyok,  hogy  az  igazgatást  teljesen  el  
kell  különíteni  az  ellenőrzéstől:  a ministeriumé  le-
gyen  az  ellenőrzés,  az  állam-vasut  igazgatóságáé  
pedig  az  igazgatás.  (Helyeslés  a  szélső  baloldalon.)  
A  ki  pedig  az  igazgatásért  a  felelősséget  kell  
hogy  viselje,  az kell,  hogy  a  személyi  kérdések  
elintézésénél  döntő  szavazattal bírjon.  (Ugy  van!  a  
szélső  baloldalon.)  

Az  államvasutak  személyzete  már  elég  nagy  
arra,  hogy  önmagát  kiegészítse  és  mindaddig,  
mig  a  ministeriumból  hivatalnokok  hivatnak  át  a  
vasutigazgatósághoz,  addig  a  vasutak  igazgatásá-
ból  a  kapkodás,  a hiány,  a  ferdeségek  nem  fognak  
eltűnni. 

Ez  nem  megy  kölcsön  nélkül.  Az  állam-
vasutak  igazgatóságának  személyzetéből  ismét  a  
közmunka  ministeriumba vannak  berendelve s ezek 
közt  vannak  olyanok,  kik  a  tariffa  ügyosztályban  
lényeges  szolgálatot  tesznek,  de  vannak  olyanok  
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Í8;.kik  másutt  vannak  beosztva; ,8,mégis  az  állam-.  
vasutak  pénztárát  terhelik-fizetéseikkel.  .  

Az  üzletvezetőséget  illetőleg  is  kell,  hogy  a  
közlekedési  ministerium  valamit  gondoljon,  mert . 
ezeknél  is  az  a  ferdeség,  hogy  nem  az üzletvezető-
séghez  tartozó  egyéneket  alkalmaznak,  hanem  
hívatlan egyéneket és azután csodálkoznak, hogy az 
üzletvezetőségek  köréhen  visszaélések  fordulnak  
elő vagy tájékozatlanság következik he, amely  ren-
desen  a  szakismeret  hiánya  által  okoztatik.  

Nemzetiségi  szempontból  is  kell,  hogy  az  
államvasutaknál  történjék  lépés,  mert  nemcsak  
az  államgépgyárban  történik  nagyon  kevés  a  ma-
gyar  emberek  érdekében,  hanem  itt  van  a  buda-
pesti  vasutmozgósítási  és  műhely-osztály,  a  hol  a  
tisztviselők és hivatalnokok  legnagyobbrészt  néme-
tek és azt annak lehet köszönni, hogy egy Verderber 
nevű  egyén  áll a dolog  élén,  ki  a  németeket  prote-
gálja.  (Mozgás  a  balon.) Mikép  felelhetnek  meg  az  
üzletvezetőségek,  ha  pl.  Szolnokon egy Riedl nevff 
üzletvezető  van,  ki  a  magyar  nyelvet  nem  birja.  
A magyar  államvasutak  igazgatósága teljesen  ma-
gyar  nyelven  foly,  azért  tehát  az  alantas közegek-
nek,  kik  az  igazgatóság  rendeleteit  végrehajtják,  
a  magyar  nyelvben  teljesen  jártasoknak  kell  len-
niök.  (Ugy  van!  a  baloldalon.)  

Az  üzletvezetöségeknél  csak  akként  lehet  á  
hiányokat  pótolni,  hogy  ha  a  teendők  ugy  osztat-
nak  be,  hogy  az  üzletvezetőségek  nagyobb  ha-
táskört  nyerjenek,  mert  jelenleg  igen  alávetett  
állásban  vannak  és  ép  mert  távol  is  esnek  a  köz-
ponttól,  nem tudják feladatukat  gyorsan teljesíteni. 
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Az  Uzletvezetőségeket  vagy  meg  kell  szüntetni,  
vagy  fiókigazgatóságokká  kell  átalakítani.  (He-
lyeslés  a  szélső  balon.)  

Ezek  voltak  azok  t.  ház,  miket  a  közleke-
dési  tárczára  nézve  megjegyzendőknek  tartottam  
épen  azért,  hogy  a  t.  minister  ur  szokott  jóakara-
tát,  melyet  annyi  irányban  tapasztaltunk,  ne  csak  
kilátásba  helyezze  e  kérdéseknél,  hanem  azokat  
értékesítse  is.  Hozzájárulok  a  Törs  Kálmán  és  
Lttkő  Géza  t.  képviselőtársam  határozati  javas-
latához.  (Elénk  helyeslés  a szélső  balon.)  



Felelet  a  m. udvarmester  mellőzése  ügyében.  
(1885.  január  tl-én.)  

T.  képviselőház!  (Halljuk!  Halljuk!)  Nem  
mondanék  valóságot,  ha  azt  állítanám,  hogy  
a  t.  minister  ur  válasza  engem  meglepett;  nem  
lepett  meg,  mert  azt  kerekdedebben  leirva  olvas-
tam  tegnap  délután  a  „Neue  Freie  Presse"-ben.  
(,Derültség  a szélső  baloldalon.)  Nem  akarok  arra  
megjegyzést  tenni,  vájjon  Magyarország  állami  
méltóságával,  vájjon  a magyar  parlamenti  clubok  
életével  mennyiben  egyezik  meg  az,  hogy  a  kép-
viselőházban  a  ministerek  által elmondandó  beszé-
dek  hamarabb  jelennek  meg  a  szomszéd  nemzet  
sajtójában,  mint  sem  elmondatnak,  (ügy  van!  a  
szélső  baloldalon.  Mozgás  a jobboldalon.) 

Tisza  Kálmán,  ministerelnök:  Nagyon  
helytelenül! 

Ugrón Gábor:  Én  eszempontból azt hiszem, 
hogy  oly  következtetések  vonathatnak  le,  melyek  
első  sorban  érintik  a  túloldalon  ülő  képviselő-
társainkat  és  bennünket  csak  mint  magyarokat  
érinthetnek.  (Ugy  van!  a  szélső  baloldalon.)  

A  minister  ur  válasza  nem  lepett  meg  más-
felől  azért,  mert  a jelenlegi  kabinet  magatartásá-
ból  már  rég  meggyőződtem  arról,  hogy  midőn  
védelmezni  kell,  a  magyarral  szemben  védelmezik  
az  idegeneket,  midőn a nemzeti intézményeket  kel-
lene  védelmezni,  védelmezik  az  udvari  institutió-
kat.  (Helyeslés  a  szélső  baloldalon). 

Midőn  e  kérdést  felvetettem  e  ház  falain  be-



101, nem csekély  kérdést  vetettem  fel,  sokkal  fon-
tosabb  az,  mint  a t.  minister  nr talán  gondolja.  Eb  
nem  esik  a  minister  nr  ténykedése  többi  ágazatai-
niveaujára,  ez  nem  olyan,  mint  hogy  a  ki-
rályi  tanácsosi  vagy  a  belső  titkos  tanácsosi  
czímeket  oly  nagy  mennyiségben  osztogatja,  
hogy  épen,  mint hajdan  a görög isteneknek  soka-
sága  rontotta  meg  tekintélyüket,  (Derültség  a  szélső  
baloldalon)  ez  nem  olyan,  mint  az  új  nemeseknek  
vagy  az új  grófoknak  adott  czímerek,  melyeknek  
heraldikai ügyetlensége  és  komikuma  csak  nevető  
idegeinket  veszi igénybe,  de államjogi szempontból 
fellépésre  minket  nem  kényszerit,  mert  épen  de-
mocraticns szempontból  sok súlyt rá  nem fektetünk. 
(Helyeslés  a  szélső  balon.)  Mi nem gondolunk  azzal,  
hogy  a  czímerekben  általános  állat-  és  termény-
kiállítás  rendeztetik.  (Derültség  a  szélső  baloldalon.) 
Azon  kivül  még  a  fehér  elefánt  is  benfoglaltatik,  
mert  a  czimer  tulajdonosa  valamikor  Indiában  is  
utazott.  (Derültség  a szélső  balon.)  

Fontos  dolog  ez,  fontos  dolog  azért,  mert  én  
azt  hittem,  hogy  csak  egy  idegen  hivatalnokot  
találok  egy  magyar  méltóság  helyén  és  a  válasz  
után  egy  idegen  intézményt  találtunk  a  magyar  
intézmény  helyén.  (Helyeslés  a  szélső  balon.)  

Azt  mondja  a  minister  ur,  hogy  ő Felségének 
háztartása magán háztartás.  Bocsánatot kérek, ural-
kodóknak  nem lehet  magán háztartásuk;  őket  nem  
lehet magán  emberek  mértékével  megmérni,  (ügy  
van!  bal felől.)  Egy  találó  adomát  hozok  fel,  a mely 
a  minister  ur  válaszára  világot  vethet.  (Halljuk!  
balfélöl.)  Midőn  a  leendő  spanyol  királynénak  egy  
pamutgyáros  nagyobb  mennyiségű  harisnyákat  



küldött  ajándékba,  azok azon megjegyzéssel  utasít-
tattak  vissza,  hogy  a  spanyol  királynénak  nincsen  
lába  (Derültség.)  Ép így  a királynak  nincs  magán  
háztartása,  mert  háztartását  a  civilistából  tartja  
fenn  s  a ki  a  civilistából  húz  fizetést,  az közhiva-
talnok  (Zajos  helyeslés  és felkiáltások  a  szélső  bal-
oldalon  :  Ugy  van!  Nagy  mozgás és ellenmondás  jobb-
félöl)  s  mint  közhivatalnok  essék  elbírálás  alá.  
(ügy  van!  balfelöl.  Ellenmondás  jobbfélöl.)  Ugy  lát-
szik,  hogy  némelyek  a túlsó  oldalon  ezen  kétel-
kednek,  tehát  példát  fogok  nekik  felhozni:  a  leg-
alkotmányosabb  állam  példáját,  Angliáét,  a  hol  
nemcsak  a  föudvarmesterek  t's  főlovászmesterek,  
hanem  1842  óta  még  a legkisebb  udvari  hivatal-
nokok,  sőt  még  az  udvarhölgyek is ministeri  ellen-
jegyzés  mellett  neveztetnek  ki,  mert  még  azoknak  
kineveztetése  és  állásukba  való  lépése,  kik  nem  
functionariusai  fejedelmi  udvaroknak,  hanem  azt  
lehet  mondani,  szépségük  és  méltóságuknál  fogva,  
a  fejedelmi  udvarnak  decoratióját  képezik,  még  
ezek  is  állami  ellenőrzés  alá  vétettek.  Igaz,  hogy  
ezt  Peel  Róbert  tette,  s őt  sem  a  minister  úrral,  
sem a ministerelnök úrral nem akarom  összehasonlí-
tani.  (Derültség  a  szélső  balon.) 

Ha tehát,  mint  a  minister  ur  mondja,  sem  
osztrák,  sem  magyar,  hát  akkor  miféle  a  királyi  
háztartás ?Vagy Ausztriáénak,vagy  Magyarországé-
nak  kell  lenni, mert  itt más ország nincs.  (Felkiáltás 
jobbfélöl:  Fejedelmi!)  Én  Habsburgországot  nem is-
merek,  csak  Habsburg-házból  való  uralkodót  Ma-
gyarországon.  (ügy  van!  bulfelől.  Felkiáltások  jobb-
félöl'.  Mi  isí) 

Hogy  pedig  létezhetik-e  a  mi  törvényeink  



'szerint  közös  udvartartás,  arra  tézvé  tiirv^nyeink  
'határozottan  szólnak.  Az  1867: XILt.-cz.az  önök  
evangeliuma  (Nagy  derültség  balfelöl)  7.  §-ában  a  
következők  foglaltatnak  : 

„A pragmatica  sanctio  szerint  közös  ngyan  
az  uralkodó,  a  mennyiben  Magyarország  koronája  
is  ugyanazon  fejedelmet  illeti,  a  ki  a  többi  orszá-
gokban  is uralkodik;  de  még  ez  nem teszi  szük-
ségessé,  hogy  a  fejedelem  udvartartásának  költ-
ségei  közösen  állapíttassanak  meg. Ily  közös meg-
állapodást  a  pragmatica  sanctióban  kitűzött  czél  
nem igényel,  Magyarország  alkotmányos  önállásá-
val  pedig  és  a  magyar  király  fejedelmi  magas  te-
kintélyével  sokkal  inkább  megegyez,  hogy  a  
magyar országgyűlés, a felelős  magyar  ministerium 
előterjesztésére,  külön  szavazza  meg  a  magyar  
király  udvartartása  költségeit.  Az  udvartartás  
költségeinek megszavazása  és kiszolgáltatása  tehát  
közös  ügynek  nem  tekintetik."  

Bocsánatot  kérek,  e  törvényben  határozottan  
benfoglaltatnak  a  magyar  királyi  udvartartás költ-
ségei. Hát  hol  van  magyar  királyi  udvar,  melynek  
költségeit  a  civilistában  megszavazzuk?  

De  tovább  megyek,  a  törvény  azt  közös  
ügynek  nem tekinti.  De  hát  „ügynek"  lehet-e  ne-
vezni  azt,  hogy  az  állampénztárból  a  civilista  
pénztárába  a  pénz átszolgáltatik 1 Ez  csak  tényke-
dés,  nem pedig  ügy  s  mihelyt  a  törvény  ügyet  
mond, akkor  magát  az  udvartartást  kell  értenie.  
Ugy  a  mint hadügy  alatt  az  egész  hadszervezet  
értetik.  (Ugy  van!  ügy  van!  a szélső  baloldalon.)  

Az udvari  szervezet kell  hogy értessék.  (Ugy  
van!  ügy  van!  szélső  balon.)  



Miért kellene  az,  hogy  e  törvény  emlegesse  
Magyarország  alkotmányos  önállóságát,  miért  
kellene  a  magyar  király  fejedelmi  magas  tekinté-
lyét  kiemelni.  Mit jelent  ez?  Ez  azt  jelenti,  hogy  
a representatiónak, mely a magyar királyt  Magyar-
országon  körülveszi,  magyarnak  kell  lenni.  (Igái!  
ügy  van!  a  szélső  balon.) És  épen  ezen  udvartar-
tásnak,  ezen  representatiónak  magyar  jellege  az,  
mely  emelheti  a  magyar  király  fejedelmi  tekinté-
lyét.  (Igaz!  Ugy  van!  a szélső  baloldalon.)  Mert  az  
osztrák  udvari  méltóságoknak  sem  dicsősége,  sem  
fényes  érdemei,  sem  érdemrendei  nem  emelhetik  
a  magyar  király  udvartartásának  fényét.  (Igat!  
Ugy  van!  a  szélsőbalon.)  Még  kevésbé  Magyaror-
szág  állami  önállóságát.  (Igaz!  Ugy  van!  szélső  
balon.) Az  a kérdés mégis vitatható lenne  a  minister  
ur  szempontjából,  ha  arról  volna  szó,  hogy  a  
magyar  király  udvartartásához  tartozó  méltósá-
gok  most  alkottassanak  meg  törvény  által;  de  a  
minister  ur  állításával  és  önökkel  szemben  is  té-
nyek  beszélnek,  a  melyek már  nem  vélemények és 
mindig  erősebbek  a  véleményeknél.  Tény  az,  
hogy  magyar  királyi  főudvarmester  van.  (Igaz!  
Ugy  van!  a szélső  balon.)  

A magyar  udvartartásnak  méltóságai  nem-
csak  a  törvénykönyvünkben  vannak  meg,  hanem  
ott  a  főrendiházban  is megvannak,  (Igaz  !  Ugy  van ! 
a  szélső  balon),  hol  állandó  tagok,  mert  állandó  
működésük  feltételeztetett.  

Elég  lealázó  az,  hogy  pl.  országszerte  lehet  
azt  az  élczet  hallani,  hogy  a  magyar  főlovász-
mester  rendelkezésére,  mikor  a  királyi  udvar  
Budapesten  van,  egy  ló  sem  áll.  (Derültség  szélső  
balon.) 



Arra  is  hivatkozott  a  t  minister  ur,  hogy  
Bécsben  ott  vannak  gróf  Hunyady,  báró  Nopcsa  
és  gróf  Széchen  (Felkiáltások  jobbfélöl-.  Nem  emii-
tett  neveket!)  és  a  németek  által  a  legkevésbé  sem  
támadtatik  meg. Én  ezt  tudom  és  nem  is  csodál-
kozom rajta.  Hiszen a bécsiek  azt óhajtanák, hogy 
ne  csak  a  t.  minister  ur  és  a  többi  nrak,  hanem  
mi  mindnyájan  oda fel  Bécsbe  mennénk.  (Derültség  
a  szélső  baloldalon.  Igaz!)  Ausztria  absorbeálni  
akar  minket,  mi arra  törekedünk  és  arra  töreked-
tek  őseink  is,  hogy  mentől  inkább  távol  tartsuk  
magunkat  Ausztriától  és  a  beolvadástól,  hogy  
különállásunkat  mentől  jobban  megvédelmezhes-
sük. (Helyeslés  a szélső  baloldalon.  Ugy  van!) 

Közbekiáltott  Ivánka  Imre  képviselő  ur  és  
élénk  megjegyzéseket  tett  a  t.  ministerelnök  ur.  
Hát  az  1867:  XII.  t.-cz.  7.  §-a  megalkotásának  
egyes  momentumait  mind  megvizsgáltam  és  mit  
tapasztalunk? Midőn  a 67-iki törvény meghozatott, 
semmi  megjegyzés  nem  tétetett  ezen  pont  ellen  
sem  a  67-es  bizottságban,  sem  a  képviselőházban,  
minden  megjegyzés nélkül  fogadtatott  el,  holott  
ugy  a  képviselőháznak,  mint  a  67-es  bizottságnak  
tagja volt az általam  előbb említett  két  férfiú,  a kik 
ugy,  mint  most  én,  minden  kérdést  közjogi  szem-
pontból Ítéltek meg,hogy Magyarország különállása 
biztosítva  van-e  vagy  sem,  hogy  Magyarország  
külön  állami  élete  abban  garantiát  talál-e  vagy  
sem.  (Igaz!  Ugy  van!  a  szélső  baloldalon.)  Minden 
közös ügy  költségei  quota  szerint  fizettetnek,  ez  
is  a  közös  ügyek  ismertető jele,  az  udvartartás  
költségeire  épen  annyit  visel  Magyarország  mint  

Ugrón  Gábor  bcasédol.  



Ausztria,  bizonyára  nem. Beért; hogy  saját  zászlós  
wrai mellőztessenek.  (Zkjói  helyeslés  a  szélső  balon.)  

Hivatkozott  á  t.  minister  ur  még arra  in,  
hogy  ősi  szokás  szerint  és  67  óta  követett  szokás  
szerint  ez  a  kérdés  felvetve  nem  volt,  ez igy  van,  
ennek már  igy kell  maradni.  

Hát  a  t.  minister  ur  nagyon  téved  és  ugy  
látszik,  hogy  a  magyar  közjog is  a  magyar  heral-
dika  sorsára jut.  A  magyar  közjog  másként  tudja  
ezt.  Ugyanis  1722-ben,  midőn  a  női  ágnak  
örökösödését  volt  az  ország  meghozandó  
Károly  király  bevonult  Magyarországra  a  
pozsonyi  országggyülésre,  az  ország  határszélén  
a  magyar  méltóságok  fogadták  és  a  magyar  
udvartartás méltóságai végezték a szolgálatot mind-
végig  köriilette  s  mivel  ez  akképen  foglaltatott  be  
a  leküldött  directoriumba,  ez  ellen  semmi kifogás 
nem  tétetett.  Azonban  1741-ben,  midőn  Mária  
Terézia  az  országgyűlésre  az  örökösödési  
háborút  megelőzőleg  lejövendő  vala,  akkor  az  
ország  rendeihez  leküldött  direetoriumban  az fog-
laltatott,  hogy  a  császári  főudvarmester,  főlovász-
mester  és  más  méltóságok  fognak  szerepelni,  az  
ország  rendei  174-1. május  20-án  és 21-én  tartott  
ülésükben  határozottan  kifogásolták  a  directoriu-
mot,  annak  több  pontját,  a  többek  közt  e pontját 
is s  ennek  következtében  feliratot  intéztek  őfelsé-
géhez,  melynek  egy  pontja  ekképen  szól:  

„Suplicamus  porro  Majestati Vestrae  submis-
sissime et  in  eo,  ut  Barones Eegni cum faustissimo 
et  optatissimo  Majestatis  vestrae  Regiae  in  here-
ditarium  hoc  regnum  suum  ingressu,  exercitium  
functionum  suarum  aggrediantur."  



y,  ,  Ő; Felsé^p ;Mária  Terézia  1 í41,,junias  20-áa  
érkezett  a  hatjijszéire,. hói  Wolfsthalban,  mely- az 
utolsó  határfali,  megjelent  Magyarország,  küldött 
sége  és  a  küldöttséget  még  osztrák  területen  az  
osztrák  főudvarmester  jelenti  és  vezeti  be,  azon  
túl  a  németek  elmaradtak  és  mindig-  a  magyar  
udvari  méltóságok  szolgálták  a  királynét  és  a  
magyar  nemzet  szineit  vitték  a  királyné  előtt,  a  
bevonulás  is  ekképen  történt.  Az  1790-iki  ország-
gyűlés  megnyitásán,  tehát már nem is koronázáson, 
a  directorium  szerint,  a  magyar  méltóságok  fun-
gáltak.  Hasonló  példákat  lehet  a  magyar  törté-
nelemből  régibb  időből  felhozni.  Ott  van  Nagy  
Lüjos, ki  mint  lengyel  király,  Krakkóban  lengyel  
udvart  tartott,  mig  Magyarországon  megvolt  a  
fényes  magyar  udvartartás.  Példa Zsigmond király, 
kinek  Magyarországon  magyar  udvartartása  s  a  
constanzi  zsinaton  német  udvartartása  volt.  De  
tovább  menve, Mátyás király, a ki Bécset elfoglalta, 
mint  morva  király  és  osztrák  herczeg  morva  és  
osztrák  udvartartást,  külön  osztrákot  tartott,  inig  
Budán itt volt, a  magyar  udvarral  fénylett.  Sőt még 
a  gyenge  Dobzse  Lászlóról is hasonló feljegyzések 
maradtak  fenn  Budán  és  Prágában,  midőn  a  törté-
nelem  egész  fonalán  kimutatható  s  midőn  azt  
látjuk,  hogy  a  magyar  királynak,  mint  ilyennek,  
mintsouverainnek megjelenése történt,akkor mindig 
forró  óhajtását  képezte  a  nemzetnek, hogy magyar 
udvari  méltóságoktól  legyen  környezve:  akkor  a  
magyar  kormányférfiaktól  nem  ezt  a  választ  vár-
tam,  melyet a minister  úrtól  hallottam,  hanem azon 
szép  bevezetésből,  melylyel  kezdte,  hogy  ő  Fel-
sége  urunk  és  királyunk  oly  huzamos  időn  át  
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szerencséltette  Magyarországot  látogatásával  és  
tartózkodásával,  milyen  régóta  nem történt;  mon-
dom, ezen bevezetésből inkább az volt volna várható, 
hogy  az  a bizalom  és  szeretet,  melyet  senki  nem  
von  kétségbe,  hogy  az  országban  az  uralkodó  és  
az uralkodó-ház  iránt  folyton  terjed  és  növekszik,  
hogy  az  a  bizalom  és  szeretet ébresztette  volna fel 
önökben  is  azt  a  bizalmat  és  a  bátorságot,  (Élénk 
helyeslés  balfelöl)  hogy  8 Felsége elé lépvén, kezüket 
törvényeinkre  tették  volna  és  mély  hódolattal,  de  
egy  magyar  államférfinak  köteles  őszinteségével  
(Élénk  helyeslés  balfelöl)  világosították  volna  fel  az 
uralkodót,  (Élénk  hosszas helyeslés  balfelöl)  hogy  a  
magyar  nemzetnek  loyalitása és ragaszkodása épen 
abban  nyilvánul,  hogy királyát  saját  honfitársai  
által  körülvéve,  szolgálva,  őrizve  és honfitársai 
által  dicsőítve  kívánja  látni.  (Élénk  helyeslés  bal-
felöl.) 

Azon  országok,  melyek  institutióikat  a  leg-
kisebb  részletekig  nem  védelmezik,  rendesen  
leigáztatnak.  Elébb egy  idegen  hivatalnok foglalja 
el  a  magyar  helyét,  azután jön  egy  idegen  intéz-
mény  a  nemzeti  helyébe.  Önök  eljutottak  már  
eddig.  Azután  következik  az  alkotmány  meg-
semmisülése.  Mert  mi  egy  nemzet  alkotmánya?  
A nemzeti  intézmények  összesége.  (Igaz!  Igaz!  
balfelöl.) 

Ha  az  intézmények  egyenként  megsemmisít-
tetnek,  a  nemzet  alkotmánya  is  meg  lesz  semmi-
sítve.  (Uyy  van!  a  szélső  balon.)  Miért  kelljen  hát  
a  közös  császári  udvari  méltóságoknak  Budán  
fényleni?  Azt  hiszik  önök,  hogy ez által fényesebb 
lesz  az  állam  fejének  udvara, ha az osztrák császári 



méltóságok  körülveszik  ?  Nagyon  tévednek,  mert  
mi egy  900  éves alkotmány  alapján  állónk.  (Moz-
gás jobbfelől.)  Bocsánatot  kérek,  900  éves. Tagadja 
Ivánka  képviselj nr  azt  is,  hogy  midőn a 108 nem-
zetség  Magyarországot  elfoglalta,  nem  alkot-
mányos  államot  képeztünk  és  nem  alkotmányos  
nemzet  voltunk?  Igen  sajnálom,  de  ily  hosszú  
időre  visszavezetni  emlékezetének  fonalát  nem  
birom.  (DeriUkég  balfelM.)  

Gondoljak meg azt, hogy a magyar állam majd-
nem 900 évesésszent István korongjának fénye  min-
digtúl  fogja  ragyogni  azon császári  korona  fényét,  
mely jóformán  csak maszületett, alig 80 éves  és nem 
emeli,  hanem  csak  csökkentheti  szent  István koro-
nájának  ragyogását  akkor,  a  mikor  nem a magyar 
nemzetnek  már  megalkotott  méltóságai  veszik  
körül,  melyek  az  alkotmányos  intézmény  részét  
képezték  a  múltban  és  jelenben  is,  kell  hogy  
képezzék  a jövőben.  (Élénk  helyeslés a  szélső  bal-
oldalon.) 

Azon  hangulat,  melyet  a  t.  minister  ur  vála-
sza  elárul,  nagyon  is eszembe juttatja  azon  időket,  
midőn  Róma  lakói  letiporják  Britanniát  s  ott  Bri-
tannicus  gyakorolta  a  rómaiak  uralmát.  A  britek  
le  kezdték  vetkezni  őseik  szokását,  ruházatát,  fel  
kezdették áldozni őseik  intézményeit. Erre  a  római  
Tacitus  egész  iróniával  és  sarcasmussal  azt  je-
gyezte  meg:  „humanitas, civilisatio vocabatur,  cum 
pars  servitutis  esset*  önök  is  loyalitásnak,  hűség-
nek  és ragaszkodásnak  nevezik  azt,  hogy  mi  nem-
zeti  intézményeinkről  mondjunk  le,  holott  az  nem  
egyéb,  mint  a  szolgaság  egy  része.  (Ugy  van! 
Igaz!  a  szélső  balon)  Midőn  a  magyar  nemzet  le-



rázta  bilincseit,  rabyltönyénék  ezen  egy foszlánya 
megmaradt  rajta.  IJe'  fogjuk  tépni  mi  ezt  akSi*  
önökkel  együtt,  akár  önökkel  szemben.  (Élénk  he-
lyeslés  a  szélső  baloldalon.)  Ne  higyjék  önök  azt,  
hogy  loyalitás  az,  ha  az  ember  szolgai,  mert  a  
szolgaiság  nem  szolgálat.  Valamint  a  szabadságot  
csak  önfeláldozással  lehetett  megmenteni,  ngy  a  
trónoknak  csak  őszinteséggel,  férfias  bátorsággal  
és  nyíltsággal  lehet  szolgálni.  (Élénk  hosszas  he-
lyeslés  balfelöl.)  

Épen  azért  én  a  minister  ur  által  adott  vá-
laszt,  a  mely  hazámnak  múltban  fennállott,  jelen-
leg  létező  egyik  intézményét,  a  zászlós  urak  és  
magyar  udvari  méltóságok  intézményét  meg-
tagadja,  nem  vehetem  tudomásul,  hanem  kérem  a  
t.'házat,  hogy  azt  tudomásul  nem  véve,  arra  tár-
gyalási  határnapot  kitűzni  kegyeskednék.  (Élénk  
éljenzés.  Hosszantartó  helyeslés és  taps  szélső  lal-
feUl.) 



A  kath.  antonomiáról.  
(1885. jannár  9í-én.)  

T.  ház!  Midőn  Irányi  Dániel  t.  képviselő-
társam  itt  a  katholikns  autonomiát  hangoztatta,  a  
t.  minister úr röviden  csak  annyit  válaszolt,  hogy  
majd  máskor.  1873.  junius  f3-ika  óta,  midőn  
Deák  Ferencz  azon  oldalról  elmondotta  egyházi  
ügyekben  nevezetes  és  fontos  beszédét,  melyet  
akkor  korszakalkotónak  mondták  azért,  hogy  kö-
vetkezzék  korszak,  melyben  semmit se alkossanak, 
az  egyházjogi  kérdések  e teremben  ritkán  vettet-
tek  fel.  A  kormányra  nézve  a  helyzet  .igen  ké-
nyelmes  volt;  élt  a  helyzet  azon  előnyeivel,  hogy  
jogokat  bir,  a  melyekkel  szemben  korlátokat  nem  
ismer  és jogával  nemcsak  élt,  hanem  igen  gyak-
ran  vissza  is  élt.  (Ugy  van!  a  szélső  baloldalon.)  A  
kormányra  nézve  igen  kényelmes  e  helyzet,  mert  
egy  nagy  egyháznak,  8  milliónyi  katholiknsok  
egyházának  összes  főpapságát  kezében  tartván,  
mintegy  instrumentum  regni  t  alkotott  belőle.  Hi-
szen  azt  látjuk,  hogy  főpapi  méltóságok  elnyeré-
sére  a  legelső  feltétel,  hogy  politikai  pártállást  
foglaljon  s  némi  szolgálatokat  tegyen.  (Igaz!  ügy  
van!  a szélső  baloldálon.)  Különbenmiképenlehetne 
azt  megmagyarázni,  hogy  a  püspököknek  legna-
gyobb része a cultusministerium  bureaujából  került  
ki  csak,  a  kik  politikai  szolgálatok  által  már  
a  kormánynál  érdemeket  szereztek.  

Ez  nem  felel  meg  sem az egyház  szabadságá-
nak,  sem  az  egyház  és  vallás  méltóságának.  A  



cultusminister  ur  összes  vallásügyi  működése  ab-
ban  áll,  hogy  a  vallásalapból  kölcsönöket  vesz,  a  
vallás- és tanulmányi alap jószágait bérbeadja. Nem 
akarok  erre  kiterjeszkedni  .  .  .  

Trefort  Ágost,  vallás-  és  közoktatás-
ügyi minister:  De  tessék!  

Ugrón  Gábor:  .  .  .  mert  ff  Felsége  egy  bi-
zottságot  küldött  ki  e  vagyon  ellenőrzésére  és fel-
tűnő  politikai  momentum,  hogy  mig  a  kormány  
pártjából  és  a  közjogi  alapon  álló  ellenzék  tagjai  
közül  is  vannak,  addig,  mintha  közjogi kérdést  ké-
pezne  e vagyon  kezelése,  a  közjogi  ellenzéki  párt  
tagjai  közül  egyetlen  tag  sincs  ezen  ellenőrző  bi-
zottságban.  (Ugy  van!  Ugy  van! a  szélsöbaloldalon.)  
Pedig  ha  az  országot  és  a  katholikusokat  eljárása  
iránt  megnyugtatni  óhajtja vala  a  minister  ur,  ak-
kor  szükséges  lett  volna,  hogy  e párt  tagjaiból  is  
hivjon  oda,  mely  párt  kíméletet  nem  ismer  az  or-
szág  vagyonának  helytelen  kezelése  iránt  és  nem  
is  fog  ismerni.  (Helyeslés  a szélső  baloldalon.)  

A minister  ur  élve  a  helyzet  előnyeivel,  nem  
gondolta  meg,  hogy  az  állam  és  egyház  közti  vi-
szony  megoldásának  kérdésében  nem  lehet  sokáig  
bizonytalanságban  az  ország,  mert  ha  nem  halad  
elő  a kérdés  megoldása,  akkor  vissza  kell  esnie.  
A történelem  azt  mutatja,  hogy  eleinte  az  egyház  
uralta  az  államot,  később  megfordítva,  az  állani  
uralta  az  egyházat,  végül  pedig  megoldást  abban  
találtak,  bogy  az  egyház  és  állam  kölcsönösen  ki-
egyeztek, hogy egymástól szabaduljanak:  akképen  
a jelen  helyzetben,  melyben  az  állam  uralja  a  ka-
tholikus  egyházat,  a  megoldásnak  azon  terét  kell  



keresnünk,  mely  a  szabad  egyház  és  szabad állam 
elvének  megvalósítása  felé  vezet.  (Élénk  helyeslés  
a  szélső  baloldalon.)  Nem mondom, hogy ezen elvet  
egyszerre  kell  életbe  léptetni,  de  szükséges,  hogy  
a  katholikus  egyház  hivei  antonomiát  nyerhesse-
nek,  (Helyeslés  a bal-  és szélső  baloldalon)  hogy  ön-
kormányzati jogaikat  gyakorolhassák  s  ezt  gya-
korolván,  képességüknek  adván jeleit,  ez  által  el-
érjék  azt,  hogy  az állam saját jogaiból mind többet-
többet  rnházzon  át  a  katholikusok  egyetemének  
testületére.  (Élénk  helyeslés a  bal-  és  szélső  bal-
oldalon.) 

A következés,  melyet  a  minister  ur  habozása  
előidézett,  az,  hogy  az  eszmék  homályosodni  
kezdve,  Horvátországban  egyik  püspök  a concor-
datnm  fennállását  jelenti  ki,  itt  pedig  egy  másik  
egyházi  férfiú  classicus  beszédében,  mely  édes,  
mint  Hymetos  méze,  de  teli  van  falánkkal,  e  be-
szédében  az  államfő  kegyúri jogát  egyházi  intéz-
ménynek  declarálja,  melynek  szálai  felnyúlnak  
Rómáig,  mely  csak  egymással  való  egyetértésben  
gyakorolható,  különben  nem,  tehát  még  elveszté-
sének  lehetősége  is  ki  van  mondva:  ugyanakkor  e  
helyről,  melyen  most  állok,  Zimándy  azt  hangoz-
tatta,  hogy  az  egyházjoggal,  a canonjoggal  ellen-
kezik  az,  hogy  a  katholikus  egyház  főpapi  méltó-
ságai  a  minister  ellenjegyzése mellett töltetnek be. 

A  kérdés  fontos  és  lényeges,  megérdemli,  
hogy  annak  természetébe  hatoljunk,  mert  nincs  
igaza  annak,  a  ki  azt  állítja,  hogy  fennáll  az  
országban  a  concordatum,  de  annak  sincs igaza,  a  
ki  egyházi jellegűnek  declarálja  az  államfő  patro-



natusi jogát  és  nincs igaza  annak,  ki az egyetemes 
canónjogot  a  magyar  közjog  fölé  akarja  emelni.  
(Uyy  van! a szélső balon.) Magyarország első  királya  
szent  István,  előbb  megalkotta  a  püspökségeket,  
szervezte  a  keresztény  egyházat  s  mint  bölcs  
államfő  akkor  határozott  a  felett,  hogy  azon  ma-
gyar  egyház,  mely  inkább  kapta egyházi  tanításait  
keletről  mint nyugatról,  melyik  egyházhoz  csatla-
kozzék.  Én  azt  hiszem,  tisztán  politikai  szempont-
ból választotta  a  nyugati  egyházat,  mert  igy  gon-
dolkozott:  a  keleti  egyház  feje  a  byzanci  császár  
hatalmas  és  közel  van,  a  római  pápa  kicsiny  és  
messze  van.  Midőn  tehát  választotta  a  nyugati  
egyházat,  választotta  azért,  hogy  Magyarország  
függetlenségét  ez  oldalról  is  biztosítsa.  (Ugy  van! 
a  szélső  baloldalon.)  Nem a pápa adta Magyarország 
királyának  a  fő  kegyúri  jogot,  hanem  Magyar-
ország  királya  már  előbb  szervezte  és  megalkotta  
a  püspökségeket,  mielőtt  a  pápához  fordult  volna  
és  a nyugati  egyházhoz  csatlakozott  volna.  E  pon-
ton  fordul  meg  a  magyar katholikus  egyház  tör-
ténete  és  a  katholikus egyházzal szemben a magyar 
állam jogainak  összes  tartalma.  

így  értették  a  királyi  föpatronatusi  jogot  
mindenkor.  Őseink  azt  mindig  az  államfő  jogának 
tartották,  melyet  az  állam  ruház az államfőre.  Nem 
tartották  azt  apostoli jognak  és  igen  téved  az,  ki  
azt  hiszi,  hogy  királyunk  apostoli jellegénél  fogva  
bírná  e jogot.  Hisz  magát  a  czímet,  hogy  apostoli  
király,  az  államfő  csak  későbbi  időkben  vette  fel,  
századokon  keresztül  nem  használta,  holott  a  fő  
kegyúri joggal  már régen  élt. (Ugy  van!  balfelöl.)  



4  pápának  beavatkozását  a királyi  fő  kegyúri 
jóéba,  fejedelmeink  nem tűrték.  1318-ban  Károly  
király rendelkezvén a főpapok  felett,  azok azt  sérel-
mesnek  találták  és  a  zágrábi  püspököt  elküldték  
Rómába panaszra,  mire  azzal  felelt  Károly,  liogy  
a  zágrábi  püspököt  beneficiumától  megfosztotta.  
Ez  szolgálhatna  intésül  azon  főpapnak  Horvát-
országban,  ki  a  magyar  király  kegyúri  jogaival  
szemben  a  római  szentszékhez  appellál.  (Helyes-
lések.) 

Nem  is  vonta  a  római  szentszék  kétségbe  a  
magyar  királyoknak,  őket,  mint  államfőt  is  meg-
illető jogaikat  mindaddig,  mig be  nem  következett  
az  az  idő,  hogy nem a király kormányozta Magyar-
országot,  hanem  a  király  kiskorúsága  idején  Hu-
nyady  Jánös  kormányzó. Akkor  a  pápa  több  püs-
pökség  betöltése  alkalmából  a  megerősítést  meg-
tagadta.  Mikor  Hunyady  János  válaszol  1446-ban  
épen  a  zágrábi  püspök  kinevezése  alkalmával  és  
mindig  akként  nyilatkozik,  midőn  a  pápához  ir,  
hogy  koronajogát,  de egyszersmind libertati  huius  
regni.  Más  alkalommal,  midőn  a  kalocsai  érseki  
széket  töltötte  be  Hunyady, szintén  viszály  támadt  
a  kormányzó  ég a  pápa  közt,  ugyanakkor,  midőn  
felir,  együtt  említi  mindig  az  ország  szabadságát  
s  a  szent  koronának  jogát.  1450-ben  a  dömösi  
apátság  betöltése  alkalmával  megunván a  pápának 
huzamosabb  vonakodását,  erélyes  hangon  szólalt  
fel  Hunyady  és  azt  hangoztatta,  hogy  az  ország-
nak  vagy  a  szent  koronának  ezen  jogáról  ő  el  
nem  tér.  1450-ben  a  pesti  országgyűlésen  ösz-
szegyült  rendek  pedig  az  országgyűlés  nevé-



ben  egy  hatalmas  levélben  szólítják  fel  a  pápát,  
hogy  az  országnak  ezen  jogát,  melyet  a  szo-
kások  és  a  törvények  szentesítettek  és  a  mely  
nemcsak  a  koronának joga,  hanem  az  országnak  
szabadsága,  ne  háborgassa,  hanem  ismerje  el  a  
magyar  koronának  azon jogát, hogy a kormányzó, 
ki  a király  helyett kormányoz,  az egyházi javadal-
makat  betölthesse.  Hunyady  Mátyás  idejében  is  
fordult  elő  viszály,  melyre  Hunyady  Mátyás  na-
gyon  erélyesen  felelt,  mondván:  „nemengedhetek  
szentségednek,  mert  már  most  is  megtámadtak  az  
országgyűlésen  a  karok  és  rendek,  hogy az  ország  
jogát  nem  védelmezem  kellő  erélylyel  s  mert  ha  
én  lankadnám  az  ország  ezen jogának  védelmezé-
sében,  lázadástól  kellene  tartani.  Magyarország,  
készebb  a  kettős  keresztet  hármassal  cserélni  fel  
mintsem  szabadságából  feladjon."  Midőn  Verbő-
czy  megalkotta  a  hármaskönyvet,  a  mint  tegnap  
is  felhozatott  a  11.  titulus  5-ik  articulusában  be-
foglalta  az  ország  ezen jogát.  Midőn  Pázmán  Pé-
tertől  jogi  vélemény  kéretett  a czímzetes püspökök 
kinevezése  tárgyában,  Pázmán  határozottan  fen-
tartja  a  magyar  királynak,  mint  államfőnek  és  a  
magyar  államnak  ezen  fő  kegyúri  jogát,  sőt  azt  
mondja  második  véleményében,  mely  Bécsben  
1695-ben  kelt,  hogy  a király  ezen jogáról  még  ha  
akarna  sem  mondhatna  le,  mert  nem  szabad  s  
mert  ezt  védelmezni  kötelessége.  

Hogy  a  legfőbb  kegyúri  jog  nincs  az  apos-
toli  királyi  czímhez  kötve  és  hogy  ez  a  minden-
kori  államfőt  illeti  meg,  bizonyítja  az,  hogy  
midőn  1597-ben  Báthory  Zsigmond  az  erdélyi  



püspökséget  felállította,  azt  Náprágyi  Demeterrel  
be  is  töltötte  éB  hogy  ugy  Báthory  Zsigmond,  
mint  Hunyady  János,  a  kik  nemcsak  hogy  
apostoli  királyok,  de  még  királyok  sem  valának,  
e  iogot  gyakorolták.  

Ennélfogva  bebizonyítottnak  kell  tekinteni,  
hogy  a  legfőbb  kegyúri  jog,  az  állam  joga,  
melyet  az  államfő  gyakorol.  (Igaz!  Ugy  van!  
balfelöl.)  Ha  pedig  az  állam  joga,  ebből  követ-
kezik,  hogy  nem  nyúlhat  fel  a  szentszékig  és  
hogy  a  szentszék  által  vissza  nem  vonható,  mert  
az  államnak  azon  joga,  melyet  önerejéből  bir,  
sem  harmadik  személy,  sem  idegen  hatalom  által  
meg  nem  semmisíthető.  Ebből  egyszersmind  az  
is  következhetik,  hogy  a  concordatum,  melyet  
az  absolutismus  idejében  1855-ben  elfogadtak,  
Magyarországot,  a  magyar  törvényhozást  és  a  
magyar  hivatalnoki  kart  nem  kötelezik.  A  cnltus-
ministerium  1871.  május  1-én  kiadott  rendele-
tében  ezt  jelzi  is,  de  habozó  politikája  azt  vonja 
maga  után,  hogy  habár  a  concordatum  nem  lé-
tezik  is,  annak  több  intézkedése  még  is fenn-
áll.  így  például  az  intercalaris  jövedelmek  nem  
a  magyar  kincstár  pénztárába,  hanem  a  magyar  
vallás-  és  tanulmány alapba  folynak.  (Igaz!  Ugy  
van!  a  szélső  baloldalon.)  Másfelől  -bíróságaink  a  
magyar  fő  kegyúri jog  sérelmére  némely  főpapnak  
szabad  végrendelkezési  jogát  elismerték.  így  
történt  ez  Bartakovics  hagyatéka  ügyében  s  így  
van  ez  a  most  folyó  perben  is,  melyben  az  első-
és  másodfokú  bíróság  Girk  pécsi  püspöknek  
szabad  végrendelkezését  megítélte.  Politikai  kö-



vetkezraényei  is  vannak,  mert  hogy.  ha  ezetj  
kérdés  megoldva  és  tisztázva  volna,,  nem  hall»  
hatnék  azon jelszót,  hogy  a  concordatam  Horvát-
országban  érvényben  van  és  a  papok  felett  való  
bíráskodást  a  püspök  magának  vindicálja.  

Ha  államjog  a  fő  kegyari  jog,  mikép  kell,  
hogy  használtassák ?  Az  1848-iki  törvényhozás  
már  jelezte,  hogy  egyedül  ugy,  miként  a  többi  
államjogok  gyakoroltatnak,  felelős  ministerium  
közbejöttével.  Az  alkotmányos  kormányzat  nem-
csak  abban  áll,  hogy  az  államjogok  felelős  mi-
nister  által  gyakoroltassanak,  hanem  abban  is,  
hogy  az  érdekelt  felek  ellenőrzése  és  közbenjötte  
mellett  gyakoroltassanak;  vagyis,  az  államjogok  
alkotmányosan,  csakis  a  katholikus  autonomia  
alapján  gyakoroltathatnak.  Az  1848-iki  törvény-
hozás  ekként  értette,  1849-ben  a  katholikus  
püspöki  kar  igy  értelmezvén,  az  autonomiára  egy  
egész  tervezetet  dolgozott  ki.  A  hogy  az  alkot-
mány  életbe  lépett,  a  katholikus  egyház  törek-
vései  megújultak,  mert  ösztönszerűleg  érezték,  
hogy  az  első  szemen  a  működés  lánczolatában,  
a  cultusministerium  felállításában  nem  szabad  
megállani,  hanem  a  katholikus .egyháznak  a  po-
litikai  keretnek  egészébe  kell  beillesztetnie  a  
katholikus  autonomia  által.  Akkor  a  mi  fő-
papjaink  nagyon  lelkesültek  a  katholikus  auto-
nomia  mellett.  1870-ben,  1871-ben  a  katholikus  
eongressuson  szebbnél-szebb  beszédeket  mondtak,  
most  mit  hallani?  Azt,  hogy  „ha  valamikor  rá  
kerül  a  sor  az  autonomiára  —  arra  a  sokat  
hangoztatott  autonomiára."  Tudja  a  t.  ház,  hogy  



wM  tesz  ez t  Nem.;egyebet,  mint  hogy  az  alkot-
mányos  állam  keretében  a  kormányzatnak  egy  
abgolutisticüs  ága  tartassák  fenn;  nem  tesz  
egyebet,  minthogy  a  katholikusok  önkormányzati  
jogkörüktől  továbbra  is  megfosztassanak,  vagyis,  
hogy  a  kormány  és  püspökök  a  katholikus  egy-
ház  érdekei  felett  kiegyezzenek,  megalkudjanak  
és  megosztozkodjanak.  (ügy  van!  a  szélső  bal-
oldalon) 

Oda  megy  már  a  szatmári  püspök,  az  auto-
nómiát  fitymáló  beszédében,  hogy  valóban  a  
katholikusokat  bántja  és  sérti  meg.  Mert  kire  
nézve  lehet  nagyobb  sérelem,  mint,  hogy  ha  
épen  azon  főpapok,  a  kik  vezetik  azon  iskolákat,  
melyeknek  a  magyarhoni  katholikusok  egyházi,  
vallási,  tudományos  nevelésüket  köszönhetik,  oly  
kiskorúaknak  Ítélik  a  katholikusokat,  hogy  ön-
kormányzatra  képteleneknek  declarálják.  (Igaz!  
Ugy  van!  a  siélső  baloldalon.)  

Tovább  megy  a  szatmári püspök, aztmondja, 
hogy  a  katholieismus  egy  másik  előnye  az,  hogy  
„az  isteni küldetéssel ellátott, semmiféle  nép felség-
től  vagy  democraticus  velleitásoktól  függő  pap-
sága  van."  Mit  tesz  ez?  Ez  azt  teszi,  hogy  nem  a  
katholikus hivőkért volnának  a  papok  és  püspökök,  
hanem  a  püspökök  és papokért  volnának  a  hivek.  
(Ugy  van!  a  szélső  baloldalon.)  

Nem  igy  szólottak  az  apostolok,  (Igaz!  igaz!  
balfelöl)  mert  midőn Pál  a  corinthusokhoz  megirta  
első  levelét,  annak  harmadik  része  21—-23.  
fejezetében  épen  az ~ ellenkezőt  mondta  ki,  azt  
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mondta  ki,  hogy  a  papok  és  püspökök  vannak  a  
hívőkért.  „Azért  senki  ne  dicsekedjék  emberek'  
ben,  mert  minden  tiétek  —  a  hívüké.  —  Akár  
Pál,  akár  Apollos,  akár  Kéfás,  akár  e  világ,  akár  
az  élet,  akár  a  halál,  akár  a jelenvalók,  akár  a  
következendők,  mindenek tieitek. Ti pedig  a Krisz-
tuséi  vagytok,  a  Krisztus  pedig  Istené."  

Ha  akár  Pál.  akár  Apollos  a  mindnyájunké,  
akkor  engedje  meg  nekilnk  a  szatmári  püspök  
és  ő is  legyen  mindnyájunké  és  ne  mi  legyünk  a  
püspöké.  (Derültség.)  

A katholikus  egyháznak  minden  alapelve  de-
mocraticus  és  népfelségi.  Nem  mindnyájan  tem-
plomai vagyunk-e a szentléleknek, nem mindnyájan 
részesei  vagyunk-e  a  megváltásnak;  nem  mind-
nyájan  istenfiai  vagyunk-e?  és  mégis  azt  mondja  
egy  főpap  a  maga  fényének  és  gazdagságának  
gőgjében,  hogy  népfelség  és democratiától  ment  a  
katholikus  egyház.  

Hiszen  a  kereszténység  első  századaiban  vá-
lasztották  a  papokat.  (Igán!)  Sőt  tovább  megyek:  
választották  a papokat Magyarországon  is. Es  tör-
vényeink  rendén  kimutatható,  hogy  a  hiveknek  
egyházuk  ügyeibe joguk  van  beszólani.  Az  egye-
temes  canonjog  rendeli,  rendeli  pedig  következő  
szavakkal:  „Presbiteri  res  negotia  ecclesiae  tan-
gentes  cum  fidelibus  suis  pertractent."  A  papok  
az  egyház  ügyet  a  hivőkkel tárgyalják.  (Ugy  van!)  

A  magyar  törvények  is  elég  határozottan  
megrendelik,  bogy  zsinatok  tartassanak.  Kálmán  
királyunk  törvényei  I.  decretuma  2-ik fejezete  mi-



SÍ 

dőn  megrendeli,  hogy  kétszer  tartassanak  syno-
dasok  évenkint  és pedig  Fülöp  és  Jakab  aposto-
lok  ünnepén  az  egyik  és  a  másikat  pedig  szent  
Mihály  hetében  tartsák,  in  quo  tam  eomes  quam  
comites  et  aliornm  magistratnum  dignitates  et  po-
testatcs  adsuurn  Episcopnm  conveniat,  vagyis  a  
főispán  és  más  hivatalnokok  az  egyház  ügyeinek  
megvitatására  a  püspöknél  összejöjjenek.  Ulászló  
III.  decretumának  68. articulusa  megrendeli,  hogy  
tartassanak  zsinatok  és  pedig  rendel  egyetemes  
és  partieularis  zsinatokat;  az  1459.  évi  II.  t.-cz.  
szintén  hasonlóképen  rendelkezik.  

Az  erdélyi  katholikusok  autonómiával birnak, 
a  papokat  választják  és  egyházügyeiket  autono-
miee  intézik  el,  még  a  püspököt  is 1827-ig  hármat  
választva  presentálták  (Igaz!  Ugy  van!  a  jobb-,  
bal- és szélső  baloldalon)  a  nélkül,  hogy  ez  által  a  
Felségnek  legfőbb  patronatusi joga,  vagy  az  egy-
ház,  a  papok  tekintélye  bármikép  csorbulna,  vagy  
hiányt  szenvedne.  (Helyeslés  jobb- és  balfelöl.)  

Az autonómia  az  egyetlen  megoldási  mód,  
melynek  alapján  a  katholikus  egyház  és  állam  
közti  viszonyok  rendeztethetnek.  (Igaz!  Igaz!  bal-
felöl.)  Nem  fogadható  el  azon  terv,  mely  a  szat-
mári  püspök  által  ajánltatott,  hogy  t.  i.  a  tanügyi  
minister  mellőzésével,  tehát  az  állam  jogainak  
megsemmisítésével  ő Felsége  a  király,  a  prímás  és  
püspökök  közbejöttével  intézze  el  a  katholikusok  
ügyeit. 

Mit  tenne  az,  hogyha  az  állam  joga  meg-
semmisíttetnék  és  itt  egy  egyház  alkottatnék?  

Ugrón  Gfbor  beuí.M.  0  
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Azon  egyház  királyi  egyház  volna  és  a  mint  én  
nem akarok  isten  kegyelméből  királyt,  ugy  a  ki-
rály  kegyelméből  nem  akarok  vallást.  (Helyeslés  a  
szélső  baloldalon.)  Vájjon  az  alkotmányos  szellem-
mel  összeegyeztethető-e,  hogy  a  király,  kinek  
minden  nyilvános  cselekvénye  a  ministerek  fele-
lőssége  alá  esik,  egy  olyan  nagy  ügyben,  minő  a  
hatholikus  egyház,  8.000,000 állampolgár  egyházi  
ügyében  való  intézkedése  a  felelős  kormányzaton  
kivül  kezeltessék  s  azon  felül  az  érdekelt  hivek  
befolyása  alól is elvonassék. Mit tenne egyebet, mint 
azt,  hogy  a  király, mint legfőbb  főúr  a főpapokkal, 
mint  kis  fejedelmekkel  együtt uralkodnék,  folytat-
tatnék  az  uralkodásnak  jelenlegi  természete,  a  
mely  mindig két  irányban jelentkezik:  egyfelől  a  
főpapok  arrogantiája  híveikkel szemben, másfelől  a  
hivatalnokok  megalázkodása  a  hatalommal  szem-
ben.  Hogy  ugyanazon  perezben  az  állami  hivatal-
nok  mellett  mindig  egy  pontifex  maximus  is  áll,  
nyilatkozik  abban,  hogy  a  katholikus  clerus,  a  
főpapoknak  minden  védelem  nélkül  van  kiszolgál-
tatva  és ugyanazon  önkényt,  melyet  a  püspökök-
nek, mint az  állam hivatalnokainak  el  kell  tűrni,  
ők  szintén  gyakorolják  az  alsó  papok  felett.  De  
mi,  kik  a  katholikus  egyház  belső  hitéletére  és  
annak  külsőleg  jelentkező  formáira  súlyt  fekte-
tünk,  ilyen  megalázó  állapotnak  további  fentartá-
sát  nyugodtan  nem  tekinthetjük.  (Helyeslés  szélső  
balfelöl.)  És  nincs  miért  megütközni  az  előttem  
szólt  Zimándy  képviselő  urnák  a  felett,  hogy  
a  ministerium  ugy  jelenti  ki  magát,  hogy  vallás-
és  felekezetnélküii,  miután  a  ministeriumnak  nem  
lehet  akkép  vallása  és  felekezete,  a  mint  nincs  az  
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államnak,  mert  az  állam  kormányát  képezi.  Hogy  
valaki  vallással  bírjon,  ahhoz  szükséges,  hogy  
személyiséggel  biijon.  Hol  van  az  államnak  lelki-
ismereti  meggyőződése  ,  jövendő  élete;  hiszen  
mi  örökké  élőnek  akarjuk  Magyarországot,  nem  
pedig  gyorsan  üdvözíteni.  (Ugy  van a szélsőbalon.) 
Ha  nincs  az  államnak  lelke,  nincs  meggyőző-
dése,  nincs  jövendő  élete,  akkor  nagyon  termé-
szetes,  hogy  nem  lehet  vallása  és  mindazon  kí-
sérlet,  a  mely  arra  irányul,  hogy  állami  vallás  
legyen,  legyen  az  akár  nyíltan,  akár  leplezve  
kifejezve,  legyen  az  részleges  vagy  egész,  az  
soha  sem  szolgál  a  vallásnak  és államnak  javára.  

A katholikus  autonomia  megvalósítása  senki-
nek  sérelmet  nem  okoz,  de  a jelenlegi  állapot  fen-
tartása,  ha  az, a  mi  az  államhatalom  által  gyako-
roltatik  a  katholikus  egyházzal  szemben,  protectio  
akar  lenni,  akkor  ez  sérelem  a  protestáns  egy-
házak  ellen ; ha  pedig  az  államrendőri  intézkedés,  
a  mely  a  katholikus  egyház  ellen  gyakoroltatik,  
akkor  sérelem  minden  katholikus  ellen  (Igaz!  Ugy 
van! a szélsőbalon.)  Az autonomia az, melyben  egye-
dül  megoldást  lehet  találni  és  ezen  megoldás  az  
államra  nézve  nagyon  előnyös,  mert  akkor  az  
állampolgárok  az  alkotmányes élet functióiban  már  
az  egyház  kebelében kiképzést nyernek.  És  legyen  
meggyőződve  mindenki,  hogy  azon  politikai  érett-
ség,  önkormányzati  szabatosság,  a  mely  Magyar-
ország  protestáns  lakóinál  található,  legnagyobb-
részt  a  vallás-önkormányzati  nevelésnek  köszön-
hető.  És  ha  mi  az  önkormányzatot  biztos  alapra  
akarjuk  fektetni,  kell  hogy  az  egyház  kezébe  he-



lyezzük  az  arra  való  oktatást.  Az  egyház,  mint  
nevelő  jelentkezik  a  mi  állami  életünkben.  
Hiszen  ha  azon  feladatot,  melyet  az  egyház  e  te-
kintetben  Magyarországon  teljesít,  az  állam  nya-
kára  kellene  hárítani,  az  állam  képtelen  lenne  
anyagilag  is  eleget  tenni  és  midőn  a  katholikus  
egyház  kebelébe  egy  szabadabb  szellem,  egy  ön-
kormányzati  működésnek  eleven  vérkeringése  fog  
behozatni,  ugyanakkor  a  nevelés  ügyében  az  
államnak  nagy szolgálat  tétetett.  (Ugy  van! a szélső 
baloldalon.) 

Tekintsük  a  protestáns  egyházak  egyikét,  a  
lutheránus  egyházat.  Alig  egy  kis  része,  egy-
néhány község van kebelében,a mely tisztán magyar 
lutheránusokból  áll  és  mégis  a nemzetiségi  harez-
ban,  mely  most  Magyarország  területén  vívatik,  
mit látunk?  Azt,  hogy  ezen  egyházak,  melyekben  
az  idegen  nemzetiségek  a  legtúlnyomóbbak,  a  
magyar  állameszme  és  nemzetiség  érdekében  a  
leghatalmasabb  küzdelmet  folytatják,  a  mely  küz-
delmet  önkormányzati  institutiók  nélkül  folytatni  
képesek  nem  volnánk.  (Igaz!  Ugy  van!  a  szélsőbal-
oldalon.)  Vizsgálja  meg  most  a  t. ház,  a  katholikus  
főpapok  és  a  káptalanok  névsorát  és  midőn  ott  
megtalálja  a  sok  idegen  hangzású  nevet  és  meg-
hallja  Felső-Magyarországon  némely  katholikus  
pap  nyilatkozatait  és  nemzetiségi  izgatásait;  
midőn  meg  fogja  tudni,  hogy  az  esztergomi  érsek  
tót  nyelvű  kinevezési  okmányokat  küld  a  nép-
tanítóknak  : akkor  már  Magyarország  állami  és  
nemzeti  egységének fentartása  ezéljából  is be fogja 
látni,  hogy  szükség  van  a  katholikus  autonomiára.  
(Élénk  helyeslés  a  szélső  balon.)  



A  katholikus  derűs  (SálijukI)  sokat  fog  
nyerni  a  katholikus  autonómiával,  mert  az  alsó  
clerus  védelmet  fog  találni  minden  elnyomással  
szemben,  alkalma  nyilik  az  autonom institutiókban 
tehetségeit  és  képességeit  kimutatni,  hogy  az  el-
választás  azután  a  főméltóságok™  ne  a  protectió-
sok,  a  kegyhajhászók, hanem a  valóban  érdemesek  
számára  legyen  fentartva.  (Ugy  van!  a  szélső  bal-
oldalon.)  A katholikus  főpapok  pedig  nem  fognak  
veszíteni,  mert  a  mit  kell,  hogy  engedjenek  az  
autonómiai  ellenőrzés  kedveért,  azt  meg  fogják  
nyerni  a  hivek  támogatásában.  (Igaz!  Ugy  van! 
a.szélsö baloldalon.)  Mert  a katholikus  főpapok  kor-
mányzása  autonomia  nélkül  nem  egyéb,  mint  a  
hívek  gyengeségére  alapított  kormányzás,  a  kor-
mányzás  pedig  autonómiával  nem  egyéb, mint kor-
mányzás  a  hívek  erejével.  (Élénk  helyeslés  a  szélső  
baloldalon.) 

Egész  Európán  keresztül  a  socialistieus  ta-
nok  fennen  hangzanak  és  vak  az,  a  ki  már  nem 
látja,  hogy asocialismus  elveiből  csak a 30-as évek 
óta  is  mennyi  ment  át  az  állami  életbe;  s  nincs  
népszerűbb  támadási  fegyvere  a  socialismusnak,  
melylyel kezd  a társadalom műveltebb osztályaiban 
terjedni, mint  a  harczafideicomissumok  és  aharcz  
a  holt  kéz  vagyona  ellen.  

A  fideicommissumok  kérdésében  is  sok  libe-
rális  ember  ért  egyet  a  socialistákkal  és még  tőbb  
a  holt  kéz  vagyonával  szemben.  Vájjon nem  lesz-e  
jó  a  főpapoknak  a  democraticus  és  „nép-souve-
rainitási  velleitásokkal  szemben"  a  katholikus  
hivők  támogatása  akkor,  midőn  vagyonuk  ezen  



támadások  által  fényegetve  lesz.  (Élénk  helyeslés  a  
szélső  baloldalon.)  '  

Az autonómia  az,  a  mely  a  katholikus  egy-
házat  képes  regenerálni,  a  társadalomba  egy  ú.j  
mozgató  erőt  behozni  s  a  vallásosságot  emelni.  
Mert  a  vallás megragadhatja  a  mi  képzeletünket,  
uralhatja lelkiismeretünket;  de  ez nem elég:  kell,  
hogy  megtermékenyítse  a  mi  életünket.  (Tetszés  a  
szélső  baloldalon.)  

A katholikus  vallás  tiszta  spiritualismusa  ép  
ugy,  mint maga  a szeretet,  nem  hatolhat  a  mi  éle-
tünkbe tárgy  nélkül.  Ezen  tárgy,  mely  a  vallást  
az  életbe  átvezeti,  nem lehet többé holt tárgy,  nem  
szobor,  nem kép,  nem díszlet,  hanem  eleven  tevé-
kenységnek  kell  lennie.  (Helyeslés  a  szélső  bal-
oldalon.) 

A  tevékenység  izgalma,  fáradalma  és  gyö-
nyör e egy  emeltyűjévé  válik  a  vallásnak  és  az  
autonómia  megnyitván  a  cselekvés  mezejét,  a  lát-
hatatlan  eszme  az  autonómiában  alakot  nyer  és  a  
megfoghatatlan  szolgálhatóvá  válik.  A mi  eddig  
csak  az  apostok  cselekedeteiben  élt,  tovább  fog  
élni  a  mi  cselekvésünkben  és  munkánkban  és  a  
vallásosság,  a  hit  százados  emlékei  folytatást  fog-
nak  nyerni  és  élni  fognak  saját  emlékeinkben.  
(Élénk  helyeslés  a  szélső  balon.)  

Az  autonómia  a  katholikus  vallást  a  nép  val-
lásává  fogja  felavatni  és  midőn  a  nép  vallásává  
lesz  az,  a  mi  előbb  a  kaszt  vallása  volt,  akkor  
hiába  fogják  hangoztatni,  hogy  a vallás  ellenkezik  
a  tudománynyal  és  a  szabadsággal.  Mert  csak  



kasztok  azok,  kik  oly  szűk  látkörűek,  hogy  azt  
állítják,  miszerint  a vallás  és  a  tudomány  egymás-
nak  ellenségei.  A nép  azonban  megtalálja  a  kettő  
közötti  kiegyenlítést. (Élénk  helyeslés  a szélsőbalon.) 

Az oszlop  a  tudomány,  az  ív  a  vallás.  Az  
ismeret  országa  a  tudományé,  az  ismeretlen  vég-
telen  birodalma  a  vallásé.  (Ittth  helyeslés a  bal-
és szélső  baloldalon.)  És  ha  a  népé  a  vallás,  a  nép  
sohasem  fog  megütközni  azon,  hogy  az  ismeretes  
határai  tovább  teijednek  egy  arasznyival,  mert  
hisz  ugy  is  tudja,  hogy  az  ismeretlen  végtelen.  
(Élénk  helyeslés  a  bal- és szélső  baloldalon.) 

Tudni  fogja  a  nép,  hogy  azon  arasznyi  hódí-
tása  a  tudománynak  csak  egy  újabb kegyelme  az  
Urnák,  a  kinek  tetszett  gyönge  szemeink  előtt  a  
fátyolt  elvonni, hogy az szolgáljon az  emberiségnek  
jutalmul  és ingerül,  hogy  vágya ragadja  tovább az 
embert a tökéletesedés felé.  (Tetszés  a szélső balon.) 

Nem  fogja  a  nép  a  vallást  ellentétben  találni  
a  szabadsággal  sem,  hiszen  az  evangéliumból  fa-
kad  mind,  mindazon  szabadsági, testvériségi  elv  és  
szeretet, mely a keresztény társadalmat  megalkotja. 
Lehetetlen  azért,  hogy  azon  szabadság,  a  mely  
onnan  fakad,  fejlődésében  lerombolhassa  az  evan-
géliumot. 

Az  evangéliumban  foglalt  princípiumok,  a  
melyek  a  keresztény  államot  és  társadalmat  al-
kották,  még  nincsenek  kimerülve.  Annak  meg van 
még  a  termékenysége. Hiszen,  ha  mélyebben  vizs-
gáljuk,  azt  tapasztaljuk,  azt  látjuk,  hogy  a  sza-
badság, az  egyenlőség,  a  testvériség és  szeretetben  



még több  százados  út  kell,  hogy  álljon az  emberi-
ség  előtt,  a  mig  meg  fogja  valósítani  az  evangé-
liumnak  szellemét.  (Élénk  helyeslés  a bal-  és szélső 
baloldalon.)  Krisztus  ott  a  keresztfán  karjait  nem 
zárta  el  örökre,  azok  még ma is szét  vannak  tárva,  
hogy  az  emberiség  mellére  hajtsa  és  kipihentesse  
kábult  agyát,  hogy  azután  újból  fölemelkedve,  ú j 
eszmékkel,  századokra  terjedő útnak  indulhasson.  
(Élénk  helyeslés  és éljenzés  a  szélső  baloldalon.)  

T. ház!  Ez  elvek vezetvén  engemet  a  katho-
likus  egyház  autominája  érdekében,  van  szeren-
csém  a  következő  határozati javaslatot  benyújtani  
(olvassa):  .Tekintettel  arra,  hogy  a  katholikusok  
egyházi  ügyeikben  önkormányzati  joguktól  meg  
vannak  fosztva;  tekintettel  arra,  hogy  az  állam  
és egyház  közti  viszonyok  rendezetlensége  követ-
keztében  alkotmányellenes  irányzatok  kezdenek  
felszínre  kerülni:  a  képviselőház utasítja a  vallás-
és közoktatásügyi  ministert,  hogy  az  állam  és  ka-
tholikus  egyház  közti  viszonynak  autonomia  alap-
ján  leendő  rendezése  iránt  a  szükséges  lépéseket  
tegye  meg."  (Hosszantartó  zajos  helyeslés és éljenzés 
a  szélső  baloldalon.)  



Zárszó  az  autonómia  ügyében.  
(1885.  január  34-én ) 

T.  ház!  Határozati  javaslatommal  szem-
ben  nem  hozattak  fel  nyomós  érvek  s  azt  
hiszem,  hogy  azon  érvek  közt,  melyek  felhozat-
tak,  a  döntő  az,  melyet  az  imént  Zichy  Antal  
képviselő  ur  hangoztatott,  hogy  helyesli  az  auto-
nomia  eszméjét,  de  határozati  javaslatomat  nem  
fogadja  el. 

A képviselő  ur  azt  mondja,  hogy  katholikus  
képviselő.  Én  nem ismerek  itt  a parlamenten  belül  
mást,  mint  országos  képviselőt.  (Helyeslés  a  szélső  
baloldalon.)  Midőn  az  autonomia  érdekében  felszó-
laltam,  nem  azért  tettem,  mert katholikus  vagyok,  
hanem  azért,  mert  hazánkban  a  nép jogkörének 
kiterjesztését  és  az  önkormányzatban  való  neve-
lését  szükségesnek  tartom.  (Helyeslés  a  szélső  bal-
oldalon.)  A t.  képviselő  Dr az autonómiát megtáma-
dókat  igazolja,  mikor  kijelenti,  hogy  az  autonó-
miát  helyesli,  de  nem  fogadja  el,  mert  igazolta  
ezzel  azt, a  mit  feltételeznek,  hogy  az  autonómiára  
képtelenek  a  katholikusok,  mert  nincs  meg  a  
kellő  véleménybátorságunk.  (Ugy  van!  a  szélső  
baloldalon.) 

T.  ház! Érvül hozatott  fel  az autonomia  ellen,  
még pedig  egyházi  oldalról  az  az  eszme,  hogy  az  
állam  és  egyház  közt  fennálló  szálakat  nem  sza-
bad  elszakítani,  azon  szálakat  épségben  kell  meg-
őrizni,  melyek  az  egyházat  és  államot  összekötik.  
T.  ház! Egyetlen egy államnak  sem vált  előnyére,  
ha  az  állam  és  egyház  szorosan  egymásba  kap-
csoltatott.  Mert  vagy  az  egyházi  törekvések  ron-



tották  meg  az  állami  életet,  a  mint  történt  a  
byzanti  császárok  idejében,  vagy  pedig  az  állami  
elvek  mindenhatóságukban  megrontották  az  egy-
ház  szabadságát.  Fényesen  igazolja  ez  állítást  
Anglia  példája,  midőn VHI. Henrik, mint  az állam-
hatalom  birtokosa  egyszersmind  vallási  forradal-
mat is  idézett  elő.  Ha  Bende t.  képviselő  ur  ezen  
elvét  elfogadjuk,  akkor  nincs  mit  panaszolni  a  
franczia  forradalom  ellen,  hogy  az  államhatalom  
ledobta  az  oltárról  a képeket  és  felállította  az  ész  
istenségét,  el  kell  fogadni  a  helyzetet,  melyet  
Eobespierre  létesített,  midőn  az  ész  istenségét  
ledöntve,  egy  legfőbb  lény  tiszteletét  decretálta.  
Helyeselnie  kell  I.  Napoleon  hatalmi  törekvését,  
midőn  az  egyházat  a jogara  hatalma  alá  vetette.  
Az  állami  és  egyház  közti  életnek,  ha  egymást  
működésükben  nem akarják  zavarni, csak akképen 
lehet  e  két  tényezőnek  a  functiója  sikeres,  ha kap-
csolatukban  leapad  a  lehető kis mértékre.  Az  egy-
ház birja kellő szabadságát, erkölcsi  és hitelveinek, 
fenségét  ne szennyezze be a politikai működés, más-
felöl  az  állam  csak  annyi felügyeleti  és  ellenőrzési  
jogot  gyakoroljon,  a  mennyi  arra  szükséges,  hogy  
az  egyház  az  államra  veszélyessé  ne  váljék.  (He-
lyeslés  a  szélső  baloldalon.)  

Ezen  elvet  hangoztatták  azok,  a  kik  valóban  
szabadelvű  politikát  követtek  Magyarországon  és  
a  szabadelvűséget  nemcsak  üres  phrasisnak  hasz-
nálták,  hanem tanait  követték.  Ezt  követte  Deák  
Ferencz, kinek 1873. junius 28-án tartott beszédéből 
felolvasom  a következőket  (olvassa):  „Az  én  néze-
tem  az,  hogy  a  két rendszer  közt jobbnak  ésczél-
szerűbbnek  tartom  az  amerikait."  (Élénk  általános  



helyeslés.)  Pulszky Ágost képviselő nr is helye-
selte.  (Derültség  a  szélső  baloldalon.)  Deák ezeket 
mondja továbbá:  „a  mely  rendszernek  alapja  az,  
hogy  az állam ne vagy minél kevesebbetavatkozzék 
a enltnsok ügyeibe és csak akkor  és csak  annyiban,  
a  mennyiben  a  statns  fentartása  a  beavatkozást  
szükségessé  teszi.  De  ha  ezt  egyszerre  el  nem 
érhetem,  azt  a  czélt  mindig  szem  előtt  tartom  és  
minden  lépést,  mely  a  felé  vezet,  pártolok;  de nem 
pártolok  semmi  oly lépést,  a  mely  attól  eltávolít.*  

„Igen  fontos  továbbá  a  katholikns  autonomia  
kérdése.  Sürgették  ezt  már  a  ministeriumnál,  sür-
gették  nálunk  is.  Én  e tekintetben  abban  a  véle-
ményben vagyok,  (Halljuk!  Halljuk  !) hogy a katho-
likus  autonomia  csak  negatív  tartozik  az  ország-
gyűlés  elé.  (Helyeslés.)  Nekünk  nincs  jogunk  ez  
autonómiába  akkép  avatkozni,  hogy  igy  legyen;  
hanem  van  jogunk  azt  mondani,  hogy  igy  ne  
legyen."  (Általános  élénk  helyeslés.)  

Tehát  t. ház, Deák  Ferencz azt az elvet vallja, 
mely  határozati  javaslatom  támogatására  szolgál,  
hogy  lassankint  ki  kell  az  egyházakat  az  állam  
karjaiból  bontani.  A liberalismus  minden  egyes  
lépést,  mely  ehhez  közelebb  vezet,  kell  hogy  
üdvözöljön.  Csodálatos,  hogy  azon időben,  midőn  
nem  volt  Magyarországon  liberális  párt,  hanem  
a  Deák-párt,  a  balközép  és  a  szélsőbal  állottak  
szemben,  akkor  a  liberalismusnak  elvei nem tipor-
tattak  el  akként,  mint  most.  Ugy  látszik,  arra  
volt  szükség,  hogy  a  liberalismus  elvei  sikerre  ne  
számíthassanak  hogy  egy  nagy  hatalmas  liberális  
párt  10  évig  uralkodjék  Magyarországon. (Ugy 
van!  a  seélsó  baloldalon.) 



Azon  indok,  hogy  az  állam  <''8 egyház- közti 
szálakat  nem  kell  széttépni,  melyet  ma  Bende  
Im-e  t.  képviselőtársam  felhozott,  tartható  volna  
talán  oly országban, melyben egy vallás van, de nem 
oly  országban,  melyben  több  vallás  van,  úgymint  
Magyarországon;  hol  a többi  egyházak, melyek  az  
összes  lakosságnak  felét  képezik,  szabadságban,  
függetlenségben  és  autonómiában  élnek,  mig  egy  
másik  rész,  mely  az  ország  lakosságának  másik  
felét  képezi,  e szabadságot  és autonómiát nélkülözi. 
(Zajos  helyeslés  a szélső  baloldalon.)  

Azt  mondja  a  t.  minister  ur,  hogy  katholikus  
államok  vannak  s  azokban,  mint Olaszország, Bel-
gium  stb.  nines  autonomia.  Téved  a  t.  minister  ur,  
mert  Olaszországban  van  autonomia,  Belgiumban  
van,  Svájczban  van  autonomia,  Amerikában  ki-
válóan  fontos  és  tanulságos  a  katholikusok  auto-
nómiája. 

Trefort  Ágoston, vallás- és közoktatás-
ügyi  minister:  Szabadság  van,  de  autonomia  
nincs. 

Ugrón Gábor:  Bocsánatot  kérek,  a magyar 
állam joga  a  katholikus  egyházzal  szemben  spe-
ciális.  Speciális levén nekünk történeti fejlődésünk, 
az  autonómiai  intézmény  megalkotásában  is  csak  
ezen  speciális  alapon  állhatunk.  

De  autonomia  van  itt  Magyarországon  is, van 
Magyarország  egy  kis  zugában,  hol  nemzeti feje-
delmeink  alatt  nemcsak  a  magyar  nyelv  és  nem-
zetiség  fentartásáért  küzdöttek,  hanem  a  vallás-
szabadságért  is.  A  vallásszabadságért  vivott  har-
zcok  díjául,  vértanuságuk  és  üldöztetésük  koro-
nájául  bírják  az  erdélyi  katholikusok  az  autono-
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miit.  S  ha  van  Magyarországnak  egy  részében  
katholikns  autonomia  s  az  mint  a  törvényhozás  
tudja,  semmi összeütközésre  nem  vezetett  az állam 
és  egyház  között, mily  indokot  hozhatnak  önök  fel  
ellene  és  ezért  kell  külföldre  menniök,  hogy  indo-
kokat  hozhassanak  fel  a  katholikus  autonomia  
ellen.  (Helyeslés  a  szélső  baloldalon.)  

Nem  akarok  részletekbe bocsátkozni már csak 
az  időre  való  tekintetből  sem arra  nézve,  hogy  én  
miként  értem  az  autonómiát,  mily  jogkört  kívánok  
sírra  ruháztatni,  mert teljesen osztom Deák nézetét,  
hogy  ez  nem  a t.  ház  elé  tartozik,  hanem  a  katho-
likusok  egyetemes  gyűlésére.  

A világi  és egyházi katholikusok által  1870/1-
ben  az  autonomiára  nézve  kidolgozott  javaslat  a  
minister  fiókjába  be  van  zárva!  Valóban  megbot-
ránkoztató  azon  cynismus,  hogy  a  mjnister  ur  azt  
mondja,  hogy  14  éve  fiókomban  van  nagy  egy-
házi  és  világi  tekintélyeknek  munkálata;  én  ezen  
munkálatot  nem  olvastam,  nem  tudom  mi  van  
benne.... 

Trefort Ágoston, vallás-és  közoktatás-
ügyi  minister:  Tudom!  

Ugrón  Gábor:....és  arról  nem nyilatkoz-
hatom.  (Helyeslés  és tetszés  a  szélső  baloldalon.) 

Annak  a  ministernek,  a  ki  az  egyházi  és  
világi  katholikus  férfiak  nézetével  ily keveset gon-
dol,  annak  nincs joga,  hogy  vezesse  azon  egyház  
ügyeit  az  állam  és  legfőbb  kegyúr  nevében,  a  
mely  egyház  ügyeivel  ily  keveset  törődik.  (Igaz!  
Igaz!  a  szélső  baloldalon.)  

Sértés  és  bántás  azokra  nézve,  kik  időt és 
fáradságot  áldozván,  heteken  keresztül  tanácskoz-



t.ik és kik tanácskozásukkal hittek szolgálatot hozni 
Baját egyházuknak  és  mit  tettek  ?  Egy  fogolylyal  
szaporították  a  minister  ur  fiókját.  (Derültség  bal-
felöl.) 

Nem  azért  van  állítva  a  cultusminÍBteri  res-
sort  élére  és  vezérlésére  a  minister  ur,  hogy kicsi-
nyelve  és  semmibe  nem  véve  az  országban  nyil-
vánuló törekvéseket,  azzal  szinte  kérkedni  látszas-
sák,  hogy  a  katholikusoktól  ezelőtt  14  évvel  fel-
hozott  követeléseit  semmibe sem véve, aztfiókjában 
elzárva  tartja.  (Helyeslés  a szélső  baloldalon.)  

Ha  a  minister  ur  ezt  nem katholikus,  de  bár-
mely  felekezet  tagjaival  szemben tette volna, akkor 
is  az  elsők  között  volnék,  kik  a  minister  ur  ezen  
eljárását  rosszalnák  és  szükségesnek  tartanám  
megtenni  azon  lépéseket,  melyek  véget  vessenek  
az  ilyen  önkénykedésnek.  (Élénk  helyeslés  és tetszés 
a  szélső  baloldalon.)  

A minister  ur  midőn  egyjavaslatotakormány  
nevében  elfogad,  az  állami  felségjogot  gyakorolja, 
de egyszersmind kötelességet teljesít, legalább olyat 
kellene  teljesítenie  s ha az nem is tekinthető  egyéb-
nek,  mint  petitiónak, kérvénynek:  akkor is a minis-
ter  urnák nincs joga petitiót, kivált  egy olyan  tekin-
télyes testülettől jövő petitiót,  felelet  nélkül  hagyni.  
(Igaz!  a  szélső  baloldalon.)  Nem  tudom,  a  minister  
bureaujának  évi  kimutatásaiban  ezt  is  a  restantiák  
közt  el  szokta-e  számolni ? (Derültség  balfdól.)  

Erdélyben  van  katholikus  autonomia;  hát  
miben  áll  az ? A katholikus  status  áll  két  harmad-
rész  világiakból,  egy  harmadrész  egyháziakból.  
Azon  statusnak  tagjai  a  felsőbb  bíróságok  tagjai,  
az  országgyűlési  képviselők,  főgondnokok,  kegy-



urak  és  esperes* kerületenként  a nép  által válasz-
tott  világiak.  Az  egyház  tagjai  pedig  a  káptala-
nok,  az  esperesek  és  az  esperesi  kerületekként  
megválasztott  papok.  Mi  a  hatásköre  az  erdélyi  
katholikus  autonómiának  ?  Kezelni  a  vallás-  és  
tanulmányalapot,  ellenőrizni  a  közép-  és  nép-
nevelési  oktatást.  A  katholikus  autonomia  igaz-
gató  tanácsa,  a  melyhen  megint  két  harmad  rész  
a  világi,  egy  harmad  az  egyházi,  kinevezi  a  gym-
nasiumi  tanárokat,  megerősíti  a  néptanítók  kine-
vezési  okmányait,  a  stipendiumokat  a  tanuló ifjú-
ság  közt  kioszta,  és  a  statust  illető  kegyúri  
jogokat  gyakorolja.  

Sőt  1827-ig,  a  midőn  a  katholikus  statusnak  
egyik  sarkalatos  joga  ugy  csendesen  elvétetett,  
addig  azon  joggal  is  birt,  hogy  a  püspöki  székre  
hármat  praesentált  ő  Felsége  elébe  és  az  erdélyi  
katholikus  püspöki  szék  Kovács  Miklósig  ren-
desen  ezen  három,  a  status  vagy  a  katholikus  
commissio  által  candidált  egyénből  neveztetett  ki.  

Ezen jogkör  az,  a  melyben  az  erdélyi  katho-
likus  autonomia  mozog:  Mert,  hogy  szélesebb  
körben  miért  ne  alkalmaztassák,  erre  én  semmi  
alapos  okot  és  semmi  alapos  ellenvetést  nem  hal-
lottam.  (ügy  van!  a szélső  baloldalon.)  

Meg vannak  a  kormány  ellenzésének  poli-
tikai  okai;  igen,  mert  politikai  hatalmat  nyújt  a  
kormánynak  egyfelől  a  katholikus  egyházban  
gyakorolt  jog,  más  felől  a  vallás-  és  tanulmány-
alapok  kezelése.  Előbbeni  beszédemben  is  hivat-
koztam  már arra, hogy bizonyos pártállás  foglalása  
és politikai  szolgálatok  feltételéhez  van  kötve  a  



püspöki  székek  betöltése.  (Közbeszólások  jobbfdől:  
Nem  Ali!  Igai!  Ugy  van! a szélső  baloldalon.) 

Ilikor  eljönnek  az  országos  választások,  azt  
látjuk, hogy  minden püspöki  residentiából  rendele-
tek  mennek  szerteszét  az  országban  és  teljesítik  
azon  politikai  szolgálatot,  melyet  a  eultnsminister  
u r a  püspököktől  vár.  (Igaz!  Ugy  van!  a  szélső  
baloldalon.  Zajos  ellenmondisok  a jobboldalon.) 

Ugyanekkor,  mikor  ily politikai  szolgálat tel-
jesítését,  mely  egész nyilvánossággal folyik,  a  kor-
mány  nem  apprehendálja  a  főpapoktól,  az  alsó  
papság,  hogy ha a kormány  pártállásával  ellenkező  
állást talál elfoglalni,  (Nagy  zaj jobbfelöl)  mint  láttuk  
Aradon,  (Igaz!  Ugy  van!  a  szélső  baloldalon.  Zaj  
jobbfelöl)  leczkét  kap.  

A  vallás-  és  tanulnlányi  alap jogi  természeté-
nek  megoldása  előtt  azt  mondotta  a  minister  ur,  
nem lehet katholikus autonomiát csinálni. De hiszen 
épen  a  vallás-  és  tanulmányi  alapok  kérdésének  
megoldása  czéljából  szükséges  a  katholikus  
autonomia;  (Igaz!  Ugy  van!  a  bal-  és szélső  bal-
oldalon.  Ellenmondás  jobbfclől)  mert akkor  lesz  egy  
fél,  a  kivel  a  kormány  tárgyalhat,  a  kinek  kíván-
ságait meghallgatja,a kivel ha szükséges,egyezked-
hetikéshaa  katholikusok  egyetemének helybenha-
gyása fogja  kisérni a megoldási  módozatokat,  bárki  
akarna is ezek ellen  bujtogatni,  erőtlen  lesz, (Igaz! 
ügy  van!  a  szélső  baloldalon)  mig  ellenben  az  au-
tonómián  kivül  megkisérlett  bármily  megoldásánál  
a  vallás-  és  tanulmányi  alapok jogi  természetének  
mindig  azon  vád  fog  felmerülni,  hogy  a  minister  
vagy  a  katholikusoknak  túlságos  engedményekei  
tett  vagy az állam jogát a kathoükusokkal  szemben  



mértéktelenül  érvényesítette.  (Igazi  Ugy  van!  a  
szélső  baloldalon.)  Tudom  én,  miért  nem akaija  a  
kormány  ezen  kérdést  megoldatni.  (Halljuk!)  Az  
alapítványi javak  haszonbérbe  adása és azok  keze-
lése  sok fáradsággal jár  ugyan, de nem  megvetendő  
ügykezelés.  (Beriíltség  a  szélső  baloldalon.  Zaj jobb-
felöl.)  Továbbá  azok a  nagy  tökepénzek,  melyek  a  
vallás-  és  tanulmányi  alap  vagyonát  képezik,  a  
kabinetnek  végső  szükség esetén  kisegítő  eszközül  
szolgálhatnak.  (Zajos  ellenmondások  jobbfélöl.  Igaz!  
Ugy  van! balfelöl.)  Bocsánatot kérek,  a mit állítottam, 
igazolom. (Halljuk!  Halljuk!)  Az erdélyi katholikus 
status tulajdonát Képező értékpapirokon bárki meg-
tekintheti  azon  feljegyzéseket,  melyek  1873 ban 
a  Credit  Lionnais  irodából  keletkeztek,  midőn  a  
73-iki  kormány  által  Párisban  zálogba  vettettek.  
(Mozgás.  Egy hang a szélsőbalról:  Most  tessék  ellent-
mondani  !  Zaj  jobbfélöl.)  Most  méltóztassanak  hát  
szólani,  ha  valaki  képes,  czáfolja  meg.  (Halljuk!  a  
szélső  balról.)  A főpapoknak  jelenlegi  állását  azon  
nagy  hatáskör  mellett,  melyet  az  egyházban  gya-
korolnak,  azon  feltétlen  befolyás  mellett,  melylyel  
egyházi  ügyekben  birnak,  a  mennyiben  az  egy-
házat magát a  püspöki dioecesisek szerint  képvise-
lik,  ezt  sem  a vallás méltóságával, sem a katholikus 
hivek  által  a  püspökök  iránt  köteles  tisztelettel  
összeegyeztethetőnek nem tartom. (Helyeslés  a szélső 
baloldalon.)  Mert  bármily  vallású lennék  is,  mindig  
fájna  nekem,  ha  saját  püspökeim  jelvényeit  ugy  
mint  most  az  infulát  a  ministeri  előszobákban  lát-
nám.  (Igaz!  Ugy  van!  a  szélső  baloldalon.  Zajos  
ellenmondások  jobbfélöl.)  Fájna  azért,  mert  a  mi  po-
litikai  összeköttetés  kormány  és  a  főpapság  közt  
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van,  ez  nem válik  az  egyháznak  előnyére, csak egy 
pártnak  érdekében használtatik  ki.  (Élénk  helyűiét  
a  szélső  balon.) Ugy  tttnnek  fel  előttem  a főpapok, 
mint  a  papírsárkány,  mely  ugyan  az  ég  felé  száll, 
de igen  könnyen  a föld  felé  rántható  egy arany zsi-
nórral,  mely  a  minister  ur  ideges  kezeiben  van.  
(Derültség  a  szélső  balon)  Én  vallásom  főpapjait  
olyannak  óhajtom, mint  a  sas,  mely  saját  erejéből  
emelkedik  magasra  és  szárnyaiban  van  az  ereje,  
de van szabadsága is. (Helyeslés  a szélső  baloldalon.) 

Párisban  a  kiállítás  alkalmával  láttam  ott  
egy  négert,  idős  ember  volt,  az  amerikai  szabad-
ság-háború  alatt  szabadult  fel,  munkával  ke-
reste  kenyerét  és  büszke  volt  rá,  hogy  szabad  
ember  és Amerika  szabad  polgára.  Ugyanakkor  
láttam  egy  orosz  berezeg  kíséretében  drágaságok-
kal  díszített  ruhában  egy  ázsiai  herczeget,  a  kiről  
azt mondták,  hogy  az  orosz  udvarnál  nagyon  el-
kényeztetik  és nagyon  őrzik,  mert  ez  a  herczeg  
arra  lenne  hivatva,  hogy  kormányozzon  egy  sza-
badságért  égő  népet.  Epen  igy  a katholikus főpap 
helyzete  fényes,  kitűnő,  de  azért  mégis  nem  sza-
bad.  Én  mégis  mindig jobban  szeretném  a  büszke  
néger  helyzetét,  a  ki  munkával  keresi  kenyerét  és 
szabad,  mint  azon  circassiai  herczeg  helyzetét,  a  
ki  fényes  pompában  él,  de  nincs  szabadsága. (He-
lyeslés a szélső  balon.) 

Azt  mondta  a  ministerelnök  ur,  hogy  nem  
találhat  megnyugvást,  mert  hisz  az  autonómiáról  
a  nézetek  annyira  eltérők.  Teljesen  álokoskodás,  
de  azért  épen  a  minister  ur  okoskodása  is,  mert  
nem  eltérők  a  nézetek  a  katholikus  congressus  
nagy  többsége  által  előterjesztett  munkálatban,  az 



egy  nézetet  képvisel,  arra  az  egy  nézetre  méltóz-
tassék  másik  egy  nézetet  adni,  hogy  tudja  az  
ország  közvéleménye,  hogy  mi  a kormánynak  aka-
rata,  mert  az  nem elég akarat,  hogy  a  katholikus  
nép  hordozza  a terhet,  de ne  legyen  beleszólása  
ügyeinek  elintézésébe  (Igaz!  Igaz!  a szélső  balon.)  
iskoláinak  ellenőrzésébe,  mert  senkinek  sem nyújt 
garantiát.ha a katholikus gymnaüumok  ellenőrzése  
a cultusminister úrra  van  feltétlenül  bizva.Mert  ki  
fog  találhatni  megnyugvást  egy  olyan  oktatás  
paedagogiai  és  didacticai  eredményében,  melyben  
nyolcz  év  alatt  három  tanterv  vitetett  már  keresz-
tül.  (Igaz!  a szélső  baloldalon.)  És  menjünk tovább. 
Ki  találhat  olyan  vagyonkezelésben  megnyug-
vást,  a  milyen a katholikus  alapok és  alapítványok  
kezelése,  a  hol a legesek Slyebb kezelési  eredményt  
épen  az  alapítványi  jószágok  hozzák  ma.  (Igaz!  
a szélső  baloldalon.)  Ép en  azért  ezen  kérdés  való-
ságban  és lényegben  legkevésbé  sincs  alterálva  
azon argumentumok által, melyek felhozattak.  Ezen-
kérdés  annyit jelent,  hogy nyolcz millió katholikus 
ember  birja  az  állampolgárok  az  állam  körében  
gyakorolható  jogát,  az  egyház  kebelében,  ne-
csak  a  terheket  hordja,  hanem  jogait  is  gya-
korolhassa.  Mivel  ezen  nézeteket  vallom,  nem  
tartóztathatott  vissza  ezen  elveim  kifejtésétől  
még az  sem,  a  mi  ellenvetésül  felhozatott,  hogy  
minek  beszélünk  mi  most  vallásról,  midőn  nem  
vallásra,  nem autonomiára van szükség, hanem csak 
positiv  tudásra,  becsületességre  és  szeretetre.  
(Hallj  uh!) 

Kár  volt  t.  képviselőtársamnak  a  tudás  kü-
lönben  is  szíík  határát  még  inkább  korlátolni  e  



szóval,  hogy  positiv;  mert  a  tudósok  munkálko-
dásuk  folyamán,  midőn  elérnek  azon  határhoz,  a  
meddig  értelmi  világuk  el  tud  hatolni,  mindig  ta-
lálnak  ott  egy  kérdőjelet,  mely kérdőjel a kezdetre 
és  a  végre  szól.  (Igaz!  Ugy  van!  a  szélső  balol-
dalon.)  S e  kérdőjelet nem tudja  megfejteni  a  tudo-
mány,  kell  hogy  fejtse  meg  a  vallás.  (Helyeslés  és  
tetszés a  szélső  baloldalon.)  Nem  lehet  a  néptől  azt  
iivánni,  a  mely  nép  egy pár  évig jár  az  iskolába  
és csak az irni és olvasni  tudásig jut el, hogy egy pár 
év alatt  tegye  meg  azt  az  utat,  melyet  az  emberi-
ség  a  maga  összességében,  minden  erejének  fel-
használásával  évezredek  munkássága  alatt  nem  
tudott  elérni:  hogy  a  vallást  nélkülözhesse (Élénk 
helyeslés  és tetszés a szélső  baloldalon.)  A  proletárt  
szegényebbé  teszi  az,  ki  a  szegény  mbernek  
munkára,  tevékenységre  hajtó  elemét,  a  remény-
séget  megsemmisíti.  (Élénk  tetszés  a  szélső  bal-
oldalon.) 

A  minister  ur  azt  mondotta,  hogy  én  a katho-
likus  autonómiának  tagja  vagyok  és  hogy  semi-
náriumban  nevekedtem.  

Hát  az  igaz,  hogy  á katholikus  autonómiának  
Erdélyben  tagja  vagyok;  de  épen  azért,  mert  
tagja  vagyok,  kötelességemnek  tartom,  ugy  a  mi-
nister  ur,  mint  a  szatmári  püspök  nézeteivel szem-
ben  az  autonómiát  megvédelmezni,  mely  itt  egész  
Magyarországon,  tehát  ez  által  Erdélyben  is  fe-
nyegetve  van,  a  mi lehetetlenné  teszi  azt,  hogy  
ez  az  autonomia,  a  mely  már  megvan,  fejlődjék  és 
arra  kényszeríti,  hogy  stagnálva  lassanként  el-
posványosodjék.  E  nyilatkozatokkal  szemben,  me-
lyek  az  autonómiát  vádolják,  én  azt  reménylem,  



hogy  ezen  autonomia  az  ország  egyik  sarkában  a  
a  maga  nemességében fölemelkedve  az egész ország 
katholikusait  egyesíteni  fogja.  Igenis, védelmezem, 
hahár  ezt itt nem  mint  azon  autonómiának  tagja,  
hanem  mint  ezen  háznak  tagja  teszem.  (Élénk  he-
lyeslés  a szélső  baloldalon.) 

A mi  azt  illeti,  hogy  semináriumban  növe:  

kedtem,  ha  ugy  értette  a  minister  ur,  hogy  pap-
növeldében  voltam,  nagyon  téved.  

Trefort  Ágoston, vallás és közoktatás-
ügyi Ulinister:  Nem  értettem  önre  t.  képviselő  
ur,  hanem  másra.  

UgTOn Gábor:  Engedelmet  kérek,  a  meny-
nyire  reám  is  érthető  volt  e  megjegyzése,  kije-
lentem,  hogy  ha  ugy  értette,  hogy  katholikus  is-'  
kólában  nőttem  fel,  hát  ez igaz.  És  épen  ezen  
oknál  fogva,  mert  én azért  a  nevelésért,  a  melyben  
ott  részesültem,  semmi  más  szolgálatot  nem  tehe-
tek : épen  azért,  mert  nem  adhatok  vagyont,  a  mi  
nekem  nincs  és  az  egyháznak  van,  nem  adhatok  
tudományt  és  ismeretbőséget,  a melyből  neki  több  
van  mint  nekem,  hanem  igenis van  egy,  a  miben  ő  
szegényebb,  mint  én  és  ez  a szabadság,  (ügy  van!  
a szélső  baloldalon  !) épen azért,  midőn az  autonomia  
mellett  beadott  határozati  javaslatomnak  elfoga-
dását  kérem  a t.  háztól,  teszem  ezt  háladatosság-
ból  is  azon  egyház  iránt,  melynek  számára  kö :  

telességemnek  tartom  az  önkormányzat  jogát  és  
szabadságát  kérni,  mint  olyant,  melyet  egyedül  
adhatok  neki.  (Zajos  helyeslés és éljenzés  a szélső-
baloldalon.) 



A  főrendiházról.  
(1885.  február  l«-án.)  

T.  képviselőház!  Az  előttem  szólott  kép-
viselő  ur  azt  mondja,  hogy  ha  a  kormány  javas-
lata  meg  fog  bukni,  akkor  minden  marad  ugy,  a  
mint  van;  akarjuk-e  mi  ezt?  Mi  helytelennek  
tartjuk  a  főrendiház  szervezetét jelen  alakjában,  
miért?  Mert  azon  elemek  nem  képesek  a  törvény-
hozási  functiót  végezni,  igen  nagy  az  idegen  elem  
és sok  oly  elem  van  benne,  mely  tehetségeinél  
fogva  nem  felelhet  meg  hivatásának.  De  azt  is  
igen jól  tudjuk,  hogy  a  mihez  ezen  kormány  tíz  

Hévi  fennállása  alatt  nyúlt,  mindent  elrontott,  nem-
-  csak  azokat,  a  miket  megalkotni  akart,  hanem  

azokat  is,  melyeket  már mások előtte megalkottak, 
neki csakis használatára adtak  át.  (Helyeslés  a szélső 
hátoldalon.)  Ekkép rontotta meg  a  választás  szabad-
ságát  és  a  képviseleti rendszert.  (Ugy  van!  a  szélső  
baloldalon)  ekkép  rontotta  meg  a  vármegyék  köz-
igazgatását  és  aljasította  le  a vármegyéket  kortes-
tanyákká.  (ügy van!  a szélső  baloldalon.)  Mit  vár-
hatunk  azon  kormánytól,  mely most a törvényhozás 
egyik  factorét  akarja  reformálni  oly  szellemben,  
mint  corrumpálta  azt  is,  a  mit  nem  reformált,  
hanem  csak használatára idomított.  (Élénk  helyeslés  
a  szélső  baloldalon.)  

Miért  akarja  most  a  kormány  reformálni  a  
főrendiházat  ennyi halogatás után, kormányzásának 
épen  tizedik  évében  és nem  előbb? Azért, mert  azt  
találja,  hogy  most  elég nagy  többség  áll  rendel-
kezésére,  elég  engedelmes  a  tábor,  hogy  még  azt  



is el  lehet  fogadtatni  vele.  (Ugy  van! a hal  és szélső 
balon.)  Azt  gondolják,  ha  már  a  választások  alkal-
mával  annyit  áldoztunk,  vétkeztünk,  legalább  
vegyük  is  a  nagy  többség  hasznát.  (Ugy  van!  <r  
szélső  baloldalon.)  Hogy á  többség  nagy,  azt  meg  
lehet  számlálni, hogy  a tábor engedelmes,  azt lehet 
szemlélni.  (Ugy  van!  a szélső  balon.)  S ha a főrendi-
házat  reformálni  akarják,  ennek  egyik  oka  bizo-
nyosan  az,  mert  ott épen  a főrendek  nagy számánál 
fogva  s  mert  azok  az  országban  szétszórva  élnek,  
nincsenek  a  clnbbokba  összevonva,  nem  lehet  
rájuk  rendes  befolyást  gyakorolni, ezredbe sorozni, 
ngy  akarják  rendezni,  hogy  ismétlődhessék  ott  is,  
minek itt  e  házban  számtalanszor  tanai  voltunk,  
hogy jönnek  a  szárnysegédek  jelenteni  a  generá-
lisnak ; kegyelmes  uram!  csatára  kész  seregünk  :  
számszerint  252  kabát.  (Derültség  a bal-  és  a  szélső  
baloldalon.)  Hogy  a  tábor  engedelmes,  nem  bizo-

nyltja  semmi  mint  az,  hogy a kormány kijelentette 
a törvényjavaslatra nézve,hogy megkívánj a, legyen 
pártkérdéssé,  de  nem teszi  cabinet-kérdéssé.  

Mit jelent  ez?  Azt,  hogy  a párt  álljon jót  a  
javaslatért,  a  tagok  álljanak  jót  egymásért,  de  a  
kormány  nem  áll jót  a javaslatért,  nem  áll  jót  
magáért.  (Ugy  van! a bal és  szélső  baloldalon.)  A.  
mely  párt  ilyen  megaláztatásnak veti alá  magát,  
az  többé nemcsak engedelmes, hanem az  lemondott.  
(Ugy  van! a szélső  balon.)  És  igy  tűnik  ki,  meny-
nyire  igaza  van  Jókai  képviselő  urnák,  hogy  nem  
kell  neki  olyan  párt,  mint  a  függetlenségi,  hol  a  
vélemények  annyira  függetlenek,  hogy  egymással  
sem függnek  össze;  igaza van, mert  a függetlenségi 



párton  a  vélemények  csakugyan nem függnek  egy-
mástól, mert  szabadok.  

Koyách László:  Köszönjük  szépen!  
Ugrón  Gábor:  A mi a  kormánypárt egységét 

alkotja,  nem  az,  a  mi  a  függetlenségi  párté:  a  
vélemények  szabadsága,  hanem  a  vélemények  
hiánya.  (Ugy  van!  a szélső  balon.)  Nem azért  kell  
reformálniok  önöknek  a  főrendiházat,  mert  követ-
kezik  az  öt  éves  cyklus,  mert  meg  kell  szavazni  
Ausztriával  a  vámközösséget, rendszabályozni kell 
a  sajtót  és  esküdtszékeket,  mely  programm  pon-
tozatai a kormánynak,mint  minden szabadelvű intéz-
kedések ; hanem azért  veszi  magának  ezt  a  nagy  
fáradságot,  azért  teszi  ki  magát  a  főrendiházban  
történhető  vereségnek,  mert  oly  czélzatai  vannak  
a  kormánynak,  melyek  keresztülvitelét  remélheti  
talán  a  képviselőházban,  de  nem  a  főrendiházban,  
oly  czélzatai  vannak,  melyek  keresztülviteléért  
előbb  meg  kell  alkotni  nemcsak  e  házban,  hanem  
a  főrendiházban  is  az  engedelmes  többséget,  mert  
a  nemzet  előtt  azon politikai  actus  annyira  útált,  
hogy  ama  javaslatokat  addig  nem lehet  a  nyil-
vánosság  elé  vinni,  mig  a két  házban  elfogadásuk  
biztosítva  nincs.  Mi  lehet  az  a  czél,  a  miért  a  
kormány  ez  áldozatokat  meghozza,  azt  én kitalálni 
nem  tudom,  de  a  mit  az  ember  kitalálni  nem  tud,  
az iránt  forduljon  az  annyi  sophista  közt  egyetlen  
egy  bölcshez,  a  történelemhez,  az  időnek a könyve 
megmondja. Magyarország története arra tanít  min-
ket,  hogy  Magyarország  felett  mindig volt  egy  ál-
landó, soha  meg  nem  szűnő akarat,  mely néha rom-
bolva,  dühöngve,  máskor  elrejtve,  lappangva,  de  
mindig  a  nemzeti  közvélemény  felett  lebegett:  az  



a  törekvés,  hogy  Magyarország  beolvasztassák  
Ausztriába.  (Ugy  van!  a  szélső  balon.) 

Ha  a  főrendiház  történetét  tekintjük,  azt  lát-
juk,  hogy  Magyarország  nemessége  egy  volt  szá-
zadokonkeresztül.  A vagyonosabbak,  hanyatlásunk  
korszaka  kezdetén, már külön kezdettek sorakozni s 
mint  főnemesek  jönnek  elnevezés alá.  Midőn király 
választani  gyűltek  őseink  össze,  a  főnemesek  fel-
vonultak  Buda  várába,  a  köznemesek  megunván  a  
főnemesek  halogatását,  kik  idegen  királyt  óhajtot-
tak  választani,  kikiáltották  Mátyást  királylyá.  
Azután  is,  midőn  Lajos  a  mohácsi  vészben  el-
veszett,  azt  tapasztaljuk,  hogy  a  főnemesek  külön  
tanácskoznak,  de  még  a  főrendiházat  megalkotni  
nem tudják.  Bekövetkezik  a Habsburg-ház uralma. 
És  a  bécsi  udvar  politikusai  észreveszik azon éket, 
mely  a  magyar  nemzet  testében  képződni  kezdett,  
észreveszik  azon  kettéválási  processust,  mely  már  
Mátyás  és  Zápolya  választása  alkalmával  mutat-
kozott.  Ezt  felhasználják  és  csupa  véletlenségből,  
törvény  nélkül  megalakul  a  főrendiház.  A  bécsi  
udvar  politikája  mindig  az  volt:  Magyarországon  
nagy  aristocratiát  teremteni  s  ez  aristocratia  által  
Magyarországon  uralkodni;  kivetkőztetve  nemzeti  
jellegéből  az  aristocratiát  és  segélyével  Magyar-
országot  megfosztani  jogaitól.  Midőn  hosszas  
és  szenvedélyes  küzdelmeink  a  magyar  alkot-
mányért  és  szabadságért  egy-egy  vereséggel  vég-
ződtek,  egész  raját bocsátotta  ki  az  udvar  újból  
az  aristocratiának.  Midőn  azonban  látta,  hogy  az  
az  aristocratia,  melyet  a  nemzet testéből vesz,  nem  
akar  feltétlen  eszközévé  lenni  arra,  hogy  Magyar-
ország leigáztassék,  akkor  behozta  az  indigenák  



intézményét,  mely  egy jól  kiszámított  csapás  volt  
a  magyar  nemzet  vérkeringésének  legerősebb  
Ütőerére.  Az  a  szerencséje  volt  a nemzetnek, talán 
a földnek,  talán  az  égaljnak,  én  azt  hiszem,  a  tár-
sadalomnak  mindig  az  lett  a  hatása,  hogy  azokat  
az  indigenákat,  kiket  azért  küldtek,  hogy  a  ma-
gyar  szabadság  elfojtói  legyenek,  saját  testévé  és  
vérévé  tudta  feloldani.  Ma is több mint 20 herczegi, 
több  mint  130 grófi  és több  mint  150 bárói indigena 
család  van,  kiknek  utódai joggal  birnának  a  ma-
gyar  főrendiházban  helyet  foglalni.  Azok  száma,  
kik  e jogot  élvezhetnék,  1200-on  felül  mg.  Igaza  
van Jókai  t.  képviselő  urnák,  hogy  ha  nemcsak  a  
góthai  almanachba  látnák,  hanem  tudnák  is,  mily  
fontos  politikai  jogot  gyakorolhatnának  Magyar-
országon,  az  veszély  lenne.  (Igaz!  Ugy  van!) 

Másfelől  igaz,  hogy  nem tudják,  mi  van  a  
törvényjavaslatban  és  a  beadott  határozati  javas-
latokban,  mert  ha  tudnák,  bizony  nem  kellene  
Jókai  t.  képviselő  urnák  ékes  dithyrambokat  mon-
dani  e javaslat  mellett,  mert  azok  erre  kétségtele-
nül  reászavaznának.  (Igaz!  Ugy  van!) 

A  ki  az  indigenákkal  nem  akar  beszélni,  
annak  csak  azon  határozati  javaslathoz  lehet  já-
rulni,  melyet  Irányi  t. képviselőtársam nyújtott be. 
(Helyeslés  a  szélső  baloldalon.)  Századok  folytán  
keresztül  a  nemzet  minden  szabadságtörekvése  
ellen  Bécs  udvari  politikája  mozgatta  a  nemzettel  
szemben  a  főrendiházat.  Csak  egy  példára  akarok  
utalni.  Hogy  a  magyar  nyelv  a  törvényhozás  
nyelvévé  váljék, 39 üzenetváltásra szorult a nemzet. 
(Igaz!  Ugy  van!)  

Az lett  ennek  a  következése,  hogy a főrendek 



által  gátolt  csendes  és  lassú  átalakulási  processus  
1848-ban  a  világesemények  hatása  alatt erős nagy 
forradalommá  alakult  át,  mely  átmenet  nélkül  ve-
zette  be  Magyarországot  a  rendi  alkotmányok  so-
rából  az  alkotmányos államok  közé.  1848 —49-nek 
története  ismeretes.  Következtek  a  gyászos napok 
és akkor  az  az  udvar  és  hatalom,  mely  1848-ban  
és  1848  előtt  is  az  aristocratiát  tudta felhasználni, 
egyenlő  szolgasággal  sújtott mindenkit,  egyenlően 
megfosztotta  az  úgynevezett  rebelliseket,  mint  a  
híveket.  (Igaz!  Ugy  van!)  A közös  elnyomatásban,  
szerencsétlenségben  találkozott  a  nemzet  és  az  
aristocratia,  volt  mit  megbocsátaniok,  volt  min-
deniknek  mit  megsiratni  és  a  közös  viszontagság  
közelebb  hozta  őket  egymáshoz.  Látván  az  aris-
tocratia,  hogy  a  nemzettel  pusztul  ő is  és  a  nem-
zetnek  testéből  szakadván,  csak  a  nemzet  testében  
lehet  erős  és  életre  való,  tapasztalván  azt  is, hogy 
megszűnt  a  donatio,  a  mely  őket  azelőtt  az  udvar-
hoz  kötötte  és  megszűnt  kimélni,  midőn  elég erős-
nek  hitte  magát  az  udvar,  közelebb  jöttek  a  nem-
zethez,  felvették  a  nemzet  ruháját  és  a  nemzeti  
mozgalom  élére  állottak.  

Itt  kell  keresni  a  kiengesztelődés  pillanatát,  
melyből  meg lehet  magyarázni,  hogy  1867  óta  a  
főrendiház  az  országgyűlésen  keresztül  ment  re-
formjavaslatokból  semmit  sem  utasított  vissza, bár 
mily  mélyrehatók  lettek  volna  és  a  liberalismus és 
az  alkotmányos  átalakulás  első  korában,  melyet  a  
Deák-párt  vezetett;  az alsóház többé ily ellentállás-
sal  nem találkozott,  csak  egyetlen  egyszer  mutat-
kozott  türelmetlennek  a  mult  évben.  

De  a  mi  aristocratiánk  igaz,  nem  olyan  mint  



a  franczia  aristocratia,  mert  ami  aristocratiánk  és  
a  nemzet  közt  nem  áll  az  Üresség,  mint  Jókai  
mondja,  pedig  nem az  iiresség,  hanem a  guillotine  
áll  Francziaországban;  nem  is olyan mint az angol, 
melynek  mindig csak a feje  kerül a törvényhozásbai 
A mi aristocratiánk  nemzetsége  rendszeren  alapul.  
Az  ősiség  eltörültetett,  a  vagyon  többé  nincs  
megkötve  és  a  családi  örvendetes  események  kö-
vetkeztében  mint  Jókai  emlité,  szaporodik  az  
aristocratia;  kezd  számosabb  és  szegényebb  
lenni.  És  a  ki  szegény  mágnás,  az  csak  a  közne-
messég  életrendjét  folytathatja,  munkálnia  és  
dolgoznia  kell  és igy  az  aristocratia,  azok  által,  
kik  elszegényedtek,  közelebb  jött  a  nemzet  tes-
téhez. 

A  nemzet  válságos  életperczeinek  emlék-
érme  vala  aristocratiánk,  most  a  nemzet,  a mint 
szegényedik  követi  a  szegényedő  család  példáját  
és ezen emlékérmeket  előkeresi, forgalomba  hozpa 
és  azt  kérdi:  mennyit  értek?  

Az  aristocratia  nagy  sokasága, az a  közeledés  
a  nemzet  zöméhez,  az  kelthet  fel  bizonyos  körök-
ben  aggodalmat.  (Igaz!  Ugy  van!)  ü j  eszközről  
kell gondoskodni,  ha  ezzel  az  aristocratiával  és  
főrendiházzal  a  régi  hagyományokat  nem  lehet  
folytatni  Magyarországon  és  a  régi  czélokra, azon 
állandó  maradandó  törekvésekre,  hogy  Magyar-
országot  Ausztriába  beolvaszszák,  nem  lehet  fel-
használni.  Ott  van  a  válasz  a  kormány  törvény-
javaslatában  ;  abból  a  nemességből  —  mely  tör-
ténelmünk  rendjén  egy  volt,  később  ketté  vált,  
nemesség  és  főnemességgé  —  kell  alkotni  egy  
harmadikat,  tudniillik  megalkotni  a  főrendi  főne-



mességet,  mely  3000  forint  adót  fizet.  (Igaz!  Ugy  
van! a szélső  bálon.) 

A helyett,  hogy  kasztok  s  osztályok  közti  
különbséget  kiegyenlíteni  és  elsimítani  igyekez-
nének,  újabb kasztot akarnak felállítani  és  milyet?  
olyat,  a  mely  ne  legyen  népes  és legyen  elég  gaz-
dag.  Ne  legyen  népes,  hogy  könnyen  figyelemmel  
kisérhessék,  kitüntetésekkel,  megbízásokkal  le-
hessen  elkényeztetni  és  a  hatalomhoz  kötni  és  
legyen  gazdag  arra,  hogy  az  ndvar  fényében  süt-
kérezzék  és  ne  kerüljön  a  nemzetnek  nagy  és  
hosszú  terített  asztalához,  hanem  az  ndvar  kis  
körében  mozogjon  és maradjon. (Igaz!  Ugy  van!  a  
szélső  baloldalon.)  

Demoeratiáról  beszélnek.  Azt  mondja  Jókai  
igen  t.  képviselőtársam,  hogy  a  magyar  paraszt  
is  aristocrata.  Tökéletesen  igazsága  van.  

S  ha  én  és  elvbarátaim  a történelmi  elemet  és  
a  főrendeket  a  felsőházban  látni  akarjuk,  ennek  
egyik  oka  az,  hogy  a  magyar  paraszt  is  aris-
tocrata. 

De  ezen  aristocratismusa  a  nemzetnek  ferde-
ségekbe  kezd  átcsapni.  Hiszen,  ha  csak  körülné-
zünk,  azt  tapasztaljuk,  hogy  ma  már  senki  sem  
akar  Magyarországon az az ember  lenni, a kit  Jókai 
t.  képviselő  ur  megénekel  ugyan,  de  a  kit  ugy  
hivnak, hogy senki fia. Mindenki  apát keres, praedi-
catumra  gondol  és  ha  körülnézünk  a  társadalom-
ban,  azon  irányzatot  látjuk,  hogy  még  hordárok  
egyletei is  elnöknek  mágnást keresnek. (Igaz!  ügy 
van!  a  szélső  balon.)  

Nem  veszik  önök  észre,  hogy  az  aristocratia  
népszerűsége  öntudatlanul  jobban  terjed  a  nép  



között,  mint  a  mennyire  szükséges  volna  a  demo-
craticushaladás érdekében.  (Igaz!  Ugy  van!  a szélső 
haloldalon.)  És  mi  ennek  az  oka?  Az,  hogy  önök  
addig  hirdették  a  liberalismnst  és  addig  szemlélte  
az  ország  az  önök tényeit,  hogy  azoktól  megundo-
rodva  azt  kérdi  a  nép, hol  van a  eonservativismns;  
addig  hirdették  önök,  hogy  democraták,  hogy  a  
nép  többsége  most  azt  mondja :  ha  ilyen  gyalá-
zatos  a  democratia,  keressük  a  tisztességes  aris-
tocratiát.  (Élénk'helyeslés  a  szélső  balon.)  

Kik  a  democraták,  kérdi  Jókai  igen  t.  kép-
viselőtársam?  Az  én  nézetem  szerint  azok  sem  
democraták,  a  kik  azt  hirdetik  fennen,  hogy  ők  a  
polgári  osztályból  származnak,  de  azok  sem,  a  
kik  előbb  elmondják,  hogy  ők  milyen  előjogokkal  
születtek,  de  azokról  lemondottak;  azok  az  igazi  
democraták,  a  kik  nem  akarnak  tudni  semmit  szü-
letésről,  erről  a  véletlenségről  és  ha  előkelőknek  
születtek  volna,  születésüknek  nem  jogát,  csak  
kötelezettségét  érzik,  de  azt  nem  is Jiirdetik,  sem  
azt  meg  nem  is tagadják.  (Igaz!  Ugy  van!  a  szélső  
balon.) 

Régi  megyéink  nemessége személyesen  jelent  
meg  a  törvényhozásban.  A  nemesség  személyes  
megjelenéséből  egyedül  a  főrendiház  maradt  fenn,  
hol  a  főrendek  személyesen  jelenhetnek  meg.  Mi-
kor  megszűnt  a  nemesség  személyes  megjelenése,  
mi történt  akkor?  Fölkeresték  a  legközelebbi  kö-
teléket,  mely  a  nemességet  összefűzte  s  ez  volt  a  
vármegye.  Akkor  vármegyénként  képviselet  útján  
követeket  küldöttek  az  alsóházba.  Most  hogy  meg 
akarjuk  szüntetni  a  főrendek  személyes  megjele-
nését,  ugyanazon  procedúrát  kell  figyelemben  



tartanánk,  melyet  őseink  bölcsessége  köretett.  
(Igaz!  Ugy  van!  a  szélső  balon.)  Keresnünk  kell  
azon  köteléket,  mely  a  főrendeket  szorosabb  kap-
csolatba  összehozza  s aeon  köteléket  nem tal&ljak  
másban,  mint  a  nemzetségben  s  hogy a  nemzetség  
tagjai  választás  útján kerüljenek  a  főrendiházba.  
(Zajos  helyeslés  a szélső  balon.) Ezért  óhajtom  és  
akarom én azt, hogy választási  képviseltetés legyen, 
mert  mindenütt,  a  hol az  aristocratiának  nemesebb  
elemei  vannak,  kell,  hogy  keressük  azokat,  nem  
csak  az  egyéni  érdekben,  hanem  az  egyéni  érde-
ken  kivül  a  család  hagyományaiban,  a  történelmi  
tradictiókban.  Minden  családnak  van közösen  szer-
zett  becsülete,  közösen megszerzett  tiszteletére,  a  
mely  kötelezi  az  utódot  és  kötelezi  azokat,  a  kik  
a  család  nevét  viselik,  hogy  ezen  megszerzett  be-
csületet  szaporítsák  és  ne  apaszszák.  A  legneme-
sebb  ambitio  azon  tudat  és  kötelesség,  hogy  ha  
őseik  a  múltban  királynak,  szabadságnak  szolgál-
tak,  kell  hogy  ezen mult  arra  kötelezze őket,  hogy  
az  egyik  folytatásul,  a  másik  kiengesztelésül  
alkosson  egy  jövendőt,  melyben  a  nemzetet  szol-
gálják  maradékaik.  (Helyeslés  a szélső  balon.)  

A  választási  elv  fentartja  magát  a jogot  és  
nem  szünteti  meg,  mint  a  kormány  javaslata,  fen-
tartja  a jogot,  csak  az  alakját  változtatja  meg  a  
jog  gyakorlatának.  (Helyeslés  a szélső  balon.)  Magá-
ban  az  a  tény,  hogy  a  családjog  fentartatik,  egy  
hatalmas  eszközül  szolgál  az uralkodó család örök-
lött  jogának  biztosítására,  de  másfelől,  hogy  a  
család  választ  és  bizonyos  idő  múlva  a  választott  
visszatér  azon  körbe,  honnan  küldetését  nyerte,  
a  felelősség  elvét  foglalja  magában  és  biztosítja,  



hogy  ha  a  család  a  választás  alkalmával  egyszer  
netalán  tévedett,  a  hibát  reperálhassa.  Erdélyben  
egész  napjainkig  fenmaradt  a  nemesség  egysége,  
ott  a  nemesség  születési  törvényhozói  jogot  nem  

"gyakorolt.  Erdélyben  a  főnemesek  alkotása  újabb  
keletű,  nem  oly  régi,  mint  Magyarországon,  mert  
a  nemzet  örökké  idegenkedett  a  nemesség  ketté-
választásától  és  az  aristocratia  megteremtésétől;  
ott  grófságokat  és báróságokat  a  nemzeti  fejedel-
mek  nem  osztogattak,  hanem  Erdélyben,  midőn  a  
Habsbnrg-ház  alá  került  és  különösen  Mária  
Terézia  alatt  hozták  be a főnemesség  osztogatását.  
És  kik  voltak  ezen aristocratia tagjai?  Leginkább  
azok,  a  kik  a  vallásszabadságért  és  a  hazáért  
annyi  áldozattal  küzdöttek  és  harczoltak.  A  fő-
nemesség  megalkottatott  és  azok  is,  a  kik  nem  
adtak  az  aristocratiára  semmit,  ngy  mint  Bethlen  
Miklós  följegyzé,  elfogadták,  nehogy gyönge lelkű 
ivadékaik  ezért  az  üres  czímért  a  katholicismusra  
áttérjenek.  De  mert  ilyenek  voltak  a  történeti  
traditiók,  mert  protestánsok  voltak  nagyrészt  a  
főnemesek,  a  korona  nem  bizott  bennük  doná-
cioval  nem  kényeztette  és  nem  alkottatott  meg  
soha  a  főrendiház,  hanem  a  helyett  hozatott  be  
egy  másik  institntio,  a  királyi  hivatalosok  insti-
tutiója.  Ezek  kevés jónak  kivételével  rendszerint  
hűséges  szolgái  voltak  a  kormányzónak,  guber-
nátornak,  a  hatalomnak.  (Helyeslés  a  szélső  bal-
ólda  on.)  És  ha  volt  valami,  a mi  a  szabadságot  
veszélyeztette  Erdélyben, az nem támadt a megyék-
ben,  hanem  származott  a  királyi  hivatalosoktól.  
(Igaz!  Ugy  van!  a szélső  baloldalon.)  És  mit  akar-
nak  önök  a  kinevezés  által ?  A királyi hivatalosok-
nak  Erdélyben  megpróbált  rendszerét,  a  melyet  a  



történelem  elitélt,  ezen  rendszert  akarják  meg-
honosítani.  (Igaz!  Ugy  van!  a  szélső  baloldalon.)  
Miért  akarják  önök  a  kinevezett  törvényhozót  
behozni?  Megmondom  én  azt:  azért,  mert  saját  
pártjuknak  a  főrendiházban  egy  gyarmatot  akar-
nak.  (Elénk  helyeslés  és  derültség  a baloldalon.  Moz-
gás,  zaj jobbfelöl.)  Nem  kell  egyedül  csak  tréfának  
venni  azt  a  levelet, melyet Jókai  t.  képviselő úrhoz 
valami  ismeretlen  imádója  intézett,  az  csak  ugy  
túlhajtotta  a  dolgot,  a  mint  Jókai  képviselő  ur  
túlhajtotta  a  függetlenségi  párt  tagjai  által  aláirt  
határozati  javaslatot,  de  a  levelet jó  helyre  czí-
mezte,  valójában  ezen  kormánynak  az  a  czélja  és  
szándéka,  hogy  azokat,  a  kik  a  választásnál  meg-
buktak,  majd  a  főrendiházban  helyezze  el.  (Élénk  
htlyeslés,  éljenzés a  szélső  baloldalon.)  Miért  kell  a  
kinevezés ?  Azért,  hogy  a  politikai  életnek  azon  
rokkantjai  számára,  a  kiket  már  nem  lehet  a  ban.  
koknál  és  más  állami  protectiótól  függő  állásoknál 
elhelyezni,  lehessen  jutalmakat  adni;  (Ugy  van / 
.Ugy  van!  a szélső  báloldalon)  hogy  a választásoknál 
az  olyan jelölteket,  kik  kellemetlenek  lehetnének  ,  
de  mégis hiuságuk  mandatumra  tör, lehessen azzal 
kielégíteni:  „Lépj  vissza  barátom, engedd  a  jelöl-
tünket  diadalmaskodni,  majd  helyet  kapsz  a  fő-
rendiházban."  (Élénk  tetszés a szélső  baloldalon.)  

Hiszen  az  önök  egész  kormányzati  rend-
szerének  alapelve  van  ebben  letéve.  Mert  mi  az  
önök  kormányzati  rendszerének  alapelve ?  Pártot  
szerezni  és  fentartani  ezzel  a  három  ténynyel:  
adni,  adni  és  mindig  adni;  (Igoz!  Ugy  van!  a  
szélső  baloldalon)  pártot  tartani  fenn  nem  azzal,  
hogy  igazságuk,  hanem  azzal,  hogy  tele  markuk  
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van.  (Élénk  tetszés a szélső  balon.)  Ezen  kinevezési  
jog  az  önök  markát  tölti  meg,  nem  pedig  a nemzet 
törvényhozását  gazdagítja  meg.  (Igaz!  Ugy  van!  
a  szélső  balon.)  

Milyenek  az  önök  kinevezései?  (Halljuk!)  
Elég,  ha  csak  nagy  vonásokban  tekintjük át, hogy 
elrettentő  például  szolgálhassanak  mindnyájunk  
előtt.  Ott  vannak  az  államnak  milliókat  érő  nagy  
uradalmai,  melyek  sok  ezreket  kell  hogy jövedel-
mezzenek  s  a  hol  nemcsak  erkölcsi  felelősség,  
hanem vagyoni  számadás  is van;  kiket  neveznek  
ki  azoknak élére ?  Megbukott, tönkre ment urakat. 
(Ugy  van!  a szélső  balon.) És  ott  van a mi kormány-
biztosi  rendszerünk,  a  melyek  mellett  nem  száz-
ezrekről,  de  milliónyi  értékekről  van  szó s ezekre 
csaknem  kivétel  nélkül  azokat  nevezik  ki,  pedig  
itt  is  nagy  az  anyagi  felelősség  és  nagy  a  vesze-
delem,  mely  az  ő tévedéseikből  származhatik,  a  
kik  könnyelműségüknek  életükben  fényes  tanu-
jele-t  adták.  (Igaz!  Ugy  van!  a szélsőbalon.) 

Katasterét  kívánják  önök  majd  elkészíteni  
azoknak,  kiket  a  főrendiházba  be  akarnak  vinni.  
Hiszen  már  sugdossák  is,  hogy  kik  vannak  ezen  
katasteri  lajstromba  felvéve.  S  valójában  önöknek  
ez  a  kinevezése  olyan  lesz,  mint volt a katasternél, 
a  hol  a  földmívelő  népnek  roppant  érdekeit,  jöve-
delme  kiszámítását  olyanokra  bizták, kiknek egész 
életükben  az  volt  a hibájuk,  hogy  a  saját  jövedel-
meiket  nem  tudták  kiszámítani.  (Élénk  helyeslés  
és tetszés a  bal-  és szélső  baloldalon.)  

Miért  kell  a  kinevezés?  Azt  mondják  onnan  
túlról,  hogy  a korona jogát  kell  szaporítani.  A ko-
rona jogát  szaporítani,  de  a  korona  jogát  maguk-



nak  felhasználni,  (ügy  van!  a  szélső  balon.)  Vagyis 
ez egy  újabb példa  arra,  hogy  nem  saját  magukat  
tolják  előtérbe,  hanem  a  koronát.  Sőt  már  hallot-
tam a capacitatio fegyveréül  azt  is,  hogy  „mit akar-
nak  önök  a  választási  rendszerrel,  hiszen  a  korona  
értésünkre  adta,  hogy  a  választást  semmi  esetre  
sem  fogja  acceptálni."  

Épen  ez  az  argumentum  győz  meg  engem  
arról,  hogy  a  kinevezési  rendszert  nem  kell  el-
fogadni,  mert akik  most,  midőn  a  kinevezési  rend-
szertbehozzák, a felelősséget  másra  akarják  utalni,  
majd  annak  idején,  hogy  a kinevezéseknek  minden 
hátrányaiért  a  felelősséget  magukról  elhárítsák,  a  
koronát  fogják  előtérbe hozni és azt fogják  mondani: 
„miként  akarhatják  önök  bírálni  ezen  kinevezése-
ket,  a  mint  bírálják  a  belső  titkos  tanácsosi,  a  ne-
mesi  stb.  kinevezéseket?  Hát  a  koronának  szabad  
tényeit  is  birálat  alá  akarják  venni?"  Én pedig azt 
akarom  t. ház,  hogy  legyen  a felelősség  önöké,  ne  
háruljon  át  a  koronára, mert én nem akarnám össze-
ütközés  esetén  abból  az ingerülésből,  abból  a gyű-
lölségből,  mely  a  képviselőház  és  a felsőház  között 
kitör,bármi  kevés is a koronának jusson ki. De ahhoz 
más lelkiismeret kell, mint  a milyen  az  önöké.  Mert  
a ki a korona jogáról beszél, ki  a  korona  akaratával  
dicsekszik,  annak  féltékenynek  kell  lenni a korona 
érdekeire  is.  És  az  a  hyperloyalitás,  mely  itt  
szerepel,  nem  a  hazafias  loyalitás,  mely  a  koronát  
és  a  hazát  együtt  szokta  említeni,  nem  is  az  
udvaronczoké,  mely  előbb  a  koronát  és  azután  a  
hazát  említi,  hanem  az  a loyalitás a megtért  össze-
esküvők  loyalitása.  (Egy  hang  a szélső  baloldalon  : 
Tisza  Kálmán!) 



Csanád?  Sándor:  Ki lenne  más!  
Ugrón  Gábor:  Le  akaiják  foglalni  már  

kezdetben  a  maguk  számára  a  főrendiházat,  hogy  
az  utánuk  következő  kormány  kapja  azt  öröksé-
gül.  (ügy  van!  a szélső  baloldalon.)  

Tehát  nemcsak  deficites  gazdálkodásuknak  
adósságos  millióit,  nemcsak  bűneiknek  betegsé-
geit,  hanem  még  a  kinevezendő  főrendi  tagokat  is  
örökségül  akaiják  adni  a  következő  kormánynak.  
Akkor  azonban  Jókai  Mór  igen  t.  képviselőtársa-
mat  is,  ki  a  novelláknak  oly  nagy  barátja,  hogy  
még Irányi  Dániel  t.  képviselőtársamat  is a novella 
beadására  szólította  fel,  arra  kérem,  hogy adjon 
be  hát  ő is  egy  novellát, a mely szerint a következő 
kormány  köteles  legyen,  de  csak  a  beneficium  in-
ventarii  mellett  átvenni  azt  a  főrendiházat.  (Élénk  
fetszés  és helyeslés  a  szélső  baloldalon.)  

Azt  mondják,  hogy  a  megye  reactionarius,  
hogy  a  democratiának  nem  felel  meg. Jókai  Mór  
t.  képviselőtársam  pedig  azt  mondja,  hogy  kiket  
fog  tehát  megválasztani  az  a  megye ? Én  azt  hi-
szem, ma  azt  a  megyét  nem lehet  reactionariusság-
gal  vádolni;  hiszen  nincs  törvényünk,  melyben  az  
intelligentia,  melyet  Jókai  képviselő  ur  ugy  jelle-
mez,  hogy  a  porból  emelkedik  fel,  a  megyéből  ki-
zárná,  hiszen  a  diplomával  ellátottaknak  le  a  nép-
tanítóig  és  gyógyszerészig  kétszeresen  tudatik  be 
az  adója.  (Igaz  !  Ugy  van ! a szélső  balon.) Legyen 
azonban  meggyőződve  a  t.  képviselő  ur,  hogy  a  
népnek  azon  gyermekei,  a kik  tehetséggel  bírnak,  
ha  az  valósággal  meg  van bennük  és nem csak hiú-
ság  van  bennük,  midőn  minden ezer lélekszám után 



egy választott  bizottsági  tag  esik,  megnyerhetik  a  
megbízatást  a  megyeházába.  (Tetszés  a  baloldalon.)  

Hogy  kit  fognak  megválasztani  a  megyék,  
erre  nézve  felhozza  Kölcsey  Ferencznek  esetét,  a  
kit  Szatmármegye  elejtett.  Ezt  az  okoskodást  
azonban  nem  fogadhatom  el.  Mert  mit fog  mondani 
az  ntókor  azon  választókra,  kik  által  Jókai  Mór  
t.  képviselő  soha  kétszer  egymásután  ugyanazon  
kerilletben  nem  lett  megválasztva,  a  kik  kóborolni  
engedik  az  ország  egyik  szélétől  a  másik  széléig,  
Ilyefalvától  Kassáig.  (Élénk  tetszés a  szélső  bal-
oldalon.)  Azért  mondom,  hogy  az  utókor,  mert  az  
utókor  az irót fogja  ismerni és  nem  ismerendi Jókai 
Mórt a  politikust.  (Derültség  a  szélső  balon.)  

A  megye  képviseltetése  a  törvényhozásban  
igen  is jogosult,  mert  az  politikai,  társadalmi  egy-
séget  képez.  (Helyeslés  a  szélső  baloldalon.)  

A magyar  vármegye  az  olyan,  mint a  magyar  
tenger,  a  Balaton,  a  melynek  külön  medre,  külön  
éghajlata,  saját  vihara  van.  Van  külön  élete,  mo-
solygása,  haragja,  talán  lelke  is,  melynek  csap-
kodó  hullámai  a  betegnek  erőt  adnak,  az  erőset  
és bátrat gyakran  magasba  emelik,  néha  eltemetik.  
Ugy  látszik,  mintha  tükre  felett  az  evező  és  a  
kormány  állandóan  uralkodhatnék  s  egyszer  be-
következik,  hogy  senkit  sem  tfír  meg  a  maga szine 
felett.  Az,  a  ki  férfi,  a  ki erős, a kiben lüktet valami 
az  azt  mondja  erre:  ez  az  élet,  ez  a  tenger;  a  ki  
nem  is  férfiú,  nem  is  egész,  nem  is  lüktet  henne  
semmi,  az  azt  találja,  hogy  ez  neki  csak  mosdó-
viz.  (Tetszés  a szélső  baloldalon.)  

A vármegye  politikai  és társadalmi  egységet  
alkot,  melyet  nemcsak  a  közigazgatás  köt  



össze,  hanem  összeköt  a  mait,  a  traditio,  összeköt-
nek  a  közös  szenvedés,  dicsőség  s  épen  azért  a  
vármegye  alig  egyéb,  mint  egy  nagy  család.  A  
megyének jogosultsága,  hogy  a  törvényhozásban  
képviselve  legyen,  kétségtelen  és  kétségbevonha-
tatlan. 

Képviseltetést  kívánunk  választás  rendjén,  
a  vallásegyenlőség  alapján  az  összes  bevett  fe-
lekezeteknek,  de  nem  azért  csak,  mert  azok  
vallási  institutiók,  erkölcsi elveket  representálnak, 
hanem  azért,  mert  Magyarországon  az  egyházak  
nagy  köznevelési  intézmények,  a  középiskoláknak  
és  népiskoláknak  aránytalan  nagy  részét  az  egy-
házak  tartják  fenn,  kik  a  társadalomnak  nevelik  
az embereket,  kik  a  társadalom  számára  ily  nagy  
munkát  és  feladatot  végeznek  el,  a  mely  feladatot  
az  állam  egymagában  elvégezni  képtelen  volna,  
megérdemlik,  hogy  a  főrendek  házában  továbbra  
kiegészítse képviselve legyenek.  (Helyeslés  a  szélső  
baloldalon.) 

A  vallásegyenlőség  iránt  való  tiszteletünk  
nem  engedheti  meg,  hogy  egy  oly  intézkedést  
fogadjunk  el,  mely  nem  a képviseltetési  és  válasz-
tási  rendszeren  alapul,  hanem  csak kiszemelése  az  
egyházi  férfiaknak,  nem  engedheti  meg  már  csak  
azért  sem,  mert  mi azt  óhajtjuk, hogy az egyházak 
körében  is  a  képviseltetési  rendszer  legyen  meg  
és  csak  fájlalnunk  kell,  hogy  nincs  meg  a  katho-
likus  autonomia,  hogy  ne  csak  a  püspökök, hanem 
a  katholikus  világiak  is  a  főrendek  házában  részt  
vehessenek.  (Helyeslés  a szélső  baloldalon.)  

Azért  is  a  választási  rendszert  kell  hogy  el-
fogadjuk  és  az  egyházakat  kell  hogy  képviselve.  
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lássuk  a  főrendiházban,  mert a  mi  egyházainknak  
nemzeti jellege  van.  A katholikus  egyház  a  leg-
főbb  kegyúri  jognál  fogva  egy  oly  speciális  külön  
intézményt  képez  Magyarországon,  melyhez  fog-
ható  egész  Európában  nincs.  Csak  egy  kis  jó-
akarat,  egy  kis  politikai  bölcsesség  kellene  ezen  
egyház  mindinkább  nemzeti jelleget  öltene.  (He-
lyeslés a  szélső  baloldalon.)  De  ehhez  az  volna szük-
séges,  hogy  a  mi alkotmányos  institutióinkkal  és  
nemzeti  intézményeinkkel  szoros  összhangzatban  
és  összefüggésben  legyen  és  már  ezen  kapcsolat  
fentartásáért  is  óhajtanunk  kell,  hogy  a  főrendi-
házban  képviseltessék.  

Ott  vannak  a  protestáns  egyházak.  Tagad-
hatatlanul  ezek  is  a  nemzeti  életnek  és  jellegnek  
képviselői  és  kinyomatai.  Mig  Európa  protestáns  
egyházai  szervezetüket  és  befolyásukat  királyi  és  
fejedelmi  befolyás  által  nyerték,  addig  a  magyar  
protestáns  egyházak  a királyi hatalommal szemben 
állapították  meg  létüket  és  szervezetüket.  (Igaz!  
Ugy  van!  a  szélső  baloldalon.)  

Kálvin  tanai  szerint  vannak  ők  szervezve  
a  teljes  képviseleti  rendszeren  és  a  ki  nem  arra  
tör,  hogy  a  protestánsok  a  főrendiházban  és  a  
képviseleti  rendszer  útján  legyenek  képviselve,  
hanem  kiszemelés  útján,  az  a protestáns szervezet-
nek  egyik  alapelvét,  a  képviseleti  rendszert  
támadja  meg.  (Ugy  van!  a szélső  baloldalon.)  Mert  
Magyarországon  nemcsak  a  Kálvin  követői,  de  
még  a  lutheránusok  is  Kálvin  tanai  szerint  levén  
szervezve,  azok  a presby tericlis rendszert fogadták 
el,  nem  pedig  a  consistorialis  rendszert  és igy  ha  



lehet  itt  szó  a  jezsuitákról,  akkor  Jókai  t.  kép-
viselőtársamtól  azt  kérdem,  vájjon  kitől  vette  a  
kormányelnök  ur  azt  az  eszmét,  melynek  az  ő  
hitével,  vallási  meggyőződésével  ellenkeznie  kell  
és  veszi  épen  akkor,  midőn  a  Kálvin  tanai szerint 
szervezett  társadalom  Észak-Amerikában  oly nagy 
dicsőségben és  meggazdagodásban  sugározza  körül  
Európát,  hogy  követést  érdemel,  honnan  veszi  
protestáns  létére  azt  a  rendszert,  mely  teljesen  
consistorialis,  mely  teljesen  egyeduralmú  s  a  kine-
vezésen  alapul?  Aligha  nem  a  jezsuitáktól. (Élénk 
helyeslés  a szélső  balon.)  

Nem akarom védelmezni  a  tudomány,  a keres-
kedelem,  az  ipar  képviselőit,  kiket  Irányi  t.  kép-
viselőtársam javaslata  felölel,  Jókai  t.  képviselő  
ur  tréfálózó  és  tréfáiban  könnyelmű  támadása  
ellen.  Megvédelmezik  ezek  az  elemek  saját  jogo-
sultságukat.  Megvédelmezik,  mert  Magyarország  
democratiája  fejlődésben  szintén  különbözik  az  
európai  democratia  fejlődésétől.  Mig  Európában  
a  democratia  azzal  kezdte  munkáját, hogy  lefelé  
nivellirozott  mindent,  mig  elvett  mindent  mint  a  
sir  és  soha  semmit  vissza  nem  adott,  nálunk  azzal  
kezdte,  hogy  nem  a  czímeket  és  a  nemes-
séget  törülte  el,  hanem  a  nemzetet  emelte  fel  
a  nemesség  magához,  (Élénk  tetszésnyilatkozatok  a  
szélső  baloldalon.)  vagyis  a  magyar  nemzet  nivel-
lirozott  nem  lefelé,  hanem  fölfelé.  Ha  mi  ezen  
irányzatot  akarjuk  követni,  csak  azt  az  egy javas-
latot lehet elfogadnunk,  melyet Irányi  t.  képviselő-
társunk  nyújtott  be,  mert  azon  határozati  javaslat  
a  család,  a  megye,  az  egyházak  választása,  a  
tudományos,  ipari-  és  kereskedelmi  közintézetek  



választása  által  módot  és  alkalmat  nyújt  arra,  
hogy  a  democratia  a  felsőházban  is  helyet  foglal-
jon,  hogy  a  nivellirozás  felfelé  a  felsőházban  is  
megkezdődjék,  mert  mihelyt  választás  és  szabad  
választás,  ez  teljesen  biztosít  arról,  hogy  nem  
fogja  kérdezni,  hogy  y-nal irja nevét, van-e nemes-
levele,  hanem  képességeit  fogja  számon  kérni  és  
győzelem  akkor  is,  ha  kevesen  lesznek  olyanok  a  
felsőházban  helytfoglalók,  a  kik a szabadelvűséget 
nem álareznak  használják,  de gyakorolni kívánják, 
mert  ez  a  nivellirozás  kezdete  és  a  nivellirozás  
munkája  azon  fáradságot,  hogy  a  törvényjavaslat  
újra  szerkesztessék,  bőven  ki  fogja  fizetni.  (He-
lyeslés  a szélső  balon.)  

A  mig  a  kormány  javaslatának  nincs  elve  
addig Irányi t. képviselőtársam javaslata elvet  kép  
visel,  mely a  bölcsészet  kívánalmának  is megfelel. 
Hármas  egység  van  benne,  anyag,  alak  és jellem. 
Elemei  a  rendi  alkotmányból  vétetnek,  nemzeti  
intézményt  alkot,  a  választás  által.  Ősi,  szabad  és  
magyar.  Képviselve  van  benne  a  család,  a  megye  
és  az  égyház.  A  mely  törvényjavaslat  öszhangba  
tud  hozni  annyi  politikai  és  társadalmi  factort,  az  
philosophiai  alapokon  nyugszik.  (Helyeslés  a  szélső  
balon.) 

Hiba, ha  egy törvényjavaslat  csak  bölcsészeti  
tekinteteknek hódol, de nem veszi figyelembe  a nem-
zet  igényeit  ha  nem  veszi  figyelembe  a  nemzet  
életelmeit.  És  e javaslat,  mely  bölcsészeti  alapon  
áll,  megfelel  annak  is,  hogy  a  nemzeti  intézmé-
nyeket  tekintetbe  veszi.  Hiszen  a  mi  a  kormány-
javaslatban  van, a  3,000  frtos  census,  a  kinevezett  



törvényhozó  a magyar törvényhozásban  ismeretlen,  
de  mindazon  elemek,  melyekből  Irányi  Dániel  
t.  képviselőtársam  határozati  javaslata  szerint  a  
felsőház  alkottatnék,  mind  pedig  azon  mód,  a  me-
lyen alkottatni  fog,  a  nemzet  által  ismertetik,  az  
által  századokon  át  gyakoroltatott.  

Miért  akarjuk  mi,  hogy  a  család,  az  egyház,  
a  megye  légyenek  képviselve  a  főrendiházban?  
Akarjuk  azért,  mert  a  társadalom  ezen  institutiói-
ban  találjuk  azon  nemzeti  motívumok  jelenlétét,  
melyekről  azt  szokták  mondani  az  emberek,  hogy  
nem  ők  élnek  csupán  a  nemzet  történelmében,  de  
a  nemzet  történelme  is  él  ő  bennük  és  a  nemzet  
lelkének  egyes  darabjai  benne  vannak.  Igaz, hogy 
ama  nemzeti jellem  nem tölti be teljesen ezen  insti-
tutiókat;  a  mit  nem  tölt  be,  az  maradjon el,  de  
a  mi  nemzeti,  az  tartassék meg  és  foglalhasson  hé-
lyet  a  felsőházban.  (Helyeslés  a szélső  balon.)  

Az  a  rendszer, a mely választ,  nemcsak  a  par-
lamentaris  rendszernek  felel  meg,  de  megfelel  
annak  is,  a  mivel  ellenkezik  a  kormányjavaslat,  a  
képviseleti  rendszernek.  Mert  azok,  a  kik  azon  
felsőházban  részt  fognak  venni,  azon  néhány  
zászlós ur kivételével, kik az udvart képviselik, kép-
viselni  fogják  a  társadalom minden alkalmas ténye 
zőjét  és  elemét.  (Ugy  van!  a  szélső  baloldalon.)  

Nem  elég  a  parlamentaris  rendszert  hangoz-
tatni,  arról  beszélni,  mily veszedelem,  ha  az  alsó-
háznál erősebb lesz a felsőház;  ég oly hiba volna,  ha  
az alsóház jóval erősebb volna, mint a felsőház.  Nem 
azért  alkottatik  meg a törvényhozás  két tényezője, 



hogy egyik  a  másik  felett  uralkodjék, hanem  hogy  
egymást  a  hatalom  korlátai  közt  tartsák,  hogy  a  
törvényhozás  két  factora  ne  csak  egymást  tartsa  a  
hatalom  korlátai  közt,  hanem  saját  határain  belül  
tartsa  a  kormányt,  mely  a  végrehajtó  hatalmat  
kezeli  és  a  királyi  hatalmat,  mely  a  nemzet  felett  
áll.  És  mi akarjuk,  hogy a magyar  felsőház  függet-
len  s  a  felelősség  érzetétől  áthatva  legyen,  a  mi  
csak  a  választás  által  érvényesülhet.  Kétszeres  
szükség  van  erre  más  nemzetekkel  szemben,  mert  
mig  más  nemzeteknél  maga  a  királyi  hatalom fUg-
getlen,  addig  Magyarországon  lehet  az  állam füg-
getlen,  de  Magyarország  királya  nem  lehet  füg-
getlen,  mert  ő Ausztria  császárja.  (Igaz!  Ugy  van!  
szdsö  balon.)  Szent  István  koronáját  Budán  őrzik,  
de  Bécsben  viselik,  a  magyar  királyt  Budán  koro-
názzák  meg,  de  Bécsben  határoznak,  a  királyt  a  
magyar  nemzet  szereti,  de  az  osztrák  udvar  kör-
nyezi, (Élénk  helyeslés,  szélsőbalon)az  osztrák  udvar  
ellenséges  indulatait  a  király  elnémíthatja, de meg 
nem  szüntetheti,  az  osztrák  udvar  törekvéseit  a  
magyar  nemzet  ellen  pillanatnyilag  háttérbe  szo-
ríthatja, de örökre  ki  nem küszöbölheti,  mindaddig, 
mig  a magyar  király  és  osztrák  császár  egy  sze-
mély.  És  mert  a  királyi  hatalom  Magyarországon  
nem annyira  független,  mint  más államokban, kell 
hogy a törvényhozás  két  factora  teljesen független 
legyen,  független  legyen  egymástól,  független  
legyen  a  kormánytól  és független  legyen a koroná-
tól.  (Élénk  helyeslés  és tetszés a  szélső  balon.)  

Az  önök  rendszere  pedig,  melyet  a  kormány-
javaslatban  védelmeznek, nem  egyéb,  mint  a felső-
házat,  a  törvényhozás  egyik factorát  kiszolgáltatni 



a  kormánynak  és  kiszolgáltatni  a  koronának,  (He-
lyeslés  a szélső  balon)  vagyis  megfosztani  az  alkot-
mányt  az  egyensúlytól, csak egyre építeni, az  alsó-
házra,  hogy  azon két  factor  közt  az  alsóház  nagy  
válság  küszöbén  könnyen  legyőzhető  legyen.  (He-
lyeslés a  szélső  balon.) 

A  nemzet  hajóját  nem  szeretném ily  esélynek  
kitenni,  mert  a  bölcs  hajós  a  hajót  nem  egy  hor-
ganynyal  szokta  megerősíteni,  hanem  kettővel,  de  
nem  is veti  horganyát  felfelé,  hanem lefelé,  a tenger 
mélyébe. 

Az  a  törvényhozás, mely  az  udvart  teszi  min-
denhatóvá, megfeledkezik  Magyarország történelmi 
traditióiról, melyeket beszédem  elején  voltam bátor 
érinteni,  hogy  egy  állandó  akarat  uralkodik  a  
nemzet  felett,  ez  az akarat;  Magyarországot  Ausz-
triába  beolvasztani,  ezért  bfín  a  nemzet  akaratát  
szétforgácsolni  és  nem megkettőztetni,  bün  a  nem-
zet  akaratát  egyedül  a  képviselőházra  reducálni.  
(Ugy  van!  a  szélső  baloldalon.)  Nem  akarom,  hogy  
ily  válságos  küzdelem  előestéjén  — nem  vagyunk  
még  ott,  de  odajuthatunk—  akkor,  midőn  a  kor-
mány  a  nemzetnek  még biztosítékul  szolgáló  intéz-
ményeket  megváltoztatni,  megrendszabályozni  ké-
szül,  a  megyékben  a  kinevezést  akarja  behozni,  a  
sajtó-szabadságot  meg akarja  rendszabályozni,  az  
esküdtszékeket  már  is  becsméreli,  hogy  el-
törülhesse,  a  kormány  alkotmányunkra  halálos  
csapást mérj en az által, hogy az egyik házat  isolálj a 
a  másiktól.  Ha  sikerül  Magyarországon  a  két  há-
zat  isolálni,  ha  sikerül  mindenhatóvá  tenni  az  ud-
vart:  akkor  megkezdődhetik  Magyarország  le-



igázásának  munkája,  mert  önök  megadják  reá  a  
módot,  midőn megszavazzák  az  alkotmányt  az  al-
kotmány legyőzésére, akkor nem lesz szűkség, hogy 
Magyarország  új  leigazásához  segítségül  jöjjön  a  
czár,  mert  segítségül  fog  jöni  — mint  Skócziában  
és Irlandban — a törvényhozás és nem lesz szükség, 
hogy  az elnyomatást  vezérelje majd Haynan,  mert  
ott  lesz  Tisza  Kálmán.  Nem  fogadom  el a törvény-
javaslatot. (Élénk  helyeslés  és hosszantartó  zajos éljen-
zés  a szélső  baloldalon.) 



Szélsőbal  és  a  koronáról.  
(1886.  február  21-én.)  

T.  ház!  (Halljuk!)  A  ministerelnök  ur  
válaszában  első  sorban  arra  hivatkozott,  hogy  
a  mit  mondott,  a  felsőházban  mondotta  és  azt  itt  
felemlíteni  nem  illő.  

Igen jól  tudja  a t.  ház,  hogy  a  főrendiházban  
a  közjogi  ellenzéki  párt,  hogy  az  alapfogalmat  
használjam,  igen  kevesek  által  van  képviselve  és  
épen  azért  a  ministerelnök  ur  azon  nyilatkozatáért  
a  kellő  felvilágosítást  ott  meg  nem  kérhették,  
(Félkiáltások  jobbfelöl:  Hát  Prónay !  Hisz  ö ott volt!) 
E párt  itt  a  képviselőházban  van  és  mivel  itt  van  
jelen,  bárhol  hangzik  is  el  egy  kormányférfiú  
ajakáról  ily  nyilatkozat,  azt  nem  hagyhatja  észre-
vétel  nélkül,  mert  legyen  megnyugtatva,  a  minis-
terelnök  ur,  nem saját  személyének,  hanem állásá-
nak  tulajdonítandó  az,  hogy  kérdést  hozzá  intéz-
tem.  (Helyeslés  és  derültség  a szélső  balfelöl.)  

Téved  továbbá  a  ministerelnök  ur  abban  is  
és téves  okoskodásának  lánczolata,  mert  a  minis-
terelnök  ur  a  főrendiházban  nem  mint  Tisza  Kál-
mán,  nem  mint  magánember  volt jelen,  mert  Tisza 
Lajos birja  a  grófságot,  de Tisza Kálmán még nem 
nyerte  meg  s  a  főrendiháznak  még  nem tagja;  s  
a  főrendiházban  az  1848:  III.  t.-ez.  alapján,  mint  
ministerelnök jelent  meg, nyilatkozatát  tehát  nem  
lehet  magánember  nyilatkozataként  mérlegelni  és  
jövőre,  ha  a  ministerelnök  ur  oda  akar  menekülni,  
hogy  állítása  saját  véleménye  és  nem  hivatalos  



nyilatkozata,  méltóztassék  ezen  enuntiatiót  itt  a  
képviselőházban  megtenni  és  nem  a  felsőházban,  
mert  erre  itt  kaphat  Ürügyet,  de  a  főrendiházban  
nem.  (Helyeslés  a szélső  balfelöl.)  

Igen jól tudja  a t.  ház,  hogy  a  ministerelnök  
urnák  azon  argumentatióját  sem  fogadhatom  el,  
melyben  azt  mondja,  hogy  nem  pártot  támadott  
meg,  illetőleg  azon  politikai  tanokat,  melyeket  
báró  Prónay  magáénak  vall;  mert  nem  tehetem  
fel  a  ministerelnök  ur  tárgyilagosságától,  hogy  
báró  Prónayt  kívánta  megtámadni,  hanem  azon  
elveket  él  tanokat,  melyeket  mint  beszédemben  
érintettem, báró  Prónay  itt e házbanis  hangoztatott  
és  melynek  ott  is  hangot  kivánt  adni.  Ezen  tanok  
pedig  elég  világosak,  azt  hiszem,  senki  előtt  sem  
lehetnek annyira világosak,  mint a ministerelnök ur 
előtt,  ki  8 évi  politikai  pályáján  mindig  azon  elve-
ket  vallotta,  melyeket  mi is  vallunk.  (Derültség  a  
bal- és a szélső  baloldalon  és félkiáltások:  Ugy  van ! 
Ugy  van!  Ellenmondások  a jobboldalon.)  Én  magam  
is  a  ministerelnök  ur  szárnyai  alatt  kezdtem  hir-
detni  e  tanokat  s  tőle  tanultam  mind  a  hangot,  
mind  a  modort,  hogy  miként  kell  azokat  védeni.  
(Élénk  derültség,  helyeslés  és taps a szélső  balon.)  

Ismeretes  a  ministernök  ur  előtt  a  mi  állás-
pontunk,  de  nem  ismeretes  az  ország minden része 
előtt  s  tán  nem  ismeretes  a  háznak  minden  tagja  
előtt,  a  ki  restelli  magának  a  fáradságot  venni,  
hogy  az  ország  politikai  pártjainak  mesgyéjét  
képező elveiről tudomást szerezzen  magának.  Mi,  a  
mint  említettem  többször,  a  Habsburg-háznak,  a  
felséges  uralkodó  háznak  nemcsak  hívei  vagyunk,  
de  hívei  leszünk  mindaddig,  mig  a  magyar  tör-



vények  ezen  ág  örökösödési rendjét megállapítják. 
Sőt  tovább  megyünk,  nem  fitogtatják  ezen  hűsé-
günket,  de  igyekeztünk  e  házban  annak  hangot  
adni  s  már  azzal,  hogy  ennek  hangot  adtunk,  
lefegyvereztük  azon  gyanúsítást,  melyet  a  mi-
nisterelnök  ur  használni jónak  látott.  Nem  óhajt-
juk  mi  azt,  hogy  Magyarország  jelen  sanyarú  
helyzetében  a  válságos  állapotokat  még  azzal  is  
tetézzük,  hogy  az  uralkodó  házat  kérdésessé  te-
gyük;  elég  az,  hogy  a  föld,  melyen  állunk,  már  
kérdésessé  van téve;  elég  az,  hogy  az  alkotmány,  
a  szabadságok  azon  összege,  melyet  a  magyar  
nemzet  mintegy  örökséget  őrizett,  a  t.  minister-
elnök  ur  kormányzása  alatt  kérdésessé  vált.  Mi  
azt  a szilárd  pontot,  melyet  a  korona  képez,  ugy  
befelé,  mint  kifelé,  fentartani  és  védelmezni óhajt-
juk.  (ügy  van!a  szélső  baloldalon.)  

Másfelől  igen jól  tudhatja  a  t.  ministerelnök  
ur,  hogy  mi  sem  vagyunk  annyira  oktalanok,  
hogy  közülünk  valaki  a  mi  beleegyezésünkkel  
tehetné azt,  hogy  addig,  a  mig  az uralkodó  házhoz  
ragaszkodunk,  azon kivül  egy  más  államformára  
törekedjék,  mint  a  jelenlegi  monarchicus  állam-
forma.  Érveléseinkből  senki  ezt  a  következtetést  
nem  vonhatta.  Jól  tudjuk,  hogy  az  államforma  
kérdésének  megoldása  nem  a  kis  magyar  nemzet-
től  függ,  hanem  az  európai  nagy  nemzetektől  és  
mi  magyarok  még  akkor  is,  midőn  a  külföldi  
nagy  nemzetek  más államformát  fogadnának  el,  ta-
lán megmaradnánk,  sőt  küzdenénk  a  monarchicus  
államforma  mellett,  mely  kis  nemzetek  erejét  
jobban  csoportosíthatja  s tömörebben  harczba  ve-
zetni  képes.  A  mi törekvésünk  a  trónnal  szem-



ben  mindig  az  volt,  hogy  az  uralkodó  házat  nem-
zetivé  tegyük,  hogy  az  udvar  magyar  legyen,  a  
nemzet  közérzül ététől  áthatva,  közművelődésünk  
és  belső  fejlődési  mozgalmaink  élére  állva.  Oly  
hosszú  idő  340—350  év után  először élvezte  nem-
zetünk  azon jótékony  hatást,  mely  a  külföldi  nem-
zeteket  elősegítette,  hogy  tudniillik  egy  nemzeti  
dynastia  a  nemzeti  munkásságot  és  tevékenységet  
irányozza.  (Élénk  helyeslés  a  szélső  balon.)  

Nincs  a  t.  ministerelnök  ur  okoskodásában  
valóság.  Nincs  azért,  mert  mit  gondolat.minister-
elnök  ur,  ma  a  67-iki  kiegyezés  után  távolabb  
állank  mi közjogi  elveink  valósításától,  mint  az  
50-es  60-as  évek  állapota  a  67-es  kiegyezéstől?  
Ha  akkor a  nagyobb nehézséget  le lehetett  győzni,  
miért  ne lehetne most  a  kisebbet?  Akkor  ez  lehet-
séges  volt  a  nélkül,  hogy  a  nyilvános  élet  a  lap-
pangva  forrongó  irányzatokat  feltárta  volna. Miért 
ne  lehetne  most,  midőn  a lappangó  irányzatokat  
mindenki  feltárhatja,  midőn  egész  Magyarország-
ban  semmi  olyan  törekvés  nincs,  mely az uralkodó 
ház  érdekeivel  ellentétbe  jöhessen.  (TJgy  van!  a  
szélső  balon.)  

Hanem  az  nagyon  természetes,  hogy  a  t.  mi-
nisterelnök  ur  ezen érvelést  felhasználja,  mert  ez  
két  szempontból  becses  a  t.  ministerelnök  ur előtt. 
Először  azért,  mert  okául  szolgálhat  annak,  miért  
adta  fel  közjogi  elveit.  (Ugy  van!  a  szélső  balon.)  
Másodszor  azért,  mert  ha  egyszer  a  függetlenségi  
pártot  gyanúsítja  fölfelé,  máskor  meg,  midőn  az  
udvari  méltóságok  hivatalos  hatáskörükbe  lépésé-
ről  van szó,  a  mérsékelt  ellenzéket  gyanúsítja  föl-
felé,  igy  mindenkit  gyanúsítva,  értéktelenné  téve,  
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talán  csak  képes  lehet  magát  a  hatalom  polczán  
továbbra  is  fentartani.  (Élénk  helyeslés  a  szélső  
balon.)  De  nem  áll  ez  a  korona  érdekében  sem,  
mert  ez  nemcsak  a  közjogi  ellenzéknek  volna  
dennntiatiója,  hanem  magának  a  koronának  is  és  
ha  csak  egy  két  ember  akad  is ki  elhiszi,  már  a  
ministerelnök  ur  nagy  kárt  tett,  mert  egy  össz-
hangot  zavart  meg.  (Ugy  van!  a  szélső  balfelöl.)  
Hiszen  igen  sok  ember  van  Magyarországon,  ki  
ugy  gondolkodik,  mint  a hogy  gondolkozni  kell  
minden  politikai  férfiúnak,  ki  egy  nemzet  küzdel-
meiben  harczosképen  áll  a  köztéren,  hogy  a  nem-
zetnek  léte,  haladása  és  előremenete  a  főczél,  a  
többi  pedig  csak  eszköz.  És  ha  a  t.  ministerelnök  
urnák  sikerülne  a  czél  és  eszköz  között  milyen  
eszköz  a  nemzetre  nézve  a  monarchicus  kormány-
forma  és  az  uralkodóház  és  ahhoz  való  ragasz-
kodás,  az  összhangot  egy  pár ember  kebeléből  ki-
irtani,  higyje  el,  rossz  szolgálatot  tett  az uralkodó 
háznak  is  és  a  hazának  is.  (Igaz!  Ugy  van!  szélső  
balfelöl.) 

A  felelős  kormány  elvénél  fogva  nem  azért  
van  felállítva,  hogy  a  korona  viselje  a  felelőséget,  
hanem  hogy  a  ministerek  viseljék  azt.  Épen  azért  
mert  a  korona  szent  és  sérthetetlen,  kell,  hogy  ott  
legyenek a  ministerek,  kik  sem  nem  szentek,  sem  
nem  sérthetetlenek,  (Élénk  derültség  a  szélső  bal-
oldalon.  Felkiáltások  jobbfélöl:  Nem  is  mondja  senki!) 
hanem  felelősségre  vonhatók.  

Minthogy  pedig ott kell lenni a  ministereknek,  
vájjon helyes,  a felelős  kormány elvének megfelel-e 
az  és  a  felelősség  elve  érvényesül-e,  ha  egyszer  a  
nemzeti  bank  kérdésében  azt  halljuk,  hogy  nem  



tudtam  a  korona  aggodalmait  legyőzni,  (Élénk  
tetsrés  balfelöl)  másszor  meg  a  bosnyák  occupatio-
kérdésében  hivatkoznak  arra,  hogy  felsőbb  körök 
kívánatára  kell,  hogy  ez  megtörténjék.  (Felkiál-
tások  jobbfelöl.  Ezt  sohasem  mondta.')  Ezután  pedig  
jön  a  magyar  udvari  méltóságoknak  és  az  udvar-
mesteri  állásnak  betöltésére  és ekkor  arra  történik  
hivatkozás,  hogy  az  uralkodónak  csak  egy  ház-
tartása  van,  de  gondoskodnak  arról,  hogy  a  hír-
lapokban  mindenütt  közhírré  legyen  téve,  mintha  
ezt  ö  Felsége  urunk  királyunk  mondotta  volna.  
(Nagy  nyugtalanság  és  zaj  jobbfelöl.)  Most  megint  
előállani  azzal,  hogy  a  korona  és  egy  országos  
párt  között  conflictus  támadhat,  mielőtt  elvei  
valósittattak  volna,  ez  nem  egyéb, mint  a felelős-
ségnek  áthárítása  a  koronára.  (Igaz!  Ugy  van!  a  
szélső  balfelől.  Zaj  jobbfelól.)  De  mi  ezt  nem  akar-
juk  acceptálni és a felelősséget  teljesen fenhagyjuk 
a  minister  urnák.  (Igaz!  ügy van!  a szélső  balfelől.)  
Nem  előnyös  a  minister  úrra  nézve  az,  ha  ilyen  
nyilatkozatot  tesz,  mert  mi  a  ministerelnök  urnák  
hivatása  alkotmányunk  értelmében?  Az,  hogy  a  
nemzet  és  a  korona  közt  közvetítő  legyen  és hogy 
a  koronát  informál]  a  a  nemzetben  nyilvánuló  
irányzatokról  és törekvésekről.  (Igaz!  Ugy  van!  a  
szélső  baloldalon.)  És  ha  a  ministerelnök  ur  ily  
nyilatkozatot  tesz,  jól  informálta-e  a  nemzet  
törekvéseiről  a  koronát  és  a  korona  törekvéseiről  
a  nemzetet?  A t.  ház  bölcsességére  bizom,  hogy  
ítélje  ezt  meg.  (Élénk  helyeslés  szélső  balfelől.)  Azt  
hiszem,  hogy  a  ministerelnök  ur meggondolatlanul 
járt  el  és  ezért  nyilatkozatát  tudomásul  veszem,  
mert  azt  nem  tekinthetem  egyébnek,  mint  meg-



hátrálásnak  a  magán  személy  mögé  ott,  a  hol  
magánszemélyének  a  felsőházban  helye  nincsen.  
(Élénk  helyeslés  a  szélső  balfelöl.)  Az  előre  bocsá-
tottakat  azonban  megjegyezni  kívántam.  (Élénk  és  
zajos  helyeslés  és tetszés  balfelöl.)  

Horvát  regnikol&ris  küldöttségről.  
(1885.  mircziui  19-én.)  

T.  ház!  A  ministerelnök  ur  rövid  nyilat-
kozatot  tett,  azzal  indokolván,  hogy  nem  indo-
kolt  semmit,  miszerint  határozati  javaslata  
indokolja  magát.  Már  pedig  a  határozati  javas-
latnak  nyaktilóba tört  mondatai nagyon is rászorul-
nak  a  felvilágosításra  és  értelmezésre.  Hisz  mind-
járt  az  első  pontban  azt  mondja, hogy  a  horvát  
tartománygylllés  . .  .  „már  ki  is  küldött  egy  12  
tagból  álló  országos küldöttséget  oly  czélból,  hogy  
az  a  fennálló  kiegyezési  törvény teljes  tisztaságát  
kölcsönös  egyetértéssel  kétségen  kívül  helyezze  
és  e  végett  Magyarország  országgyűlésének  ha-
sonlóküldöttségével  tárgyalásokba  bocsátkozzék".  
Mit  tesz  az t.  ház,  hogy  „a  kiegyezési  törvény  
teljes  tisztaságát . . . .  kétségen  kivül  helyezze?"  
Egy  conceptus,  mely  ennyire  értelmetlen,  
ennyire  zavaros,  bizony  rászorul  arra,  hogy  a  
ministerelnök  ur  azt  fényes  dialectikájáva]  helyes  
világításba helyezze.  Mert, ha  a kiegyezési  törvény  
tisztaságát  kell  kétségkívüli  állapotba  helyezni,  
akkor  fel  kell  tenni, hogy a törvénynek  szennyesse  



ía  van,  melyet  kétségen  kívül  helyezni  nem  szük-
séges. 

Hogy  tovább  menjünk,  a  ministerelnök  nr  
imént  adott  válaszában  arra  is  hivatkozott,  hogy  
„Magyarország  érdekében  nem  óhajtja,  hogy  a  
horvát  tartománygyülés  a  magyar  országgyűlés-
hez  átiratot  intézzen".  Hát  t.  ház,  mi  lenne  annak  
a  következése,  ha  a  tartománygyülés  és a  magyar  
országgyűlés által elintézendő  kérdés  előtt  állva,  a  
tartománygyülés  hozhatna  oly  határozatot,  melyet  
a  ministerelnök  nem akarna a magyar  országgyűlés  
elé  terjeszteni?  Vájjon hol  van  a törvényben  a jog 
és  befolyás  megadva  arra, hogy a tartománygyülés 
csak  a  ministerelnök közvetítésével  érintkezhessék  
a  magyar  országgyűléssel?  És  midőn a t. minister-
elnök  ur  a magyar  állam érdekét oly tűzzel hangoz-
tatta,  ez  mindjárt  aggodalmat  támasztott  bennem  
az  államérdek  iránt  és  attól  félek,  hogy  ez  épen  
olyan,  mint  a  ministerelnök  urnák  a  nemzetiségek  
mozgalmai  ellenében  itt  hangoztatni szokott fenye-
getései,  melyeket  itt  rendesen  taps  és  helyeslés  
követ,  de  azért  a  nemzetiségi  izgatók  aknamun-
kája  tovább  foly  az  országban  és  legkevésbé  sem  
csökken,  a  ministerelnök  ur  pedig  csak  arra  hasz-
nálja  fel,  hogy  azokkal  kiegyezik  saját  pártjának 
megerősítése  czéljából.  (Ugy  van!  a  szélső  balon.)  

Ezen  határozati javaslat  sem  visel magán más 
jelleget,  mint  azt,  hogy  az  1868:  XXX.  törvény-
czikk  ne  tartassék  meg,  hanem  hogy  a  minister-
elnök  ur  oly  szolgálatot  tegyen  a  horvát  képvise-
lőknek,  mely az  ő többségének lábaihoz  bilincselje  
azokat.  Rövid  indokolásában  a  t.  ministerelnök  ur  
egyebet  nem  mondott,  csak  azt,  hogy  a  horvátok  



azt  hangoztatják,  hogy  a  magyar  minieterek  meg-
sértették  a  kiegyezési  törvényt.  Már  ha  a  horvá-
tok  azt  hangoztatják,  küldjünk ki  egy regnicolaris 
depntatiót,  mely  vizsgálja  meg,  hogy  a  sérelmek  
valók-e,  vagy  nem.  Miként  áll  a  kiegyezési  tör-
vény  értelmében  a  helyzet?  Akként,  hogy  a  közös  
ügyekben  a  magyar  ministerek  nem  felelősek  a  
regnicoralis  depntatioknak,  nem  vonhatók  felelős-
ség  alá  a  külön  horvát, vagy külön magyar ország-
gyűlés  által,  hanem  csak  a  közös  országgyűlés  
által. 

Erről  a  törvény  45.  §-a  oly  világosan  intéz-
kedik,  hogy  a  ministerelnök  ur  azt  szokott  retori-
kai  ügyességével  aligha  tudja  elcsűrni-csavarni.  

„A központi kormány Horvát-Szlavon -Dalmát-
országok  területén  ez  országok  külön  kormányá-
val  egyetértőleg  igyekszik  eljárni;  eljárásáért  
azonban  a  közös  országgyűlésnek,  melyen Horvát-
Szlavon  és  Dalmát  országok  is képviselvék felelős 
levén, intézkedései a horvát-szlavon és dalmát orszá-
gos  kormány  és  törvényhatóságok  részéről  szük-
ségkép  előmozdltandók,  sőt  a  mennyiben  a  köz-
ponti  kormánynak  saját  közegei  nem  volnának,  
általuk  közvetlenül  végre  is  hajtandók."  

Tehát  a  magyar  kormány  felelősségre  csak  
itt,  ez  országgyűlés  termében  vonható.  

Ha  most  egy  regnicolaris  deputatio  küldetik  
ki,  ezen  felelősség  nem  az  országgyűlés  kebelé-
ben,  nem  a  közös  országgyűlésen  érvényesül,  ha-
nem  a  horvát  regnicolaris  deputatio  jelentése  el-
megy  a  horvát  tartománygyülésbe,  mely  külön  
gyűlés,  a  magyar  deputatio  pedig  behozza  azt  a  
magyar  országgyűlésbe,  melyen  a  horvátok  nem  



fognak  résztvenni,  ép ugy,  mint  most.  A  helyett  
tehát,  hogy  a  kormány  felelősségre  vonatnék  itt  a  
közös  országgyűlésen,  egy  új jog nyujtátik  a  hor-
vát  országgyűlésnek  s ugyanakkor  a  magyar  or-
szággyűlés  hatásköre  szűkebb  körre  szorítkozik.  
(Élénk  helyeslés  a szélső baloldalon.)  Nagyon  termé-
szetes,  hogy  a  ki  nem az  elvek  hü  őre,  hanem  az  
alkudozás  mesterségét  űzi,  arra  nézve  sokkal  ké-
nyelmesebb,  hogy  a  regnicolaris  deputatio  zárt  
falai  közé  meneküljön  és  onnan  szője  cselszövé-
nyeit  és  fondorlatait,  ottan  alkudjék  meg  szokása  
szerint  az  ország  törvényeinek  és  állami  tekinté-
lyének  rovására.  (Helyeslés  a  szélső  baloldalon.)  

Ne hangoztassa  a t.  ministerelnök  ur  Magyar-
ország állami  tekintélyét, mert mikor  olyan indokot 
hoz  fel  a  saját  védelmére,  hogy  a  magyar  mi-
nisterek  ellen  a  horvátok  által  felhozandó  sérelmi  
ügyekben  tanácskozzék  a  deputatio,  akkor  a  ma-
gyar  állami  érdekek  ellen  cselekedett,  holott  an-
nak  kellene,  mint  ministerelnök,  hogy  oszlopa  le-
gyen.  (Helyeslés  a  szélső  baloldalon.) 

Ha  a  horvát  képviselőknek  panaszaik  vannak  
a magyar kormány ellen, miért  nem állanak itt  fel  ez 
országgyűlés  termében,  miért  nem  állanak  elő  
panaszaikkal,  hogy ismerhessük meg  azokat. Miért 
szükséges  azt  egy  regnicolaris  deputatio  tagjaira  
szorítani,  miért  a  nyilvánosság  elől elvonni ? Miért 
egy  kiegyezési  comitét  szervezni  azért,  hogy  azon  
sérelmek,  melyek  itt  volnának  érvényesítendők,  
ottan  ebédekben  gazdag  egyezkedés  útján,  de  az  
ország jogainak kárával  elintéztessenek?  (Helyeslés  
a  szélső  baloldalon.)  

Hiszen  feltűnő  a  horvátok  azon  tactikája.  



hogy  saját  ügyeikben  itt  a magyar  országgyűlésen  
nem  beszélnek.  Itt  közös ügyeikben  egyebet  nem  
tesznek,  mint  szavaznak,  de  a  felelősséget,  az  
odiumot  ezért  otthon  viselni  nem akarják.  

Nincsenek  pénzügyi  törvényeink,  a  melye-
ket  ők  meg  ne  szavaztak  volna  és  a  melyek  szi-
gora  ellen  ők  felszólaltak  volna.  És  kik  azok,  a  
kik  Horvátországban  elégedetlenséget  szítanak  és  
bujtogatnak  a  magyar  pénzügyi  törvények  tekin-
télye  ellen  1  Kik  használják  fel  azok  drasticussá-
gát  és  czélszerütlenségét,  a  melyet  mi  ezen  oldal-
ról  ostoroztunk?  A  horvát  tartománygyülés  azon  
tagjai,  a  kik  soha  sem  szólaltak  fel  azon  törvé-
nyek  meghozatala  ellen.  (Igaz!  ügy  van!  szélső  
balfel&l.) 

Ha  van  sérelem,  a  mely  elkövettetett  a  ki-
egyezési  törvényen,  az  csak  két  rész  által  követ-
tethetett  el.  Ha a  horvát kormány által követtetett 
el:  a  horvát  kormány  felelősségre  vonhatóregni-
colarisdeputationélkül.ahorváttartománygyülésen. 

Ha  pedig  a  sérelmet  a  magyar  kormány  kö-
vette  el  a  kiegyezési  törvényen,  ez  felelősségre  
vonható  a  közös  országgyűlésen  (Igaz!  Ugy  van!  
a  szélső  baloldalon)  és igy  a regnicolaris  deputatio  
kiküldésére  nincs  szükség.  Épen  azért,  mivel  ezen  
regnicolaris  deputatio  csak  ürügy  akar  lenni  arra,  
hogy  a  mit  a  horvátok  most nyiltan nem kérhetnek 
és  a  mit  a  minister  ur nekik teljes nyíltsággal  meg  
nem ajánlhat,  a  határozati  javaslat  tárgyalására  
kiküldött  regnicolaris  deputatio kérje;  épen  azért,  
mivel  nincsenek  elősorolva,  hogy  melyek  azon  
regnicolaris  deputatio  feladatai  és  mért  nincsenek  
megnevezve  azon  tárgyak,  a  melyek a regnicolaris 



deputatio  elé  fognak  hozatni,  kéri  a  regnicolaris  
deputatio  kiküldését  azért,  hogy  ha  majd  az  
egyesség  megköttetett,  fait  accomplival  álljon  az  
országgyűlés elé és akkor,  amidőn  az országgyűlés 
tárgyalása  alá  kerül  a regnicolaris  deputatio  hatá-
rozati  vagy  kiegyezési javaslata,  mint  bevégzett  
tény  egész  súlyával  nehezüljön  saját  pártjára,  a  
hol  kell,  hogy  megdöbbenjenek  a  lelkiismeretek,  
midőn  Magyarországtól  egy  újabb  jogának  fel-
adása  kívántatik  és  annak  előbb biztosíttatik  több-
ség,  a  minek  többséget  nem  tudna  a  kormány  
most biztosítani, ha most megmondaná, hogy melyek 
azon  tények,  a  melyek  ott  a  regnicolaris  deputa-
tióban  tárgyaltatni  fognak.  (Igaz!  Ugy  van!  a  
szélső  baloldalon.)  A  ministerelnök  ur  jól  tudja  és  
ebből ítélem meg eljárását,  hogy  a  magyar  ország-
gyűlésen  ma  többség  nem kapható  arra,  hogy  az  
a  kérdés,  a  mit  a  horvátok  szeretnek  bolygatni,  
hogy  az  állami  vasutak  és  a  közös  hivatalok  hiva-
talos  nyelve  a  horvát  legyen  és  ne  a  magyar,  a  
regnicolaris  deputatio  által  tárgyaltassék.  (Igaz!  
Ugyvan!  a  szélső  baloldalon.)  Akkor  t.  ház,  midőn  
a  regnicolaris  deputatio kiküldetik  és ez  által  mód  
és  alkalom  nyujtatik  arra,  hogy  a  horvát  képvise-
lők  ne  itt  a házban mondják el nyíltan panaszaikat,  
bevárva  a  mi  czáfolatainkat  és  helyreigazításain-
kat,  a  melyek,  ha itt elhangzottak,  Horvátországba  
is  áthallatszanak,  arra  szoktatja  a  horvátokat  a  
minister  ur,  mint a makranczos gyermekeket,  hogy  
mindig  félrevonulva  egy  külön  szegletbe,  a regni-
colaris  deputatio  szegletébe  és  kiduzzogva  magu-
kat,  tovább  engedelmeskedjenek.  Az  a  törekvés  
Horvátország  részéről,  hogy  azon ügyek,  amelyek 



a  közös országgyűlés  elé tartoznak,  a  regnicolaris  
depntatio  elé  vonszoltassanak  és hogy  azon ügyek, 
a  melyek  feltétlenül  a  közös  országgyűlés  hatás-
körébe  tartoznak, olyanokká  tétessenek, a  melyek-
hez  a  két  országgyűlésen  lehessen  hozzászólni,  
vagyis,  hogy  az  1868: XXX. törvényczikk ne csak 
szellemében,  de  szavaiban  is  megrontassék,  támo-
gattatik  a  t.  ház  által  akkor,  midőn  a  regnicolaris  
depntatió kiküldetik.  Ezzel  támogatja  a  ház  tacti-
kai  eljárásában  a  ministerelnök  urat  is,  a  ki  con-
cessiókat  hajlandó  nekik  tenni,  de  a  concessio  
megadásának  ódiumát  nem  akaija  maga  viselni,  
hanem  bűntársává  a regnicolaris  deputatiót akarja 
tenni.  (Igaz!  ügy  van!  a  szélső  baloldalon.)  A  
ministerelnök  ur e szándékait és czélzatait szolgálja 
a  t.  ház  akkor,  midőn  a  határozati  javaslatot  el-
fogadja.  (Igaz!  Ugy  van!  a  szélsöbaXoldalon.)  Mint-
hogy  a  horvátok  nyiltan  nem  tudnak  a  magyar  
országgyűléstől  új  concessiókat  kicsikarni, a  mint  
ezt  1873-ban  tették,  értelmezés  útján  akaiják  ezt  
elérni.  Van  erre  praecedens  is.  Midőn  a  czimerek  
dolgában  Horvátországban  zavarok  voltak,  midőn  
arról  volt  szó,  hogy  a  czímereken  lehet-e  magyar  
felirat  vagy  sem,  akkor  mi  történt ?  A  minister-
elnök  ur  maga  hozott  ide  a  ház  elébe  egy  határo-
zati  javaslatot,  melyben  a  közös  országgyűlés  
kimondta,  hogy  a  czimerek  minden  felirat  nélkül  
alkalmazandók.  (Igaz!  Ugy  van!  a  szélső  balon.)  
Ezen  praecedens,  mely  a  ministerelnök  ur  csele-
kedete  volt,  az  egy  tény  volt,  melyet  nem  csak  a  
gyorsírók  jegyeztek  fel,  ez  tény  volt,  melyhez  n  
ministerelnök  urnák következetesnek  kellett  volna  
maradnia.  Ha  ebhez  következetes  maradt  volna,  



nem  terjesztette  volna  elő  ezen  határozati  javasla-
tot,  mely  ezen  praecedenssel  épen  ellenkező  állást  
foglal  el.  (Igaz!  Ugy  van!  a  szélső  baloldalon.)  Nem 
lehet  ezen  határozati  javaslatot  elfogadni  és  meg-
szavazni  csak  azért  sem,  mert  az  1868.  XXX.  
törvényczikk  70. §-a határozott  intézkedést  foglal  
magában.  Ugyanis  végső  soraiban  a  kővetkezőket  
mondja: 

„Egyszersmind  megállapíttatik,  hogy  ezen  
egyezmény  az  egyezkedő  országok  külön törvény-
hozásainak  tárgya  nem  lehet  és  változtatás  rajta  
csak  ugyanazon  módon,  a  mint  létrejött,  mindazon  
tényezők  hozzájárulásával  tétethetik,  melyek  által  
köttetett." 

Az első rész az,hogy ezen egyezmény az egyez-
kedő  országok  külön  törvényhozásainak  tárgya  
nem  lehet,  vessző  s  ezzel  a  mondat  be  van  
fejezve. 

Következik  a  további  rész,  miként  változtat-
ható  meg  a  horvát  kiegyezés.  

Ha  arról  van szó, hogy  ezen  1868.  vagy  az  
1873 ki  törvény  megváltoztattassák,  akkor  van  
regnicolaris  küldöttségnek  helye,  de  mivel  most  
nem  arról  van  szó,  hanem  csak  értelmezéséről,  
vagy  mint  a  ministerelnök  ur  magát  kifejezte,  
tisztaságba  helyezéséről,  akkor  nem  lehet,  nem  
szabad  az  1868: XXX.  törvényczikk  értelmében  
azt  külön  országgyűlésben tárgyalni,  az egyedül  a  
közös  országgyűlésen  tárgyaltathatik.  (Helyeslés  a  
szélső  balon.)  

Hogy  ez  valóban  igy  van,  azt  elég határozot-
tan  és  világosan  illustrálja  a  31.  §.,  a  mely  
igy  szól:  „Azon  tárgyakra  nézve,  melyek  a  



magyar  korona  országai  és  ő Felsége  többi orszá-
gai  közt  közösek  vagy  egyetértőleg  intézendők,  
valamint azokra  nézve, a  melyek  magnk  a  magyar  
korona  országai  közt  a  fennebbi  szakaszokban  
közöseknek  jelöltettek  ki,  a  törvényhozási  jog  a  
magyar  korona  összes országainak  évenkint Pestre 
egybehívandó  közös  országgyűlését  illeti. * 

A  31.  §.  tehát  megmondja, hogy  az  ily közös 
ügyek  hol  tárgyalandók,  a  Pesten  összehívott  
országgyűlésen. 

A 70.  §.  megmondja,  hogy  külön  ország-
gyűlésen  nem  tárgyalható.  Már  pedig  a  ha-
tározati javaslat,  mely  a  kiegyezési  törvény  meg-
sértése,  vagy  meg  nem sértése  felett  lenne hivatva, 
hogy regnicolaris bizottság által döntsön, egyenesen 
a  törvénynek  31.  és  70.  §-aiba ütközik. De  hogy  
ez  most  a  ministerelnök  urnák  czélzata,  azt  saját  
határozati javaslatának  utolsó  pontja  mondja  el  
és  azt  igen jól  értelmezte  a  ház  t.  elnöke,  midőn  
azt  mondta,  hogy  a  regnicolaris  bizottság  csak  
azon  hatáskörben  működhetik  és járhat  el,  a  mely  
hatáskör  a  határozati  javaslatban  körvonalozva  
van.  Mit  mond  a  határozati javaslatnak  utolsó  be-
kezdése 1 Azt  mondja,  válasszon  a  ház  ennyi  és  
ennyi  tagot,  mely  a  Horvát-,  Sziavon-  és  Dalmát-
országok országos küldöttsége által előterjesztendő 
ügyeket  a  nevezett  társországok  küldöttségével  
megbeszélve, igyekezzék  a  fennálló  kiegyezési tör-
vény  alapján  minden  netán  felmerülhetett  félre-
értést  elenyésztetni  és  tárgyalásainak  eredmé-
nyéről  mielőbb  tegyen  az  országgyűlésnek  je-
lentést. 

Vagyis  kötött  kézzel  küldjük  ki  a  magunk  



regnicolaris  bizottságunkat,  mert  ezen  határozati  
javaslat megköti és ebben rejlik azon czélzat, a mely 
elárulja  a ministerelnök  urnák  irányzatát  és törek-
vését,  hogy  csak  azt tárgyalhatják,  a  mit a  horvát  
regnicolaris  küldöttség  tagjai  elébe  terjeszteni  
jónak  látnak,  vagyis  a  küldöttség  ki  lesz  küldve  
nem  azért,  hogy  a  kölcsönös  sérelmek  megvitat-
tassanak  és azok  kölcsönösen  megvitattatva,  egy-
szersmind  tisztáztassanak  és  elenyésztessenek,  
hanem  csak  azért,  hogy  a  horvát  regnicolaris  
deputatio  tagjai  teijeszszék  elő  sérelmeiket,  csak  
azt tárgyalja  a  magyar  deputatio,  vagy  igy  van,  
a  mint  ezen határozati  javaslatban  meg  van  szó  
szerint  irva,  vagy  nincs  igy  s  akkor  a  minister-
elnök  ur  óvakodjék tollat  használni,  mert  a  tollal  
nem tudja  jól  gondolatait  kifejezni,  de  a  mint  
látjuk,  nem  is tudja  kellőleg  elrejteni.  (Derültség  
a  szélső  balon.)  És  vájjon  a  méltányosság  meg-
engedi-e  azt,  hogy  midőn  a  horvát  küldöttség  tel-
jes  felhatalmazással  megy  a  tárgyalásba,  addig  
a mi küldötteink  egyáltalában nem tndják, hogy mit 
mondjanak  és  meddig  mehetnek  el;  mert  az  olyan  
regnicolaris  küldöttség,  mely  csak  a  horvátok  
által  teendő  propositiókat  tárgyalja  és  Magyar-
ország  sérelmeit  elő  nem  hozhatja,  az  passiv,  az  
nem  nyerhet,  csak  veszíthet.  Mily  sérelmek  kö-
vettettek  el  Magyarországgal  szemben  a  kiegye-
zési  törvényen,  például  a  zászlótiprás  alkalmával,  
mily  sérelmeket  követnek  el  a  horvát  hatóságok  
ezen  törvényen,  midőn  a  magyar  átiratokat  és  
beadványokat  egyszerűen  visszautasítják s  a  ma-
gyar  regnicolaris  deputatiónak  nem  szabad  mind-
ezeket  előhozni,  hiszen  akkor  ez  a  deputatio  nem 



egyéb,  mint  regnicolaris  deputatio  vagy  a  hor-
vátok  mulattatására,  vagy  pedig  a  horvátok  félre-
vezetésére,  vagy  épen  Magyarország  jogának  el-
alkuvására. (Zajos helyeslés a szélső  baloldalon.)  Ezen-
kívül  más  eshetőség  nincs  és  mert csak ezen három 
consequentia  vonható  le:  én  a  határozati  javas-
lathoz  hozzá  nem járulhatok.  El  nem  fogadhatom  
annyival  is  inkább,  • mert  szükséges  már,  hogy  
Magyarország  felhagyjon  azon  nagy  lovagias-
sággal,  mely  gyakran  a  könnyelműséggel  volt  
határos,  sőt  maga  a  könnyelműségbe  is  átcsapott,  
midőn  a horvátokkal  szemben  folyton  concessiókra 
concessiókat  halmozott.  Hisz  a  ministerelnök  
munkája  az,  hogy  a  határőrvidéket  oda  adták  
Horvátországnak  minden  recompensatio  nélkül.  
Az  ő munkájának  az  eredménye  az,  hogy  meg-
növekedett  területben  Horvátország a határőrvidék 
által  és  nem  háladalosságra  köteleztük  le  ez  által  
Horvátországot  területe  nagyobbítása  által,  hanem 
vágyai  lettek  egy  délszláv  birodalom  iránt  na-
gyokká,  megsokasodott  az  ország  lakosainak  a  
száma,  de  nem  sokasodott  meg  bennük  a  baráti  
érzelem,  hanem  ellenséges  érzület,  tüntetés és tün-
tetések  szaporodtak  meg.  (Igaz!  Ugy  van!  a  szélső  
baloldalon) 

Azon jótétemény,  melyet  ők  soha  még  az  
absolut  kormánytól  sem tudtak megkapni, melynek 
pedig  oly  hűségesen  szolgáltak,  mely  eredményt  
elértek  a  magyar  alkotmányos  kormány  kegyéből,  
azzal  hálálják  meg,  hogy  azóta  mintegy  parancs-
szóra  az  egész  horvát  területen,  a  mi magyar,  ül-
döztetik,  a  magyar  törvény, a magyar szó folytonos 



Üldözés tárgyát  képezi.  (Igat!  Ugy  van!  a  szélsíi  
baloldalon.) 

Óvatosságra  intenek  ezen  tapasztalatok  és  
arra  tanítanak,  hogy  a  Horvátországban  dívó  dél-
szláv  törekvésekkel  szemben ne számítson Magyar-
ország  másra,  mint  csak  önmagára.  Mert  azon  
párt  is,  mely  Horvátországban  magát  nemzetinek  
nevezi  és itt  fenn  Budapesten  Magyarország  iránt  
jóindulatot  színlel,  odahaza  egészen  más  nyelven  
beszél.  A Miskatovicsok  mást  irnak  a  horvát  la-
pokban  és Nagy-Horvátországról  álmodoznak  és  
megint  egészen  más húrokat  pengetnek  itt. És  ha  
körültekintünk  Horvátországban,  azt  látjuk,  hogy  
forrongásban  vannak  az  agyak  és  ha  több  jogot  
tőlünk  kívánnak,  az  azért  van,  mert  az  enged-
ményekben  annyira  mentünk,  annyi  kívánságokat  
teljesítettünk  és  gyakran  még  olyan  dolgokat  is  
megnyertek,  miknek  megnyeréséhez  reményt  is  
alig  kötöttek  és  a  sok  elért  eredmény  megzavarta  
agyukat,  elvesztették  az  egyensúlyt  és  követe-
léseikben  és  a  lehetőségben  nem  ismernek  már  
határt.  (Igaz!  Ugy  van!  a  szélső  baloldalon.)  

Óvatosabbaknak  kell  lennünk  azért,  mert  
Magyarországnak  állami  fenhatóságát  bármi  tör-
ténjék  is,  fenn  kell  tartani;  és  vége  van  azon  
időnek,  hogy  mi nagy  dolgokat  adhassunk  Horvát-
országnak,  mert  a  mit  adhattunk,  odaadtuk  és  
a  mi  meg  van,  azt  meg kell  tartanunk,  meg kell 
tartanunk  még  Fiumét  is  minden  áron,  mert  
Magyarországnak  tengerrel  és  a  tengerhez  úttal  
kell  birni  és  ha  Horvátország  nem  képezné  
Magyarországnak  kiegészítő  részét,  ha  nem  ké-
pezné  szent  István  koronájának  részét,  akkor  is  



meg  kellene  hódítani  azért,  hogy  Magyarország  
helyes  közgazdasági  és  önvédelmi  politikát  kö-
vethessen.  (Helyeslés  a  szélső  balon.)  

Én  a  határozati  javaslatban  azt  látom,  hogy  
mintán  nagy  dolgot  Horvátországnak  nem  tudunk  
ajándékozni,  mert  az  már  nincs,  most  becses  
apróságokat  ajándékozzunk  és  mivel  nem  lehet  
nagy  érdeket  áldozatul  hozni  Horvátországnak,  
hát  apró  érdekeket  hozzunk  áldozatul,  habár  a  
törvények  magyarázata  czímén  is.  Erre  az  inga-
tag  alapra  lépni  nem akarok,  ezért  magam  és elv-
barátaim  nevében  a  határozati  javaslatot  el  nem  
fogadhatom,  hanem  határozottan  kijelentem,  hogy  
azt,  mint  az  1868:  XXX.  törvényczikkbe  ütközőt  
visszautasítjuk és ahhoz  hozzájárulni  nem fogunk.  
(Élénk  helyeslés  a szélső  baloldalon.)  



.  ,  Ujbdl  a főrendiházról. 
-  ..  (1885.  éTÍ április  hí  Sl-én.)  ,  

T.  képviselőház!  (Baüjuk.')  A  szőnye-
gen  levő  törvényjavaslatnak  története  nagyon  
tanulságos.  A  minister  bead  az  alsóházhoz  
egy  törvényjavaslatot,  melynek  tárgyalásánál  
azon  szokatlan  meglepetésben  részesültünk,  hogy  
a  kormánypárt  tagjai  felszólalnak  és  védelmezik  
a  javaslatot,  nem  ugy,  mint  a jelen esetben törté-
nik.  14  napi  vita  folyama  alatt  a  túlsó  oldalról  
igen  szép,  érdekes  és  tartalmas  beszédeket  hal-
lottunk,  melyek  mind  a  szabadelvűséget  hangoz-
tatták,  democratiát  hirdették,  a  szabadelvűség  
és  democratiának  akarták  Magyarországot  meg-
hódítani.  Most  azok,  a  kik  14  napon  keresztül  
beszéltek,  választani  kénytelenek  atyai  érzelmük  
közt,  mely  őket  beszédeikhez  fűzi  és  azon  érzü-
let  közt,  mely  őket  a  ministerelnök  úrhoz  köti.  
(Derültség  a  szélső  baloldalon.)  

A  ministerelnök  ur  a  javaslattal  átment  a  
főrendiházhoz.  És  mi  történt  ott?  A  legszégyen-
letesebb alkú processusa.  (Igaz!  TJgy  van!  a  szélső  
balon.)  A  ministerelnök  ur,  a  ki  magát  az  alsó-
ház  többsége  vezérének  szokta  nevezni,  a  vezér  
az  e  többség  által  elfogadott  törvényjavaslatot  a  
főrendiházban  nem  védelmezte,  hanem  minden  
védelem  nélkül  kiszolgáltatta  a  főrendek  kénye  
kegyének.  (Igaz!  Ugy  van!  a  szélsőbalon.)  Azt  meg-
ítélni,  hogy  méltó-e  ezen  eljárás  az  alsóház  több-
sége  vezéréhez,  tartozik  önökre;  de  mivel  a  
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vereség  nemcsak  a  többségé,  hanem  az  alsóházé  
és  a  nemzeté  is,  tartozik  mi reánk  is.  Hiszen  a  
ministerelnök  ur  a  megalkuvás  azon  procedúrá-
ját  követte,  melyet  adomákban  hallunk.  A  zsi-
dók  közt  folyik  a  beszélgetés.  10-et  kér,  8-at  
akar  kapni,  6-ot  ér,  a  másik  4-et  akar  adni,  
majd  2-őt  igér  és  mikor  kettőt  Ígértek  oda át :  a  
ministerelnök  ur  megalkudott,  mert a  korona  által  
kinevezendő tagoknak  20°/°-ával be tudta érni  és  e  
számban ki tudott egyezni.  (Derültség  a szélső  balon.) 

Eddigelé  a falusi  prokátorhoz  hasonlított  fur-
fangos  okoskodásaival;  most  már  a  kisvárosi  ke-
reskedőhöz  vagyunk  kénytelenek  őt  hasonlítani,  
a  ki  midőn  bukás  fenyegeti,  20'/„-rakiegyezkedik. 
(Élénk  derültség  a szélső  balon.) 

Azt  hirdették  a  túlsó  oldalról:  nem  kell  a  
választás elvét  elfogadni,  a  korona  kinevezési joga 
mellett  kell  megállanunk,  mert  a  korona  jo. ait 
szaporítani  kell.  A korona  tanácsosainak legelseje, 
midőn  saját javaslatának  megvédelmezéséről  van  
szó,  képes  20°/o-ig  a  korona  jogait  feladni,  
csak  azért,  hogy  saját  állását  megvédelmezhesse  
és  megtarthassa,  (tfg'i  van!  a szélső  baloldalon.)  Ha 
a  korona  jogainak  védelmezésében  Magyar-
országon  a  ministerelnök  ur  hasonló  buzgóságot  
tanúsít  az  osztrák  császári  korona  jogainak  érvé-
nyesítésével  szemben,  akkor  Magyarország  ön-
állásának  sorsát  előre  megirva  látom.  A  minister-
elnök  ur  azt  mondta  tegnap,  hogy  az  ellenzék  
hivatása  eszmét  hirdetni,  mert  úgyis  a  kivihetőség  
közvetlen  feltételeivel  nem kell  számolnia.  Vájjon  
a  ministerelnök  ur  most  ellenzéki,  vájjon  eszmét  
hirdetett,  midőn  a  főrendiházban  az  itt  meg-



szavazott  törvényjavaslat  kivihetőségének  eshető-
ségével  nem  számolt,  (Derültség  a  szélső  halon) mi-
dőn  a  korona  első  tanácsosa  annyi  könnyelmű-
séggel  hir,  hogy  megszavaztat  itt  egy  törvény-
javaslatot  egész  pártja,  az  egész  képviselőház  be-
folyásának  latba  vetésével  csak  azért,  hogy  alku-
dozási  alapot  nyerjen  és  azt  minél  hamarabb  
cserben  hagyja? Mert ha  a főrendiházban  törekszik 
ezen  álláspontot  védelmezni,  lépésről  lépésre  szo-
rittatik  vissza  és  megkísérti  az alsóház akaratának 
érvényesítését  a  főrendiházzal  szemben:  ezen  vád  
éle  megtompul,  de  midőn  mit  sem  kísértett  meg,  
hanem  midőn  a javaslat  ide  visszajön,  akkor  en  
block  elfogadtatást  akar,  akkor  az  alsóház  és  a  
nemzet  megaláztatásából,  teljességéből  semmisem  
hiányzik. (Ugy  van!  a szélső  haloldalon.)  Azt mondja 
ministerelnök  ur,  hogy  a  jelenlegi  javaslat  nem  
olyan  aristocraticus,  vagy  semmivel  sem  aristo-
craticusabb,  mint  a  milyen  a  jelenlegi  felsőház.  
A helyzet  azt  hiszem,  az, hogy volt  egy főrendiház, 
melyben a törvényhozás jogátadúsgazdagtól  kezdve 
a  földönfutó  szegényig  a  társadalom  mindon  osz-
tályában  élő  mágnások  bírták  a  születési  jognál  
fogva,  a  mely  a  múltból  fenmaradt,  de  az  új  
kor  által  soha  sem  szentesittetett,  mindig  mint  
megváltoztatandó,  mint  revideálandó  ugy  állott  a  
nemzet  előtt.  Most  ebből  az  aristocratiából,  mely  
eddig  a  főrendiházban  helyet  foglalt,  két  aristo-
cratiát  fognak  képezni,  egyik  aristocratia  lesz  a  
3,000  frt  censussal  bíró  főrendi  aristocratia,  a  
másik  aristocratia  lesz  az,  a  mely  most  a főrendi-
házból  kilöketik.  A főrendiházból  kimaradt  aristo-
cratiára  nem  azt  mondom,  hogy  ezek  a  liberális  



elemek,  hanem,  hogy  ezek  azok,  melyek  társa-
dalmi  foglalkozásuk  és  vagyoni  állásuknál  fogva  
sokkal  közelebb  állanak  a nemzet zöméhez, jobban 
ismerték  a  nemzet  szivének  lüktetését  és  mintegy  
a  nemzet  testébe  beolvadt  széleit  képezték  az  
aristocratia  testületének,  mert  az  illetők  be  va-
lának  házasodva  a  köznemesség  és  a  polgári  osz-
tályba  és  azért  az  aristocraticus  gőgről  le  kellett  
mondani.  Mi  történt?  A  szabadelvű  párt  sietett  
megakadályozni,  hogy  az  aristocratia  beolvad-
hasson  a  nemzet  testébe,  a  mi  által  a  democratia  
észrevétlenül  terjedt  volna  el,  mert  mi  lett  volna  
a  történelmi  procedúra  ?  A  mint  az  aristocratia  
elszaporodik, elszegényedik,  annál jobban  beolvad  
a  nemzet  testébe  és  a  kik  a  nemzet  testébe  be-
olvadva  vannak  a  fideicommissariusok  és  gaz-
dagokkal  egyenlő  jogot  élvezve,  azon  jogok  
használásában  korlátot  is  képezhetnek.  A  nemzet  
számithatott  volna  reájuk a  törvényhozásban, most 
pedig  az  aristocratiából  kétféle  aristocratia  fog  
alkottatni,  az  egyik,  mely  3,000  frtot  fizet  és  a  
mely  főrendi  aristocratiának  fogja  magátnevezni,  
mely  a  visitkártyáira  is  rá  fogja  nyomatni,  hogy  
a  főrendiház  tagja,  mely  külön  fog  egymás  között  
összeházasodni,  a  mely  külön  társas  köröket  fog  
képezni  és  mely  a  másikat,  a nem  főrendi  aristo-
cratiát  kifogja  kebeléből  taszítani. (Igaz!  Ugy  van! 
a  balon  és szélső  balon.) 

Ismerem  jól  ezen  körök  felfogását  és  igen  
jól  tudom,  hogy  a gentryt  és  az  aristocratiát  is  
megbecsülik  addig,  a  mig  vagyona  van,  de  ha  
vagyona  elzüllik,  nem részesül  többé azon  becsü-
letben  és  gyakran  ép  azok  által  gyaláztatikmeg,  



a  kik  vagyonát  elkaparták.  (Igaz!  Ügy  van!  a  
szélső  baloldalon.)  Ha  az  volt  a  czél, hogy  a  nemzet  
teste  több  tagra  osztassék,  hogy  lehetetlenné  té-
tessék  az  aristocratiának  a  nemzet  teltébe  való  
felolvadása:  akkor  a  t.  ministerelnök  nr  és  a  
főrendiház  e  czélt  elérte,  mert  az  által,  hogy  az  
elszegényedett  aristocratiát  magából  kirekeszti,  a  
kizárólagosság  és  az  aristocratiának  egy  szoros  
egészet  képező  testületben  összecsoportosnlása  
létesítve  van.  

Még van  e mellett  egy másik czél, a mely czélt 
Magyarországon  soha  megtűrni  és  megszenvedni  
nem  tndtak,  mert  mindig  azt  hitték  Magyarorszá-
gon,  hogy  a  nemesség  egy  és  ugyanazon  jogokon  
alapszik:  s  ez  a  másik  czél  az,  hogy  egy  külön  
aristocratia  teremtessék  és  az az  aristocratia,  mely 
főrendinek  fogja  magát  nevezni,  az  lesz  majd  az  
udvarképes  aristocratia.  (Ugy  van!  a szélső  balon.) 
A másik  aristocratia  csak  kegyelemből  és tűre-  .,  
lemből  fog  az  udvarnál  megjelenhetni,  a  nemesBég  
pedig  egyszerűen  el  fog  távolittatni.  Nekünk,  a  
kik  azt  akarjuk,  hogy Magyarország  koronája  ne  
egy társadalmi osztálynak befolyása  alatt állhasson, 
hogy  Magyarország királya ne csak  egy  társadalmi  
osztálynak  nézeteit  és  érdekeit  ismerje,  hanem  az  .  
egész  nemzet  érdekeivel  megismertethessék  és  az  
egész  nemzet  akaratáról  közvetlenül  hallhasson : 
nekünk  gátot  kell  vetnünk oly  törvényjavaslatnak,  
a  mely  külön  udvarképes  aristocratiát  akar  meg-.  ... . 
teremteni.  (Élénk  helyeslés  a  szélső  baloldalon.)  .  

A  3,000 frtos  főrendiházi  tagok  közt, kik  lesz-,  
nek  a  túlnyomók?  A  nemzeti  szellem,  a  nemzeti  
érdek  fog  e  ott  érvényesülni?  Nem.  Túlnyomó  és  



állandó  tagok  lesznek  a  fideicommissariusok,  a  
kik  az  elsőszülöttségi  jognál  fogra  bírják  roppant  
vagyonukat. 

A  fideicommissum  a  magyar  jogrenddel,  a  
magyar  családi  és  örökösödési  joggal  homlok-
egyenest  ellenkező  idegen  institutio.  

Az  elsőszülöttségi  jogot  Magyarország  tör-
vényhozásában  az  egész  középkor  barbár  időszaka  
alatt  nem voltak  képesek  meghonosítani.  Az  eddig  
Magyarország jogéletében  csak  tífrt  állapotot  kép-
viselt,  nem  volt  törvényesítve.  

De  ma,  midőn  e  törvényjavaslat  elfogadtatik  
és  a  fideicommissariusok  állandósága  a  főrendi-
házban  biztosíttatik,  egy  idegen  institutiónak,  egy  
idegen  örökösödési  rendnek  szolgálatába  lépünk,  
azt törvényesítjük, annak törvényhozói jogot adunk. 
(Igaz!  TJgy  van !  a  szélső  balon.)  

Magyarország  törvényhozása  eddig  is  szíík  
korlátok  közt  mozgott.  A  külpolitika,  a  hadügy  
kérdéseiben,  valamint  a  fontosabb  közgazdasági  
kérdésekben  a  közjogi  kiegyezés  folytán  Magyar-
ország  nem  birt  önállósággal  és  függetlenséggel.  
És  midőn  most  a  főrendiházban  egy  exclusiv  aris-
tocratiának  nyújtják oda  a  hatalmat,  melyet  csak  
a  theocratia  elveinek  hódoló  főpapság  egészít  k i :  
akkor  nraim,  önök  előkészítik  azt,  hogy  Magyar-
ország  a  társadalmi  törvényhozás  szabadságáról  is  
lemondjon. 

A társadalmi  törvényhozás  pedig  mi  reánk,  
hogy  az  democraticus  és  szabadelvű  irányban  fej-
lődjék, életkérdés  és ha  valaha  veszedelmes  volt  
az,  hogy  az  aristocratia  diadala  által  a  társadalmi  
törvényhozás  terén  is  újabb  ellentállásra  bátorít-



tassék,  akkor  annál  veszedelmesebb  most,  midőn  
épen  a  polgári  tőrvénykönyv  megalkotása  előtt  
állunk. 

Hisz  a  franczia  forradalom  összes  elvei  csak  
declaratiókat  és  enuntiatiókat  képeztek,  nem  vol-
tak  képesek  azt  a franczia  nemzet életébe a  guillo-
tinnal  sem  átvenni;  de  a  franczia  polgári  törvény-
könyv,  a  Code  Napoleon  a  franczia  forradalom  el-
veit  átvezette  az  életbe  s azután  a  restauratiónak  
is  kellett  kímélni  azokat.  A  forradalom  emberei,  a  
forradalom  törekvései,  a  forradalom  elvei  meg-
bukhattak  kttnn a politikai  életben, de  a  társadalmi  
életben  a  Code  Napoleon  által  fentartattak.  

És  most  azt  akarják  önök,  hogy  nemcsak  
Magyarországnak 48-ban elfogadott  politikai iránya 
semmisittessék  meg  e törvényjavaslat  elfogadása  
által,  hanem  azt,  hogy  a  társadalmi  törvényhozás  
terén  is  Magyarország  visszaszorittassék  48 mögé, 
hogy  a  48  előtti  elveknek  hódolva  alkottassák  
meg  Magyarország  polgári  törvénykönyve.  Ha  
önök  nem  akarnak  családjogot  és  öröklési  jogot,  
mely  az  egyenlőség  elvétől  van  áthatva;  ha  ugy  
akarják,  hogy  polgári  intézményeinken  is  az  
aristocratia  kegyelmi  bélyege  legyen  rányomva,  
ugy  a  mint  e  törvényjavaslat  némely  pontjaira,  
akkor  igenis  helyesen  cselekszenek,  ha  a  törvény-
j avaslatot  elfogadják.  De mi, kik az ellenkező irány-
nak  vagyunk  harczosai,  vissza  kell,  hogy  utasít-
suk  a  törvényjavaslatot.  (Élénk  helyeslés  a  szélső  
baloldalon.) 

Az aristocratia  maga  sem gondolja  meg, mily 
veszélyes  lépést  tesz,  mert  a  születési  aritocratiá-
nak  nem  áll  érdekében,  hogy  a  czéltáblát,  mely  a  



plutocratiát  egész  európaszerte  éri,  a  nyakába  
akaszsza.  (Helyeslés  a  szélső  baloldalon.)  

Az aristocratiának  érdekében  az  állna,  hogy  
a  nemzet  törekvéseinek  vezéretil  szegődjék,  an-
nak  élén legyen, küzdelmeinek első  harczosává  vál-
jék,  nem  pedig  a  nemzeti  törekvések  gátjául  szol-
gáljon.  (ügy  van!  a szélső  baloldalon.)  Nem  áll  ér-
dekében,  hogy  a  jelenlegi  születési  aristocratia  
egyszersmind  plutocraticus  színezetet  nyerjen  s ez 
alapon jogot gyakoroljon.  Hisz tud?* van mindenki 
előtt,  hogy  egész  Európában  a harcz,  mely  már  
nem  a  születési  aristocratia  ellen  foly  a  forradalmi  
elemek  körében,  hanem  épen  a plutocraticus  ele-
mek  ellen.  (Ugy  van!  Ugy  van!  a  szélső  baloldalon  ) 
És  midőn  az aristocratia  3,000 frjoscensus  alapján 
akar jogot  gyakorolni,  akkor  a  vagyon  ellen fogja 
felhívni  a  nyugtalan  elemeknek  minden  izgatását  
s  az  a  gyűlölet,  az  a  megvetés,  az  az  elszántság,  
mely  annyi  forradalom  és  zendülési  kitörésekben  
nyilvánul  egész  Európában  s  mely  egész  Európá-
ban  a  nagy  socialis  forradalmi  pártot  tartja  fenn,  
az  Magyarországba  is  át  lesz  ültetve  azonnal,  mi-
helyt a plutocratia  diadalát üllik  meg.  (Élénk  tetszés  
a  szélső  baloldalon.)  

Nem  gondolják  meg  azt  sem,  hogy  midőn  a  
vagyonhoz  kötik  a jogosultságot  s  ennek  alapján  
kitaszítják  az  aristocratia  kebeléből  a  tehetséges  
aristocratákat,  megteremtik  a  proletár  aristocra-
tákat,  kikben  mindaz  a gőg  és  büszkeség,  mely  
megvan  a  3,000  frtosokban,  megvan,  de  gyakran  
több  tehetséget  érezvén és tapasztalván  magukban,  
azt  kérdezik,  hogy  miért  ne  birjak  én  is azzal  a  
joggal,  a  melylyel  a  fideicommissumok  csekély  



tehetségű  urai  bírnak  s  akkor  előállanak  a  Kra-
potkinok  és  Rochefortok,  megkezdik  a  testvérek  
osztályharczát,  az  aknamunkát  és  a  socialis  for-
radalmat  még  itt  Magyarországon  is  azon  aris-
tocratia  ellen, mely  a  plutocratia  szolgálatába  sze-
gődik.  (Igaz!  Ugy  tan!  a szélső  baloldalon.)  Egység-
nek  kellene  lenni  a  nemzet  testében.  Arra  kellene  
a  törvényhozásnak  törekednie  és  az  volt  a  mi  
mérsékelt álláspont-foglalásunknak  is czélja, hogy a 
nemzetben  ne tűrjünk  kasztokat,  hanem  a  kasztok  
közti  űrt  igyekezzünk  áthidalni;  az  volt a czélnnk, 
midőnjrányi  Dániel  t. képviselőtársunk  javaslatát  
beadta,  hogy  ne  a  külföldi  democratiát  kövessük,  
a  melynek  tendentiája  az,  hogy  mindent,  a  mi  ki-
emelkedik,  leromboljon és a föld  színével  egyenlővé  
tegyen;  hanem  azt  a  példát  kövessük,  a  mely  a  
magyar  democratiának  jellemvonása,  hogy felfelé  
nivellál,  hogy  a  mint  1848-ban  kimondatott,  nem  
a  nemesség  jogai  szűnnek  meg,  hanem  Magyar-
ország  népe  a  nemesség jogainak  sánczai  közé  
emeltetik  fel.  A kik azt akarj uk, hogy az intelligens, 
vagyonos  középosztály  a  főrendiházban  együtt  
foglaljon  helyet  az  aristocratiával,  áthidalást  ké-
pezzen,  hogy  a  kasztok  közötti  különbség a  politi-
kai  életben ki legyen  egyenlítve és  az  osztályharcz  
magva  és bekövetkezése  még idejekorán  lehetet-
lenné  legyen  téve.  (Tetszés  balfelől.)  Nem ugy akar-
tunk  tenni,  mint  azok,  a  kik  a  meghódított  várost  
lerombolják  és  követ  kövön  nem hagynak;  hanem  
ugy,  mint  Rómának  átalakítói  tették,  kik  a  régi  
épületeket  feltöltötték  és  az  új, pompás  és  díszes  
palotákat  a  régi  szűk  épületek  tetejébe  emelték.  
(Tetszés  a szélső  baloldalon.)  



tu 
De  az aristocratia  e  törekvésünket  visszauta-

sította  egész  megfontolatlanul,  mert  ne  higyje  a  
t.  ház  azt,  hogy  a  főrendiház  csak  a  rabbit  tette  
ki  az  ajtón,  kitette  Magyarország  összes  intelli-
gens  és  vagyonos  középosztályát;  mert  a főrendi-
ház  reformjáról  szóló  törvényjavaslatnak  tenden-
tiája  az  volt,  a  mint  gróf  Apponyi  Albert  t.  kép-
viselőtársam  kifejezte,  hogy  a  nemzet  középosz-
tályának  csúcsai  oda  behatoljanak  és  ott  helyet  
foglaljanak.  Nagyon meggondolatlan  az  az  aristo-
cratia,  a  mely  kizárólagosságot  akar  magának  
teremteni  akkor,  a  mikor  módja van  a  társadalom  
különböző  osztályait  saját  érdekhálózatába  vonni  
és saját  szelídített  törekvéseinek  szövetségesévé  
tenni.  (Igaz!  Ugy  van!  a szélső  balon.) 

Igen  természetes,  hogy ha  az  a  középosztály  
és  az  az  intelligentia,  mely a főrendiházban  vissza-
utasittatott,  a  főrendiházban  a kizárólagos  érdekek  
uralmát  tapasztalja,  mely  uralomra  a  főrendiház  e  
törvényjavaslat  által  szervezettnek  látszik:  ellen-
ségévé  fog  válni  az  aristocratiának  és  a  válságo-
kat,  Magyarország  társadalmi  osztályokra  való  
szakadozását  csak  elő  fogja  készíteni  és  siettetni.  
(Igaz!  Ugy  van!  a szélső  balon.)  

Hisz  annyira  megy  a  rendi  előítélet,  hogy  
magát  a  czímet, mely  „felsőház"  volt,  nem  fogad-
ták  el  és megtartották  a régi  „főrendiház"  czímet. 
Azt  mondták,  miféle  manier  valakit  elkeresztelni ? 
Maga  a  név  „főrendiház"  teljesen jellemzi  a  ház  
asztalán  levő  törvényjavaslatot.  Ez  a főrendeknek 
kizárólagosan  a  saját  érdekükben  hozottinstitutió-
juk,  a  melylyel  szemben  a  nemzet  törekvését  
kellett  volna  a  kormánynak  képviselni  és  kellene  



az  alsóh&znak  most  megvédelmezni.  A  mint látom, 
a  nemzettől  nyert  megbízatást  ez  nem  arraakaija  
felhasználni,  hogy  a  nemzet  testében  az  egység  
meg  ne  háboríttassák  és  hogy  a  nemzet  akarata  
érvényesíttessék,  hanem arra,  hogy  részesévé  vál-
jék  azon  meghódolásnak,  a  melyet a ministerelnök 
nr  a  főrendek  előtt  tett.  Nem  sajnálja  a  kormány  
előterjesztése  az  alsóház  és  a  kormány  vereségét  
a  felsőházban,  de  egy  pontot  kiemel,  mint  vív-
mányt,  tudniillik  azt,  hogy  a protestáns  felekeze-
tek  papjai  ott  részt  vehetnek.  Ezt  oly  szánalmas  
és  siralmas  hangon  teszi,  hogy  a  czímzetes  püspö-
köket  miért ne fogadná  be a törvényhozás a főrendi-
házba, mikor a katholikus  főpapok  nem tettek ellen-
vetést  a  protestáns  felekezetek  főpapjai  ellen  s  
ezzel mintegy jelezve látszik,  hogy  a  protestáns fő-
papok  a  főrendiházban  a  katholikus  clerus  türel-
méből  és  kegyelméből foglalnak  helyet.  Hát  miért  
volt  szükséges  ezen  indokás,  ha az  elv  diadalmas-
kodott  és  ha  ez  nem kegyelmi tény ? Hát Magyar-
országnak  közvéleménye, demoeraticus és egyenlő-
ségi  felfogása  oda  sülyedt,  hogy  a  protestáns  fele-
kezetű  püspököknek,  hogy  megszorított  számban  
is  a  főrendiházban  helyet  foglalhassanak,  arra  van  
szükségük, hogy ez kiegyenlitésképen adassék meg, 
nem  pedig  az  elv  erejénél  és  igazságánál  és  
nem  az  egyenlőségi  törekvés  hatalmánál  fogva?  
(Élénk  tetszés  a szélső  balfelől.)  Siránkoznak  a  leg-
szivszaggatóbban  a  zsidó  hitfőnök  felett.  Ugy  
látszik  ez  a  kormány  pártnak  kedves  halottja,  
mely  felett  mindenki  fájdalmasan  jajgat,  de  a  
melyet  senki  sem  sajnál. (Élénk  derültség.)  

A  ministerelnök  ur  a  zsidókkal  szemben  egy  



idő  óta  különös  eljárást  köret.  (Bálijuk  !  Ralijuk!)  
Kern  ad be javaslatot  az  általános  polgári  házas-
ságról,  hanem  benyújt  törvényjavaslatot  a  zsidók  
és  keresztények  közti  házasságról.  Nem  rendezi  
általánosságban  az  anyakönyvek  ügyét,  hanem  
külön  rendeletet  bocsát  ki  a  zsidó  anyakönyvek  
vezetéséről.  Nem  mondja  általában,  hogy  minden  
az  állam  által  elismert  vallásnak  főpapjai  helyet 
foglalhatnak  a  főrendiházban,  hanem  külön  pont-
ban  feltűnően  oda  teszi,  hogy  „a  szidó  hitfőnök".  
Ha  ministerelnök  urnák  az  a  czélja,  hogy  az  anti-
semita  kérdést  folytonosan  szőnyegen tartsa, akkor 
sokkal  nagyobb  ügyességet tanúsít,  mint  az  anti-
semita  párt,  (Élénk  derültség)  mert  minden  bead-
ványában  arra  törekszik,  hogy  Magyarország  tör-
vényhozásában  a  szőnyegről  a  zsidó-kérdés  le  ne  
vétessék.  (Igaz!  Ugy  van!  a  bal- és szélső  balon.) Ha 
már  ezt  a  szőnyegen  tartja,  ha  ez  czélja  és  ez  a  
czél  nem  ravaszság,  hanem  komoly  barátság:  
akkor  az  volna  kötelessége,  hogy  meg is  védel-
mezze  és  nem  az,  hogy  sajnálkozás  kijelentésével  
elejtse.  (Igaz!  ügy  van!  a bal- és szélső  balon.)  

Ha  a  ministerelnök  urnák  ezen tényei  ravasz-
ságból  származnak,  akkor  a  zsidóságnak  alig  van  
veszedelmesebb  ellensége,  mint a ministerelnök  ur.  
(Élénk  derültség  a bal-  és szélső  balon.)  Ha  pedig a  
ministerelnök  ur  ezt  barátságból  teszi,  akkor  alig  
van  a  zsidóknak  ügyetlenebb  barátjuk.  (Ugy  van!  
a  szélső  balfelöl.)  Azt  tapasztaltuk,  hogy  a  mult  
nyáron  a  választások  alkalmával  már  megkezdte  
a  ministerelnök  ur  a  zsidókkal  szemben  a  keresz-
tény  hitoktatást.  (Halljuk!  Halljuk!)  Akkor  a  meg-
váltás  elméletére  tanította  őket.  (Élénk  derültség  a  



baloldalon  és a szélső  balon.)  Most  pedig  a feltáma-
dás  igazságáról  akarja  őket  meggyőzni.  (Élénk  
derültség  a  bal-  és  szélső  baloldalon)  azt  hirdetrén,  
hogy  a  főrendiház  által  eltemetett  rabbi  majd  fel  
fog  támadni  a  kinevezettek  közt.  (Zajos  derültség  a  
bal-  és szélső  baloldalon.) 

És  ez  nem is példátlan  dolog,  a  zsidók  nyu-
godtan  elfogadhatják.  Mert  a  feltámadás  ezen  
alakja benne  van  az  ó-testamentomban  is.  Midőn  
a  hajóból kidobták  Jónást,  a  czethal  elnyelte,  de  
meggondolatlan  tettét  megbánva,  megint  kiköpte.  
(Hosszantartó  derültség  a  bal-  és  szélső  baloldalon.)  

A kormány  által  az  alsóházban  előterjesztett  
törvényjavaslatban  a  következő  prineipinmok  vol-
tak :  nagyszámú  korona  által  kinevezett;  ez  az  
elv jelentőségnélküliségre  van reducálva. Továbbá 
benne  volt  a  zsidó  bitfelekezet  képviselete,  benne  
volt  a  rendi  előjogok  megszüntetése,  a  főrendiház-
nak  felsőházzá  való  átalakítása,  a mi  most  teljesen  
ki  van  zárva  már  azon  szakasz  értelmében  is,  
melyben  a  főrendek  föntartják  maguknak  még  azt  
is,  hogy  különleges  közjogi  helyzete  mindegyik-
nek  megmaradjon.  Tehát  még  a  főrendek  közt  se  
legyen  egyenlőség,  hanem  minden  nagy  gyerek  a  
maga  mulatságára  kapja  meg  a  maga  macska  asz-
talát.  (Derültség  a bal-  és a  szélső  baloldalon.)  Volt  
benne  oly  elv  is,  hogy  a  főrendiház  kezdeménye-
zési joggal  bir.  És  a ministerelnök ur javaslatából 
mi maradt  meg ? A legrosszabb,  a  ministerelnök ur 
maga.  (Élénk  derültség  a bal  és szélső  báloldalon.)  
Azon  elvek  pedig,  melyek  törvényjavaslatában  
foglaltatnak,  mire  szolgálnak  a  ministerelnök  ur-
nák?  Azon  zsenge,  ifjú  elvek,  melyeket  ő  kezdett  



kényeztetni,  csak  arra  szolgáltak  neki,  mint  azon  
ártatlan  gyermekek,  a  kiknek  vérében  mosdva  
kereste  magának  az  örök  ifjúságot  Csejthe  várá-
nak  asszonya.  (Tetszés  a  szélső  lalon.)  A  minister-
elnök  nr  is  nem  a  saját  elveit  védelmezte,  hanem  
azok  feláldozásával  akar  magának  biztosabb  posi-
tiót  teremteni.  

A harczot  a  főrendiházzal,  melyet  neki  ott  
üzentek;  nem  fogadta  el  és  midőn  a javaslatot  a  
kiszámíthatatlan  főrendiházba  vitte,  a  kiszámított  
megaláztatást  elfogadta.  (Tetszés  a bal-és szélső  bal-
oldalon.)  Sőt  tovább  ment, mert  ezen megaláztatása  
részesévé  akarja  tenni  először  a  kormánypártot,  
részesévé  —  ha  elfogadtatik  a javaslat  —az alsó-
házat  és  a  nemzetet  is.  Példátlan  dolog  az,  azon  
ministerelnök,  a  ki  midőn  első  izben  tárgyaltatott  
a  törvényjavaslat  a  képviselőházban,  alig  egyszer  
mondhatni  színtelen  felszólalásában  védelmezés  
saját  elveit,  most,  midőn  ellenfeleinek  elvei  védel-
mezéséről  van szó, azokat  minden nap a legnagyobb 
erélylyel, a legnagyobb kitartással  és fáradhatatlan-
sággal  védelmezi.  (Igaz!  XJgy  van!  a  szélső  bal-
oldalon.) 

Tudok  példát  a  történelemben  arra,  hogy  a  
góthok  megölt  ellenfeleik  koponyáiból  ittak,  de  
arra  példát,  hogy  valaki,  ha  legyőzetett,  ellenfelei  
zászlója  alá  szegődjék,  annak  zászlaját  emelje  
magasra  és  seregét  ez  ellenfél  lobogója  alatt  ve-
zesse  harczra,  csak  egyet  láttam;  a  középkori  
olaszországi  condottierik  példáját, a  kiknek  a  küz-
delemből  nenj  az  eszme,  nem  a  dicsőség,  nem  a  
babér,  hanem  a  haszon  kellett.  (Zajos  helyeslés  és 
tetszés  a  balon és  szélső  baloldalon.)  



A ministerelnök urnák parlamentaris  positiója  
nagyon  kényelmes.  Kormányt és kormány program -
mot  egy  másik  programmal  lehet  csak  parlamen-
taris  feltételek  mellett  megbuktatni.  Ki  is  kéri  a  
ministerelnök  ur,  hogy  valaki  ezt  máskép  meg-
próbálja.  De  midőn  azután  ellenfeleinek  elvei  si-
kerre  és  győzedelemre  jutnak,  ö  az,  a  ki  ellen-
feleinek  zászlaja  alá  szegődik  és  megint  marad  
továbbra  is  minister.  (Igaz!  Ugy  van!  a  bal-  és  
szélső  baloldalon.)  

Még oly primitív  országban, mint Bulgáriában 
is,  az  alkotmányosságról  és  lelkiismeretességről  
más  fogalommal  birnak,  mert  ott  azt tartják,  hogy  
nem  szabad  az  embernek,  még ha  kiváló  állásban  
van  is,  saját  magát,  ha  ellenség  ellen  síkra  száll,  
compromittálni;  de  tekintettel kell  lenni  azokra  is,  
a  kik  annyi  önfeláldozással  és  készséggel  követik  
politikai  pályáján,  mint  követik  a  túloldalon  ülök,  
a  ministerelnök  urét.  Mert  valóban  példátlan  kí-
méletlenség  és  példátlan  gúnyolódás  az,  a  mely  a  
kormányelnök  által  történt  kiegyezés  következté-
ben  a  ház többségével  űzetik, a mely  nincsen  hasz-
nára  az  alkotmányosságnak,  nincsen  hasznára  a  
parlamentarismusnak,  mert  az  a  könnyű  megegye-
zés, a kabinet-kérdés felállítása  agy hangzik, mintha 
csak  azt jelentené:  hogy  ime  nézzétek,  az  én  tá-
borom  mily  fegyelmezett,  mily  engedelmes!  

Pedig  t.  ház,  ezen  parlament  nem arra  való,  
hogy itt a ministerelnök ur  idomítási  és  megszelidí-
tési ügyességének productióit mutassa.(^ÍAíi derült-
ség balfelöl  és zajos  tetszés a bal- és szélső  baloldalon.)  

A ministerelnök  ur  azt  mondja,  hogy  midőn  
a  kabinet-kérdés  jött  szóba,  elszenderegve  felült  



az  ellenzéknek.  Ugy látszik, a beszélés a  minister-
elnök  urnák  mindig  tulajdonsága,  még  álmában  
is.  (Derültség  a bal- és szélső  balfelől.)  

A kik  álmukban  beszélnek,  azoknál  azt  ta-
pasztalhatjuk,  hogy  ennek  oka,  ha  közönséges  
emberek,  az,  hogy  megterhelték  a  gyomrukat,  ha  
pedig  ministerek,  az  ok  az,  hogy  meg van terhelve 
a  lelkiismeretük.  (Élénk  tetszés  a  bal-  és  szélső  
baloldalon.)  <  

A ministerelnök  urnák  ezen  szendergéséről  
mondott  nyilatkozatával  még  egyet  elárult,  azt,  
hogy  mikor  a  ministerelnök  urnák  nehéz  álmai  
vannak,  kabinet-kérdéssel  álmodik.  (Élénk  tetszés 
a  bal-  és szélső  baloldalon.)  

Most  a  kérdés  akként  van  felállítva,  vájjon  
érvényesüljön-e  a  nemzet  érdeke  ellen  egy  kaszt  
érdeke,  egy  embernek  érdeke?  A  nemzet  érdeke  
szembe  van  állítva  a  kaszt  érdekével  és  az  egy  
ember  érdekével.  A  kaszt  érdeke  érvényesült  a  
főrendiházban;  most  itt  az  alsóházban  az  a  kér-
dés,  hogy  az  egy  ember  érdeke,  vagy  a  nemzet  
érdeke  érvényesüljön-e  és  mikor  választani  kell,  
nem  habozhatok,  hogy  ne  tiltakozzam  az  alkotmá-
nyossággal  ellenkező  azon  eljárás  ellen,  tiltakoz-
zam  Mirabeau  szavaival,  a  ki  azt  mondta:  nem  
lehet  megengedni,  hogy  a  mérleg  egyik  serpe-
nyőjébe  egy  nemzet,  másik  serpenyőjébe  egy  em-
ber  legyen  téve.  (Élénk  tetszés a  bal-  és  szélső  bal-
oldalon.) 

Ha  van  önérzet,  vagy a nemzet jogai,  érdekei  
iránt  fogékonyság  az  egy  ember  gondolkodásában  
és  politikai  eljárásában,  nem szabad annak  az  egy  
embernek  megengedni,  hogy  a  kérdés  akként  



legyen  feltére,  hogy  én vagy  a  nemzet?  (Helyeslés  
a  szélsőbalon.)  És  ha  annyira  önző,  annyira  hata-
lomra  vágyó,  akkor  tessék  azon  pártnak,  mely  
háta  megett  állott,  megfontolni  azt,  hogy  a  nem-
zet  örök,  az  ember  mulandó,  az  embernek  el  kell  
törpülnie  a  nemzet mellett  és  az ember  érdekeinek  
háttérbe  kell  szorulnia  a  nemzet  érdekei  előtt.  

Es  a kik ily  szempontból  Ítélik  meg  és fogják 
fel  a helyzetet, azoknak a választás nem nehéz: ezen 
törvényjavaslatot  visszautasítják  és a  kérdés  meg-
oldásátmás, jobbidőkre halasztják. (Élénk  helyeslés  
a  szélső  balon.)  

Hiszen,  ha  az  ember  és nemzet  érdeke  közti  
választásban  az  alsóház  az  egy  ember  részére  fog  
dönteni,  beláthatatlan  a  parlament  tekintélyének  
megcsonkulása.  Ennek  a  következései  kiszámit-
hatlanok  ; mert  a  magyar  alkotmányosságnak  és  
közszabadságnak  institutiói  már  mind  elkezdet-
ték  veszíteni  tekintélyüket.  (Igaz!  Ugy  van!  a  
szélső  baloldalon.)  íme  ott  van  a  közszabadságnak  
legerősebb  institutiója:  a  sajtó,  az  esküdtszékek,  
azután  a  népgyűlések,  a  megyei  önkormányzat  és  
a  parlamenti  rendszer  maga.  A sajtó  nem bir  már  
az  országban  kellő  tekintélylyel,  mert  a  megfize-
tett  és zsoldban  tartott  sajtónak  egész  hálózata  
árasztja  el  az  országot,  mely  pénzért  hirdet  rossz  
cselekedeteknek hymnust  és ez  által  a  tisztességes  
sajtó tekintélyét  és  befolyását  megsemmisíti. (Za-
jos  helyeslés  a  szélső  baloldalon.)  

Az esküdtszékek  ellen  a  támadást  onnan  a  
kormány  padjairól  halljuk  leginkább  hangoztatni,  
mert  azok  functiója  még  a  megfélemlítés  elé gátat 
vet.  A  népgyűlések  határozatait  csak  papirszámba  
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veszik.  A  megyei önkormányzat  — a  mint  igen jól 
mondotta  Pulszky  t.  képviselőtársam  — a főispá-
noknak  van  kiszolgáltatva.  Az a  megyei  tisztikar,  
melyben  az  alispán  felett  egy  oly  fegyelmi  bíró-
ság  ítél,  melyben  a  döntő  szót  örökké  a  főispán  
adja  meg,  az  a  megyei  autonomia,  melynek  
hatásköre  a  közigazgatási  bizottság  által  a  kor-
mány  és  főispánjai  részére  van  eonfiscalva,  az  a  
megyei  autonomia,  mely  annak  következtében,  
hogy  nincs  elegendő  tárgya  és  érdeke,  sehol  sem  
találja  meg  és  sehol  sem  tudja  érvényesíteni  az  
igazságot,  mert  bármily  jogtalansággal  szemben  
a  főispánok  védelmet  találnak  a  beltlgyminister-
nél,  az  a  megyei  autonómia  meg  van  csonkítva  
és  a  közszabadságnak  már  támaszul  nem  szol-
gálhat.  (Zajos  helyeslés  a  szélső  baloldalon.)  Meg-
maradna  még  a  parlamenti  rendszer,  mely  némi  
tekintélylyel  birhatna,  ha  a  háznak  mindjárt  
megalakulása  alkalmával  meg  nem  csorbittatnék  
annak  tekintélye.  Ámde  az  alkotmányosság  sym-
boluma:  a  választások  legnagyobb  visszaélések  
mellett  folynak  le,  melyekben  erőszakoskodások,  
önkénykedés  játszanak  főszerepet  és  midőn  ezen  
visszaélések  a  képviselőház  biráló  bizottsága  elé  
kerttlnek,  ezek  még  csak  meg  sem  kisérlik  a  
hibák  megtorlását,  sőt  meg  nem kisérti  ezt  az  er-
kölcsiséggel  és  tisztakezűséggel  kérkedő  mi-
nisterelnök  sem kellő  módon  megfenyíteni.  (Igaz! 
ügy  ián!  a  szélső  baloldalon.)  Nem  is  akarok  
szólani  azon  botrányról,  mely  a  biráló  bizottsá-
goknak  eljárását  követi  és  környezi.  Ekként  
alakul  meg  az  alsóház.  És  midőn  műkö-
dése  által  kellene,  hogy  jóvá  tegye  azon  bot-



rányokat  és  elsimítsa  a  felháborodást,  melyet  
keletkezése  okozott,  működése  csak  a  szolgaiság-
nak  és  föltétlen  meghunyászkodásnak  válik  bizo-
nyítékává.  (Mozgás  a jobboldalon.  Elnöle  csenget.) 

Elnök:  Figyelmeztetem  a  képviselő  urat,  
hogy  a  biráló  bizottság  tagjai  ezen  háznak  tagjai,  
a  képviselő  urnák  pedig  tagtársai, a kik  eskü  alatt  
végzik  teendőiket.  (Zajos  helyeslés a  jobboldalon.  
Élénk  ellenmondások  a szélső  baloldalon.  Félkiáltások  
jobbról:  Halljuk  az  elnököt!)  A képviselő  ur  nincs  
jogosítva  eskü  alatt  tett  cselekvényeiket  ily  bírá-
lat  alá  vonni.  (Élénk  helyeslés  a jobboldalon.  Zajos  
ellenmondás  bal- és  szélső  baloldalon.  Felkiáltások:  
Szt.-Endre  !  Szt.-Endre!)  

Ugrón  Gábor:  Igen jól  emlékszem t.  ház,  
hogy  a  66-iki  főrendiházban  5  szavazattöbbséggel  
ment  át  az  a  felirati  javaslat,  mely  a  kiegyezést  
előkészítette. 

Az  akkor  visszaszorult  és  megvert  conserva-
tiv  és  reactionarius  áramlat  mostanáig  vissza-
húzódott,  duzzogott,  távol  tartotta  magát  a  köz-
ügyektől  vagy  csak  óvatosan  vett  azokban  részt.  
És  mit  látunk  most?  Azt,  hogy elérkezettnek  látja  
az  időt  arra,  hogy  eldobják  az  álarczot  és  rendi  
érdekekben  síkra  szálljanak  és  Magyarországon  
olyan  főrendiházat  alkossanak,  melyben  az  aristo-
cratia,  vagyis a nemzetnek egy kis osztálya egyenlő 
jogokkal  ruháztatik  fel  az  egész  nemzettel.  Azt  
megengedni  nem  lehet,  hogy  egy  nemzet  felett  a  
nemzet  egy  kis  része,  egy  osztálya  jogot  gyako-
rolhasson ;  azt  tűrni  nem  lehet,  hogy  a  nemzet  
csak  azon  határok  között  mozogjon,  melyet  egy  
ilyen  aristocraticus  jellegű  felsőház  megszab  az  
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által,  hogy  vetojogát  érvényesíti  a  fenforgó  nem-
zeti  törekvésekkel  szemben. Nekünk  ellensúlyozó-
ról kell  gondoskodnunk,  de nem gátról,  nem  korlá-
tozni kell a törvényhozást,  hiszen  az a  közös-ügyes  
törvények  által  már  ugy  is  eléggé  korlátolva  van.  
Épen  azért  nem  szabad  a  t.  háznak  elfogadni  ezen 
törvényjavaslatot,  épen  azért,  mert  ugy  van  fel-
téve  a  kérdés,  hogy  egy  nemzet  érdeke  és  egy  
egyén  érdeke  közt  kell  választani.  Ugy  látjuk  a  
történelemben,  hogy  midőn  az  a  kérdés,  hogy  egy  
egyén  és  egy  nemzet,  mindig  a  nemzet  érdeke  
győz,  de  ha  az  egy  ember  érdeke  győz,  akkor  az  
az  ember  diadalmas  hadsereget  vezet,  az  nagy  si-
kereket  tud  felmutatni.  Hol  van  az  a  siker,  a  me-
lyet  a  ministerelnök  ur  fel  tud  mutatni. Nem  arról  
van  szó,  hogy  az  ő dicsőségének  legyen  részese  
a  képviselőház,  hanem hogy megaláztatásában  osz-
tozkodjék,  arról  van  szó,  hogy  a  porba  borult  mi-
nisterelnököt  a  t.  ház  felemelje  és  önmaga  borul-
jon  helyette  a  porba.  (Tetszés  a  baloldalon.)  Nem  
veszik  észre,  hogy  a  ministerelnök  urat  és  kor-
mányát  a  sikertelenség  üldözi,  nem  veszik  észre,  
hogy  ezen  kormány  alatt  minden,  ez  országban,  a  
mi annak  anyagi  és  szellemi  erkölcsi  érdeke,  sü-
lyed  és  eltörpül  és  a  mekkora  e  sülyedés,  épen  
akkora  a  ministerelnök  ur  hatalmának  növeke-
dése.  (Élénk  tetszés balfelöl.)  Ez  mutatja,  hogy  a  
ministerelnök  ur  hatalma nem  a  nemzet érzületére, 
a  nemzet  érdekeinek  talajára  van  építve,  mert  az  
az  államférfiú,  a  ki  a  nemzet  érzületét  képviseli,  
az  a  nemzet  erejével  erősbödik  és  ha  bukik  a  
nemzet,  a  nemzettel  bukik.  De  azon  államférfiú,  
a  ki  a  nemzet  törekvéseit  nem  képviseli,  az  a  



nemzeti  élet  lerombolásából,  a  közélet  rothadásá-
ból  meríti  a  tápanyagot  a  saját  növekedésére.  
Nincs  példa  a  történelemben,  a  mely  teljesen  ha-
sonlítana  ehhez.  De  van  egy,  a  mely  részben  ha-
sonlít. Szeretik barátai és ellenségei Teleki  Mihály-
hoz  hasonlítani  a  ministerelnök  urat;  mivel  bará-
tai  és  ellenségei  egyiránt  hasonlítják  hozzá,  azt  
biszem,  hogy  van  ebben  valami  igaz.  Gondolom,  
azért  hasonlítják  hozzá,  mert  Teleki  Mihály  is  hi-
res  volt  practikájáról. (Derültség  a szélső hátoldalon.) 
Teleki  Mihály  egyszer  állott  a  nemzet  előtt  ugy  
niint  a  ministerelnök  úr.  mikor Lippánál vereséget 
szenvedett.  Akkör  egy  csizmában  jött  vissza,  az  
egyik  csizmáját  ott  hagyta  Lippánál.  A  minister-
elnök  ur  azt  állítja,  hogy  a  javaslatnak  egyik  ré-
szét  keresztülvitte.  Teleki  Mihályt  hasztalan  biz-
tatták  az  erdélyi  rendek,  hogy  menjen  vissza  
Lippához  a  másik  csizmájáért  s  mi is  hasztalan  
biztatjuk  a  ministerelnök  urat,  hogy  menjen  visz-
sza  a  főrendiházba  javaslatának  ott  hagyott másik 
feléért.  (Éljenzés  a  szélső  halon.)  De  Teleki  Mihály  
minden hibáját  és bűnét  kiegyenlítette,  mert  elve-
ért  harczolva,  küzdve  a  csatatéren  esett  el.  A  mi-
nisterelnök  ur  elveért  soha  sem  fog  sem elvérzeni, 
sem  elbukni,  mert  ő,  ha  ellenségét  látja  győzni,  
megalkuszik  vele  és  a  másik  csizmáját  is  oda  
adja.  (Derültség  a  szélső  baloldalon.)  A t.  minister-
elnök  ur  még  ilyen  államférfiúhoz  sem  tud  
kellőképen  hasonlítani.  Ámbár  az  az államférfiú 
Magyarországnak  egy  részét  Bécs  uralma  alá  ját-
szotta. 

Én  a törvényjavaslatot,  mely  nem  ugy  van  
felállítva  itt  a  ház  előtt,  mint  a  kabinetnek  kér-



dése,  nem  ugy,  mint  egy  a  nemzet  és  a  főrendek  
közt  megrívandó  küzdelemnek  egyik  stadiuma,  
hanem  ngy,  mint  a  ministerelnök  ur  személyes  
kérdése;  a  mely  akként  van  felállítva,  hogy  a  
ministerelnök  nr  vereségét  vegye  a  nemzet  saját  
magára:  én  nem  fogadom  el  a  törvényjavaslatot.  
Kert  nemzetemet nem akarom  Tisza  Kálmán  ve-
reségének  osztályrészesévé  tenni,  elég  az  a  sok  
keseríí  eredmény,  az a  sok csalódás,  az  a  sok  nyo-
mor  és  ínség,  mely  az  ö  kormányzatát  követni  
fogja,  a  szégyenből  nem  kérek  részt,  ismétlem:  
nem  fogadom  el  a  törvényjavaslatot.  (Hosszai  élénk 
éljenzés  is  taps  a hal-  és  a szélső  baloldalon^ 



k nagyváradi püspökség anyagi  helyzetéről.  
(1885. deoumber 9-éo.) 

T.  ház!  (HáUjuk!  Halljuk!)  A vallás-  ég  köz-
oktatásügyi  minister  nrhoz  vagyok  bátor  kérdést  
intézni  a  nagyváradi  püspökség  anyagi  helyzete  
tárgyában. (Hálljuk!) 

Méltóztatik  tndni  a  t.  ház,  hogy  ő Felsége 
legföbb  kegynri  jogánál  fogva  a  püspöki  benefi-
cinmi  javakat  ellenőrizteti  és azoknak  kezelésére  
felügyel  a  magyar  királyi  felelős  ministerium  köz-
benjöttével. 

Minden  fontosabb  anyagi  mozzanat,  mely  a  
püspökségnek  vagyoni állományában lényeges vál-
tozást  idéz  elő,  a  mely  hosszabb  kihaszonbérlé-
sekre  vonatkozik,  szükségképen  ő  Felsége  leg-
főbb  kegyúri  jogából  kifolyólag,  csak  a  felelős  
ministerium  közbenjöttével  és  annak  helyben-
hagyása  mellett  történhetik  meg.  

Az  egész  országban  rémhírek  vannak  elter-
jedve  arról,  hogy  ezen  püspökségnek  vagyoni  
állapota  mennyire  meg  van  ingatva  és  mennyire  
össze  van  zilálva.  Alapos  utánjárás  után  több  
olyan  momentumról győződtem  meg,  melyek  köte-
lességemmé  teszik,  hogy  ilyen  nagyfontosságú  
és nagy  terjedelmű vagyonnak  kezelése  érdekében  
itt  a  képviselőházban  felszólaljak.  (Halljuk!  Hall-
juk!)  Kötelességemnek  tartom ezt  azért  is,  mert  a  
nagyváradi római katholikuspüspökséghez 122 egy-
házközség  tartozik,  tehát a püspökség  terjedelmére  
nézve  nem  nagy,  de  javadalmainak  terjedelme  



enormis.  Pedig  azon  122  községben  igen  sok  plé-
bánia  van,  a  melyben a plébános  a  nyomorral küzd 
és  igen  sok  egyházközség  van,  mely nemzetiségek 
közé  lévén  béékelve,  a  hol  tehát  a  püspökség  
állami  és culturalis feladatot  van hivatva teljesíteni, 
azon egyházi  vagyon  közbenjöttével, a  mely a püs-
pököknek  nem  csak  azért  van  adva,  hogy  azt  el-
használják  és  eléljék,  hanem  arra  is,  hogy  a  sze-
gényebb  plébániákat  támogathassák  és  a  szegé-
nyebb  egyházközségeket  segélyezhessék.  (Élénk  
helyeslés  balfelöl.) 

A  ki  vétkezik  ezen  nagy  közvagyon  ellen-
őrzésében,  az  vétkezett  a  magyar faj  fentartása  s  a  
magyar  cultura  terjedése  ellen.  Már  pedig  én  meg  
vagyok  győződve  arról,  hogy  a  kormány  azon  
kötelességének,  a  mely  kötelesség  teljesítésére  
egyfelől  a  nagy  czélok,  másfelől  az ő Felsége iránt 
tartozó  felelősség  utalják,  mert 8 Felségének  nevé-
ben  és  az  ő kegyúri jogaiból  kifolyólag  történik  e  
jog  gyakorlása  —  eleget  nem  tett.  Hiszen  e  rövid  
16  évi püspökségi  időtartam alatt az  erdők teljesen 
letaroltattak  és  ez,  a  mint  látom,  nemcsak  ezen  
püspökségben  történik;  hasonló  történik  a  vesz-
prémi  püspökségben,  hasonló  történik  a  diakovári  
püspökségben.  (Egy  hang:  A  vdaríban!)  Például 
itt  vannak  csak a beéli  erdőségek,  melyek  11  ezer  
holdat  tettek  és teljesen letaroltattak.  Azon  erdő-
ségeknek  árából  egyetlen  egy  krajczár  sem  talál-
tatik  a  püspökség  pénztárában. Jószágok, a melyek 
azelőtt házilag kezeltettek,  haszonbérbe adattak  ki.  
A házilag  kezelt  birtoktesteken  nagy  instructiók  
voltak,  a melyek  szintén  a javadalom  vagyonállo-
mányához  tartoztak,  ezen  instructiók  is  eladattak,  



de  azon instruetiók értékének  megfelelő  pénzösszeg 
nem  találtatik  a  nagyváradi  püspökség  javadalmi  
pénztárában.  De  nem  csak  bogy  az  erdőségeknek  
ára,  a  melyek  félszázad  vagy  századok  termelé-
sének  és  századok  takarékosságának  képezték  
gyümölcsét,  hogy  másik  félszázad,  vagy  század  
felhasználására  szolgáljanak  alapul,  azon  erdősé-
geknek  az áraJeljesen hiányzik,  az •instruetiók  ára  
hiányzik,  hanem  adóssággal  van  terhelve  maga  
a  püspöki  javadalom:  mintegy  százezer  forint  
jelzálogi  adósság  van  és  több  mint  százezer  
forintnyi  lebegő  adósság.  Csak  az  adóhátralék  
százezer  forinton  felül  rug,  (Mozgás  a  baloldalon)  
mely  a  püspöki  javadalmat  terheli.  (Nagy  mozgás  
a  báloldalon.)  

T.  ház!  Nem  az  az  én  ezélom  s  nem  is  fel-
adatom,  hogy keressem azon titkos rugókat,  melyek 
ily  visszaéléseket,  ily  hanyagságot  megengedtek  
elkövetni,  vagy  hogy  miért  hunytak  szemet  ezek  
elkövetése  iránt;  hanem  elég,  ha  az  eredményeket  
látom,  ha  ezen  eredményekre  rámutatva  az  ország  
közvéleményére  appellálok  és hivatkozom azon fel-
szólalásomra,  melyet  itt  a  házban  tavaly  tenni  
szerencsém  volt,  hogy  a 8 millió katholikus  vagyo-
nának  ily  könnyelműséggel  kezelését  nem lehet  a  
kormányra  bizni.  (Zajos  helyeslés  a  báloldalon.)  

Tessék  akatholikusoknak visszaadani  szabad-
ságukat  s  megadni  a  katholikus autonómiát,  hogy  
ők  maguk  ellenőrizhessék  saját vagyonukat. (Élénk 
helyeslés  a  baloldalon.)  

Midőn,  t.  ház,  ezen  felkiáltásban  végzem  
beszédemet,  fel  fogom  olvasni  interpellatiómat  s  
kérem  a  minister  urat, hogy ha valamiben tévedtem 



volna,  méltóztassék  engem helyreigazítani  és ha  a  
számok,  a  melyeket  felhoztam,  kisebbek a valóság-
nál,  ne restelje  azt  is bevallani.  (Élénk  derültség  ét  
helyeslés  a  baloldalon.)  

Interpellatiom következőleg hangzik (olvassa): 
Kérdés  a  vallás-  és  közoktatásügyi  minister  

árhoz! 
Tekintve,  hogy  a  püspökségek  vagyona  egy-

házi  és közmívelődési czélok támogatására  alapított  
vagyon;  tekintve,  hogy  a  püspök  a  püspökségi  
vagyonnak  törvény  és  az  alapítók  rendelkezése  
által  korlátolt  haszonélvezője  és  nem tulajdonosa;  
tekintve,  hogy  a  király  legfelsőbb  kegyari joga  és  
kötelessége,  hogy  a  püspöki  javadalmak  haszná-
latát  ellenőrizi  és  épségét  védelmezi,  a  vallás-  és  
közoktatási  minister  által  gyakoroltatik,  kérdem:  

Van-e tudomása  a  minister  urnák  arról,  hogy  
a  nagyváradi  püspöki javadalom  vagyonállománya  
megrongáltatott? 

Van-e  tudomása  arról,  hogy az  előbb  házilag  
kezelt  birtokok  hosszú  időre,  potom  áron  haszon-
bérbe  adattak  és  a  vagyonhoz  tartozó  felszerelés  
haszonértéke  nem  tőkésittetett?  

Van-e  tudomása  arról  és kész-e felvilágosítást 
adni,  hogy  a  püspöki javadalmat  most  mennyi  jel-
zálog  és lebegő  adósság  terheli t 

Mint  szándékozik intézkedni, hogy a megcson-
kult  vagyoni állomány helyreállíttassák?  (Hosszan•  
tartó lelkes  éljenzés  a  baloldalon.)  



Az  ötéves országgyűlés  ellen-
(1885.  deczember  12-én.)  

T.  képviselőház!  1872-ben,  midőn  legelső  
izben  voltam  szerencsés  e  ház  tagjának  meg-
választatni  s  a  választási  küzdelmekben, mint  egé-
szen  ifjú  vettem  részt:  a  balközép  t.  vezérének  
Tisza  Kálmánnak  megbízásából  Tisza  László  
Erdélyben  egy  értekezletet  hívott össze.  (Ralijuk! 
balfelől.)  Nem  rég  tárgyalták  volt  a  választásról  
szóló  törvényjavaslatot  és  igy  lehetetlen  volt,  
hogy  a  legközelebbről  történtekről  Tisza  László  
ne nyilatkozzék.  Nyilatkozott  isszószerint  ekként:  
Reformnak  nevezték  az  országgyűlési  időszaknak  
3  évről  5  évre  meghosszabbítását.  (Ugy  van!)  Ha  
a  t.  pártgyülés  ily  reformokat  tartana  helyesnek,  
akkor  méltóztassanak  reám  és  képviselőtársaimra  
követ  dobni.  (Soha!  Soha!)  Én  meg  vagyok  győ-
ződve  arról,  hogy  közöttünk  nincs  senki,  a ki  azt  
valósággal  hazafias  köszönettel  ne  venné  az  ellen-
zéktől,  hogy  a  nép  választói jogát  a  3  évi  ország-
gyűlés  tartamát  tisztán és sértetlenül hozta vissza.* 

A  mit  akkor  az  ország  színe  előtt  ígértem ma 
is  hajlandó  vagyok  beváltani.  Kíváncsi  vagyok  
azon  okokra,  melyek Tisza László és Tisza Kálmán 
nrakat  arra  indították,  az országgal szemben, hogy 
elfoglalt  pártállásukat  megváltoztassák;  mert  azt  
csak  nem  indokolhatja  Tisza  Kálmán  azzal,  hogy  
ő  az  országra  nézve  elkerülhetlenné  vált,  tehát  
miután  az  ő  személye  elkerülhetlen,  ő saját  elvét  
is  elkerülheti. (Derültség  a  szélsőbalon.)  És ez  indo-



kolja  azt  is,  azon  szemrehányásokkal  szemben,  
melyekkel  a  túlsó  oldalról  illettek, hogy miért  kell 
nektlnk  ellenzéknek  ugy  mint akkor,  a  három éves 
parlamenti  időszakot  tisztán  csonkitatlanul  és  
sértetlenül  visszaadni  választó  polgárainknak.  
(Igán!  Ugy  van!  a szélső  baloldalon.)  

Van  értelme  a  parlamenti  ülésszak  meghosz-
szabbításának  ott,  a  hol  a  választásokat  egy-
mástól  elválasztó  időtartam  alatt  a  népnek  véle-
ménye  igen gyakran megváltozik s e miatt huzamos, 
tartós  kormányzás  nem jöhet  létre,  a hol a  népnek 
változékony  természete  zavarólag  hat  a  bel-  és  
külügyi  politikára.  De  ezt  az  argumentumot  mi-
nálunk  felhozni  nem lehet;  hiszen  ha  van  valami  
hiba  a  mi  közéletünkben,  ez épen ellenkezője, amit 
Andrássy  Manó t.  képviselőtársam is érintett, hogy 
változatlanul  tart  fenn  évtizedek  óta  egy  oly  par-
lamenti  többséget,  melynek  ezen  idő  alatt  nem  
csak  megállandósulni  és  megszilárdulni  sikerült,  
hanem  teljesen corrumpalódni is.  (Igaz!  Ugy  van! 
a  szélső  balon.)  

Ha  az  a  czél,  hogy  a  képviselők  egyéni  mű-
ködésüket  hosszabban  fejthessék  ki  a  parlamenti  
életben,  ezen  igen  könnyű  segíteni;  a  t. képviselő 
urak  magatartása  legyen  olyan,  hogy  válaszszák  
meg  őket  íjból,  akkor  megnyerik  azon  időtar-
tamot,  mely  egyéni  munkásságuk  kifejtésére  fel-
tétlenül  szükséges.  

Azt  mondják,  hogy  az  izgalmak  kártékonyak  
az  országban.  Az  ország  a  saját  ügyeivel,  a  saját  
dolgaival  valóban  nem is  foglalkozik  máskor, mint 
a  választások  alkalmával,  a  megyegyülések  ter-
mei  el vannak  némítva.  (Igaz!  Úgy  van!  a  szélső  



túloldalon.)  A választások  ideje  alatt  gondolnak  a  
polgárok  arra,  hogy  levetkőzve  a  magán  érde-
keikbe  való merülést,  foglalkozzanak  a nemzetnek, 
a  hazának  ügyeivel.  Azon  izgatottság,  mely  a  
választásoknál  nralkodik,  jótékony  izgatottság,  
hogy  ha  nem  eorrnmpált,  (Helyeslés  a  szélső  hal-
oldalon)  jótékony  izgatottság,  melyről  a  római  azt  
mondja:  „ Tollún t  sed  attolluni*  

Azon  izgatottságot,  mely  mindig  megvan,  
mikor  egy új  élet  születik,  megvan  az  anyánál,  a  
lázban  és  fájdalomban,  midőn  a  világra  hozza  
gyermekét,  megvan  az  elvetett  buza szemnél  az  
erjedésben,  mely  nélkül  nem  hozhatná  meg  a  
kalászt.  (Tetszés  a  hal-  és a  szélső  haloldalon.) 

Ha  az  a  czél,  hogy  az  izgatottság,  mely  a  
haza  és a  nemzet  ügyei  iránt  ezen  választási  pro-
cessusban  szokott  nyilatkozni,  mind  kisebb  és  
lanyhább  legyen,  ha  ez  a  czél,  akkor  önök  czél-
jukat  elérhetik;  mert  a  választásoknak  öt  évi  
cyclusokban  való  megejtése  csak  ezen  czélt  
látszik  hivatottnak  elősegíteni.  A  válasz-
tások  nem  csak  az  érdeklődést  ébresztik  föl,  föl-
keltik  az egyének  ambitióját,  tehetségek  számára  
megnyílik  az  ajtó,  hogy  beléphessenek  a  leg-
nemesebb  küzdtérre,  mely egy hazafira  nézve lehet, 
hazája  parlamentjébe.  Az  egyéni  tevékenység  
akkor  tért  keres  és  talál  magának,  az  egyéni  
ambitio  arra  ingerli,  hogy  a haza  ügyeiben  részt  
vegyen  s  részt  vévén  munkása  legyen  s  ez  őt  
hazájához  melegebben  kösse.  (Tetszés  a  szélső  
halon.) 

Hát olyan bőviben vagyunk mi a tehetségeknek, 
hogy a 3 évi alkalmat már 5 évire  kell átváltoztatni ? 



Ez  ugy tűnik  fel,  mintha  az  újabb  tehetségekelébe  
azok,  a  kik  már  a  parlament  tagj ai védvám vonalat 
akarnának  állítani,  nehogy  az  az  ő  tehetségük  az  
újabb tehetségek  által  elhomályosuljon.  (Tetszés  a 
szélső  baloldalon.)  És  a  választási  izgatottság,  hát  
ki  nem izgatott  akkor,  mikor  politikai  harczot  vlv  
a  nemzet  és  a  haza  érdekében?  Hiszen  a  politikai  
küzdelmek,  izgalmak,  mintegy  hévméröül,  hogy  
feltűnjenek  arra  nézve,  hogy  azon  férfiú,  a  ki  
ilyen  tevékenységet  tud  kifejteni  a  haza  ügyének  
békés  szolgálatában,  mily lelkesedést  és  tevékeny-
séget  tudna  kifejteni,  mikor a  nemzet, a  haza  fegy-
verrel  volna  megtámadva.  (Helyeslés  a  szélső  bal-
oldalon.)  A ki  a  nemzet  kebelében  ezen  lelkesedés  
szent  tüzét  el  akarja  oltani  és  azt  akarja,  hogy  az  
messzebb  és  messzebb  időben  lobbanjon  fel,  az  az  
ember  a  hazának  nem  tesz  szolgálatot,  mert  el-
zsongítja  azon  nemes  szenvedélyeket,  melyek  a  
haza  megvédésére  okvetlenül  szükségesek.  (He-
lyeslés  a szélső  baloldalon.)  Nem  is  igaz  az  izgatott-
ságra  való  hivatkozás,  mert  gondoljunk  vissza  vá-
lasztási  küzdelmeinkre:  1869-ben  mily  erős  és  
hatalmas  volt  a  küzdelem,  akkor- kellett,  hogy  a  
közjogi  kiegyezés  megállja  első  próbáját,  nyilat-
kozzék  a  nemzet,  hogy  vájjon  azt  helyesli-e  vagy  
nem helyesli.  Hiszen  akkor  oly nagy  volt  a  harcz,  
hogy  akkor  itt  az  ellenzéki  padokon  felállott  Tisza 
Kálmán  és  azt  állította,  hogy  a  társadalmi  rendet  
kell  helyreállítani.  (Igaz!  a  szélső  baloldalon.)  Ilyen  
figyelmeztetés  azóta  soha  sem  kellett.  Jött  az  
1872-iki választás, akkor  az  izgatottságtól  nem fél-
tette  a  ministerelnök  ur  a  nemzetet,  összecsődített  
bennünket  az  ország  minden  részéből  s  olyan  ne-



veket  is  hangoztatott,  melyeket  azóta  gondosan  
kerül  és  üldöz  s  azon  menet,  mely  itt  a  Duna-
parton  fáklyákkal  keresztül  ment,  nem  Tisza  Kál-
mánt,  hanem  Kossuth  Lajost  éltette.  {Igaz!  Ugy 
van!  Tetszés  a  szélső  baloldalon.)  Ugy  látszik,  hogy  
a  ministerelnök  ur  tapasztalta,  hogy  az  általa  fel-
költött  szenvedély  nem  az  ő  nevének,  az  ő  érde-
kének  válik  hasznára  s  azon  meggyőződésből,  
hogy  jobb  lesz  Jericho  falait  megkerülni  és  egy  
másik  utat  próbálni,  mert  azon  uton,  a  választási  
szenvedélyek  felizgatása  útján  a  siker  nem  őt,  
nem  a látszatot,  nem  a  félrendszabályt,  hanem  az  
egész  valóságot  éltette. (Élénk  helyeslés  a  szélső  bal-
oldalon)  1875 ben  egy  ünnepélyes  csókolódzás  
volt,  az  elámítottak,  kijátszottak  mámorának  dob-
zódása  volt,  erről  mértéket  nem  vehetünk;  jött  
az  1879-iki  választás,  vájjon  ez  erőben,  izgatott-
ságban  hasonlítható  volt-e  az  1869-iki  és  1872-iki  
választásokhoz?  Maga a ministerelnök ur  1872-ben  
nyiltan  az  5  éves  mandatum  ellen  nyilatkozott  
s  most,  midőn  sem  a  75-iki,  sem  a  79-iki,  sem  a  
82-iki,  sem  a  mostani  választási  izgatottságok  
akkora  mérvet  nem  öltöttek,  hogy  ő,  mint  gondos  
őre  a  társadalomnak,  itt  azt  a  nyilatkozatot  tegye,  
hogy  a  társadalmi  rend  veszélyeztetve  van,  most  
miért  proponálja  a  mandatumnak  3  évről  5  évre  
való  meghosszabbítását?  Nem  a  választási  izga-
tottságban  van  a  baj, hanem  a  választási  vissza-
élésekben;  (Ugy  van!  a szélső  baloldalon)  nem  is  
egészen  a  választási  visszaélésekben  magukban,  
hanem  abban,  hogy  azok  megtorlatlanul  marad-
nak,  nem, hanem  gyakran  meg  is  jutalmaztatnak,  
(Igaz!  a  szélső  baloldalon)  nem  üldöztetnek,  hanem  



arra  az  illő  közegek  épen  kiképeztetnek.  (Igaz!  
Ugy  van ! a  szélső  baloldalon.) 

Az  őszinteség  hiányával  engem  senki  sem  
vádolhat  s  azért  alig  van  valami,  a  mire  inkább  
boszankodnám,  mint  a  hypocrytaságra.  (Derültség  
és tetszés  balfelöl.)  Az  pedig  hypocrataság,  midőn  a  
ministerelnök  nr  azt  mondja, hogy  nem  tudja,  mik  
a  választási  visszaélések,  (Derültség  a  szélső  bal-
oldalon)  nem tudja  mi  az  etetés,  itatás;  hát  meg-
engedem, hogy nem  tudja, mi az etetés,  itatás, ebben 
igaza  van,  ezt  az  egész  müveit világnak  bemutatta  
most  az  országos  kiállításon;  (Élénk  derültség  a 
bal- és szélső  baloldalon)  de  hogy  nem  tudná,  hogy  
mik  a  választási  visszaélések,  (Halljuk!)  ez  már  
nem  áll.  Balközépi  korában  két  választáson  ke-
reszttil  kellett elszenvednie mind azokat a  nyomáso-
kat, erőszakoskodásokat,  vesztegetéseket,  a  melye-
ket  nekUnk  kisebb nagyobb  mértékben  az  ország  
különböző  részeiben  tűrnünk  kell.  Azért  kisebb-
nagyobb  mértékben,  mert  van  annyi  államférfiúi  
tapintata  annak,  ki  ezen  erőszakoskodásokat  és  
vesztegetéseket  rendezi,  hogy  nem  pazarolja  ere-
jét  mindenütt,  csak  annyit  használ  fel  mindenütt,  
a  mennyi  okvetlenül  szükséges  az  ellenzék  lenyo-
mására.  (Ugy  van!  a  szélső  baloldalon.)  Balközépi  
korában  elszenvedte;  most,  a  midőn  kormányon  
van,  határozottan  mondom  és  be  fogom  bizonyí-
tani,  nemcsak  hogy  tudja  mik  azok,  hanem  szer-
vezi  és  rendezi.  (Ugy  van!  a  szélső  baloldalon.  
Ellenmondások  jobbfelöl.)  Végig  fogok  menni  a  par-
lament  megalakulásának  minden  phasisán  és  be  
fogom  bizonyítani,  (Halljuk!)  hiszen  a  mifflster-
elnök  nr oldala  mellett van  az a  m&sik  intendatura,  



(Derültség  a  szélső  baloldalon)  melyben  a  szerepe-
ket  kiosztják,  mikor  a  választás  elkövetkezik.  
Hiszen  lehetetlenség,  hogy  ne  birna  tudomással  
arról,  kiket  léptetnek  fel  a  központ  és  a  minister-
elnök  ur  nevében;  és  ha  nem  bir  ezekről  tudomás-
sal,  meggyőződhetnék  mindennap  a  választások  
igazolása  alkalmával.  

De  nem  teszi  ezt. Kezdjük  elölről.  Mi  a  rend-
szer  az  összeírásnál?  A mely  kerületben  az  ellen-
zék  erős,  ott  a  választók  nagy  részét  nem  írják  
össze.  (Igaz!  Ugy  van!  a  szélső  baloldalon.)  Kik  
azok,  a  kik  nem  irják  össze?  Azokon  a  kormány-
párti többséggel  biró megyegyüléseken  megválasz-
tott  összeiróküldöttségi,  bizottsági  tagok;  a  hol  a  
nép,  miután  nem  irják  össze  s  mivel  az  összeírás  
egy  évvel  előbb  kell  hogy  történjék,  gyakran  nem  
veszi  észre,  hogy  miként  játszatik  ki,  azok  pedig,  
a  kik  a  népet  vezetik,  kénytelenek  már  egy  évvel  
előbb  a  kormány  taeticáját  ellenőrizni  s  innen  
van  az,  a  mivel  önök  minket  vádolnak,  hogy  a  vá-
lasztási mozgalmak már egy évvel előbb megkezdőd-
nek, mert önök a választások eorrumpálását már egy 
évvel  előbb  megkezdték,  (Ugy  van!  balfelől)  sőt  
ez  a  corrumpáló  befolyás  permanentiában  van.  
Hiszen  mit tesz  a  főispán?  Administrál?  De  hiszen  
az  administratio  silány!  Van  azonban  egy adminis-
tratiója,  egy  titkos  administratiója  a  főispánnak,  
melyben  az  van  feljegyezve,  kik  azok, a  kiket  meg  
lehet  félemlíteni,  a  kiket  lehet  corrumpálni.  

Ez  az  administratio  az,  mely  tökélyre  van  
vive  és  mivel  ez  olyan  tökéletes,  ezért  a  másik  
olyan  megromlott,  (ügy  van!  a  szélső  baloldalon.)  
Mert  a ki  a  választásoknál  segít,  a  ki  a  választá-

üfron  Gábor  beuádoá.  IS  



soknál  támogat,  a  ki  a  kerítő  szerepet  viszi  a  köz-
ségben,  a  városban,  annak  aztán  mindent  szabad  
három  esztendőn keresztül  cselekednie;  azt  azután  
nem érheti  semmi.  (ügy  van!  a  szélső  baloldalon.)  
A  főispánt  pedig,  a  ki  azt  rendezi,  megvédelmezi  
maga  a  ministerelnök  ur.  {Ugy  van!  a  szélső  bal-
oldalon.) 

A  választási  összeírásoknál, a hol látják, hogy 
figyelemmel  kisérik,  vájjon  megmaradnak-e  azok  
a  régi  választók,  fordulnak  a  másik  tacticához  
—  a  tacticának  ők  is nagy  mesterei  —  tudniillik  
oda igák  a  40  éveshez,  hogy  50  éves,  a  30  éves-
hez,  hogy  60  éves.  A szegény  polgár  pedig  meg  
kell  hogy  bizzék  az  erényes  és  szabadelvű  kor-
mány  intézkedéseiben,  hogy  ily  fogásoknak  magát 
kitéve  nem  hiszi.  

A  választásoknál  azután  azt  kérdezik  a  
választótól  az  instruált  elnökök,  hány  éves  ön?  ez  
azt  mondja: 45!  —  45?  Itt  pedig  60  évesnek  van  
beirva;  takarodjék.  (Helyeslés.  XJgy  van !  Ugy  van ! 
a szélső  baloldalon.)  

Jönnek  a  reclamatiók.  (Halljuk!  Halljuk!) 
A reclamatiót  elbíráló  bizottságok  könyörtelenül,  
az  igazságot,  a  jogot  számba  nem véve,  ítélnek.  
Nem  veszik  maguknak  azt  a  fáradságot,  mi  köte-
lességük  volna,  hogy  maguk  szerezzék  meg  az  
okmányokat,  mely  okmány  rendesen  a régi  válasz-
tók  lajstroma,  a  C. tabella  szokott  lenni;  mondom,  
a  nélkül, hogy megszereznék  ezt  maguknak,  egész  
határozottsággal,  mintegy  összeesküdve,  össze-
játszva  az  összeíró  küldöttséggel,  utasítják  el  a  
reclamálókat.  A  Coriának  azután  nincs  módja  a  
C.  tabellába  beletekinteni.  



A  szegény  embernek  pedig  ki  kell  iratai  a  
bizonyítványait,  fel  kell  szerelnie  és  ha  ez  a  fel-
szerelés  kissé  hiányos,  akkor  a  Curiánál  utasítják  
vissza;  hogy  pedig  ne  legyen  hiányos,  ehhez  
ügyvédre  kellene  magát  bizni;  de  inkább  lemond  
elkeseredéssel  jogáról,  mely  törvényeink  szerint  
megilleti,  de  melytől  a  védelmére  álló  forumokon  
megfosztatik.  (Ugy  van!  a  szélső  baloldalon.)  

Ha  körülnézünk  most  az  országban,  ugy  a  
választás  után  egy  esztendővel,  alig  lát  az  ember  
kormánypárti  embert,  kivévén,  ha  valahol  nagy  
bankett  vagy  ebéd  van  készülőben.  (Derültség  a  
baloldalon.)  Hanem  választások  előtt  3  hónappal,  
ugy  mint  mikor jó  tavaszi  eső után  megszaporod-
nak  az  alkonyati  élet  békái,  akként  egyszerre  
csak  azt  kezdjük  észrevenni,  hogy  itt  is,  ott  is  
kormánypártiak  kezdenek  megjelenni,  (ügy  van!  
Tetszés  a  baloldalon.)  Az  ember  csodálkozással  
látja,  hogy  a kik  az  előtt  oly  erélyesen  szidták  a  
kormányt,  most  már  azt  mondják:  mit  tegyünk,  
muszáj  megélni,  nekem  fiam  van,  negyedéves  
jurista,  ha  én  nem leszek  kormánypárti,  soha  sem  
kap  állást,  (Ugy  van!  a  baloldalon)  nem  ad  a  
megye,  nem  ad a kormány.  (Ugy  van ! a  baloldalon.)  
A szegény  ember  pedig  azt  mondja;  uram,  szíve-
sen  tennék  mindent,  de  a fiam  jövőre  sorozás  alá  
kerül  és  már  figyelmeztettek.  (ügy  van!  a  bal-
oldalon.) 

Megindul  másfelől  innen  felülről  és  az  apró  
központokban  a  főispánok  által  vezetve  a  hajsza  
jelöltekre.  Tehetséges  fiatal  emberré  válik  min-
denki,  a  kinek  a  zsebében  sok  a  pénz (Derültség 
a  szélső baloldalon)  és  különös  figyelemben  része-



sitik  azokat,  a kik  azelőtt az ellenzéknek tevékeny, 
hatékony  emberei  voltak.  

És  felébredünk  egy  nap  arra,  hogy  például  
egy  kitűnő  kortese  a  szélső baloldalnak  képviselő-
jelölije  lesz  a  kormánypártnak,  (Ugy  van!  a  bal-
oldalon)  meg is  születik  biborban,  azután  halljuk  
tőle  az  5  évi  mandatum  meghosszabbításának  
helyeslését,  nem  szélső  baloldali  kemény,  hanem  
épen  olyan  lágy  nyelven,  mintha  azt  egy  kendő-
zött  arczú  bibornok  mondta  volna  el.  (Derültség  
és  tetszés  a szélső  baloldalon.)  

Eljön  a  választás napja. Megjelenik a katona-
ság,  beül  helyére  a  választási  elnök.  Ura  lesz  a  
választási  elnök  a  kerület  mandatumának;  az  ő  
becsületességétől  vagy  pedig  —  bocsánat  a  szó-
ért  — gazságától  függ  igen  gyakran,  hogy  az  
választassék-e  meg,  a ki  a  többség  bizalmát  birja,  
vagy  pediglen  az,  a  kivel  szemben  minden  meg-
engedhetőnek  találtatik.  (Ugy  van!  ügy  van!  a  
bal-  és  szélső  baloldalon.)  

Vannak  választási  elnökök,  a  kik,  hogy  ha  
már  nem  sikerül  a  mindennapi  akadékoskodással,  
mindennemű  kifogással,  mindennemű  erőszakos-
kodással,  ha  szükséges  pedig  a  katonáknak  a  
népre  bocsátásával  is  —  mint  Veszprémben  
például  történt  —  vagy  pedig  az  ellenzéki  fér-
fiak  elfogatásával,  elzáratásával  vagy  az  ellen-
zéki  jelölteknek  erőhatalommal  való  eltávolí-
tása  által  —  a  mi  megtörtént  különben  nem  
ellenzéki  jelöltekkel  is és  innen  értem  Visi  t.  kép-
viselőtársamnak  háládatosságát;  például  Abrud-
bányán  egy  kormánypárti  jelölttel  történt  meg  —  
ha  nem  sikerül,  hogy  az  erőszakkal  eltávolittas-



sék,  erőszak  felhasználásával  lebunkóztassék,  
akkor  támad  még  az  a jelenet  is,  a  mit láttánk  a  
mult  országgyűlés  után,  hogy  a  választási  elnök  
bevallja,  hogy  8  nagyon  hibázott,  8  ezeket  és  
ezeket  a  hibákat  követte  el,  tehát  kéri,  hogy  a  
választást  semmisítsék  meg.  (Ugy  van!  ügtf  van!  
a  bal-  <8  szélső  baloldalon.) 

Vannak  választások,  a  hol  már  előzetesen  
hetekkel  és hónapokkal  az ellenzék  emberei  össze-
fogdostatnak  ;  különösen  ebben  a  tekintetben  a  
szegény  szerencsétlen  Erdély  kell,  hogy  a  botrá-
nyok  legelső  tere  legyen.  S  kik  ott  azok,  a  kik  
ott  a  legfőbb  botrányokat  rendezik?  Leginkább  
azok,  a  kik  a  ministerelnök  urnák  sérthetlen  és  
elérhetetlen  kegyenczei.  (Igaz!  Ugy  van!  a szélső 
baloldalon.) 

Hiszen  itt  tavaly  a  képviselőházban  adtam  
elő  a  belügyministeri  költségvetés  tárgyalásánál  
több  visszaélést  nyilvánosan,  okmányokkal  iga-
zolva,  vádoltam  egy  választási  elnököt  a  főispán  
levelével,  hogy  kétezer  forintot  küldött  neki  a  fő-
ispán,  hogy  községeket  megnyerjen,  felolvastam  a  
levélből,  hogy  az  egyházközségnek,  az  oláh  egy-
házközségnek  telket  Ígértek.  De  nem  ebben  áll  
csak  az  egész  korteskedés,  hanem  abban,  hogy  az  
egyik  városnak  Ígérnek  járásbíróságot,  a  másik-
nak  királyi táblát  —  például  Nagyvárad most  már  
azt hiszi, hogy  lesz királyi  táblája,  (Derültség  a  bal-
és  szélső  baloldalon)  hogy  más  városnak  Ígérnek  
egyebet.  (Egy  hang balfelöl:  Gymnasiumot!)  

Vannak  szerencsétlen  városok,  a  melyek  az  
árvízveszélynek  vannak  kitéve:  azoknak  muszáj  
közlekedési  ministert  vagy  közlekedési  állam-



titkárt  választani,  mert  különben  elviszi  őket  az  
ár.  Az  a  hazafiság  pedig,  a  mely  azonnal  kész  
őket  megmenteni,  mihelyt  szavazatukat  egy  ilyen  
nagy  férfiúra  adták,  az  a  hazafiság  siket  marad,  
ha  ellenzékit  választanak. (Élénk  tetszés és  helyeslés  
a  bal-  és szélső  baloldalon.)  

Többet  mondok;  az  egyetemi  építkezések,  a  
melyet  tisztán  a  tudomány  ezéljaira  kellene,  hogy  
használtassanak,  (Ugy  van!  balfelöl)  botrányosan  
ilyen  módon  felhasználtatnak.  Ott  van  Kolozsvár  
—  most  már  beszélhetek,  mert  nem  folynak  a  
választások  — háromszor  tartott  a  közlekedési  
minister  árlejtést,  háromszor  nem  adta  oda  a  leg-
olcsóbban  vállalkozóknak,  mert  nem  bizott  ben-
nük,  de  a  köztudat  szerint  azért,  mert  ellenzékiek  
voltak  és  adta  egy  másik  czégnek,  háromszori  
árlejtés  után,  a  mely  mind  a  háromszor  többet  
kért,  de  aztán  többet  is igért.  (Derültség.)  

Ki  tudja  —  én  elhihettem  —  hogy  a  
minister  ur  nem  abból  a  szempontból  cselekedett;  
de  nem  az  a  kérdés,  hogy  a  minister  ur  mit  gon-
dolt,  hanem  az  a  kérdés,  hogy  az  ország  mit  tesz  
fel  róla,  mit  következtet  ebből,  mert  nem az rontja 
meg  az  országot,  a  mi  a  minister  urnák  a  szivé-
ben  és lelkiismeretében  nyugszik,  hanem az rontja  
meg,  a  mi  a  közvéleményt  felháborítja  és  meg-
botránkoztatja.  (ügy  van!  Ugy  van!  a bal-  és  szélső  
baloldalon)  Es  ha igy  veszszük,  mikor  a  képviselő-
választás  lezajlott, bejönnek  ide  a  képviselők.  El-
kezdődik  az  igazolási  eljárás.  (Halljuk!  balfelől.)  
Gondosan  kerestetnek  a  formahibák,  nehogy  a  lé-
nyegben  kelljen  birálni  s  mikor  a  lényegre  kerül  
a  sor,  akkor  meghozatik  az  ítélet,  a  melyet  jelle-



mezni  nem  akarok.  S  nem  is  az  a  czélom,  hogy  
azt  vonjam ki  belőle,  mily  ítélet  mondatik,  de  az,  
hogy  azon  tárgyalás  rendén  rendkivill  érdekes  és  
kényes  adatok  merülnek  fel.  Ki  hallotta  azt,  hogy  
a  belügyminister  nr  valaha  ezen  tárgyalásnak  
okiratait  magához  kérette  volna,  hogy  a hibás  és  
a  tárgyalás  rendén  bűnösnek  beismert  közigazga-
tási  tisztviselő  eljárása  miatt  megtorló  lépést  
tegyen.  (Élénk  helyeslés  balfelöl.)  A minister  ur  bol-
dog,  hogy  egyszer  már  túl  van  az  egész  verifica-
tionalis  eljáráson  s  örvend,  hogy  nem  kell  mentő-
ként  megjelenni  azok  mellett,  a  kiket  az  igazoló  
bizottságok  keményen  sújtanak ;  (Tetszés  balfelöl)  
sőt példát tudok  arra — a  mint megtörtént  —  hogy  
az  a  választási  elnök,  a  kiről  szólottam,  hogy  
kétezer  forintot  kapott  vesztegetési  czélokra  s  a  
ki  itt  általam  a  házban  megbélyegeztetett,  rövid  
két  hó  mnlva  arany  érdemkeresztet  kapott. (Zajos 
derültség  balfelöl.)  

Igaz,  hogy  a  minister  ur  maga  se  nem  itat,  
se  nem  veszteget;  de  ez  mindig  eszembe  juttatja  
azt  a  birminghami  gyárost,  a  ki  maga  rendkívül  
jó  protestáns  és keresztény  volt,  azonban  gyárá-
ban  csupa  hindu  bálványokat  gyártott  s  elküldte  
Indiába  az  országos,  meg  a  helyi  hirü  és  csoda-
tevő  bálványokat,  de  lelkiismeretét  teljesen  nyu-
godtnak  érezte,  mert  ő  maga  bálványt  nem  imá-
dott,  de  forgalomba  hozta  azokat  és  a  mi  fő,  
jövedelmező  üzletet  csinált.  (Hosszantartó  zajos  de-
rültség  és  helyeslés  a  bal- és szélső  baloldalon.)  

Bejön  a  megválasztott  képviselő  ide  a  házba,  
egész  ambitióval  és  lelkesedéssel;  elhatározza:  
„én  most  hazámnak  szolgálni  fogok,  én  tehetsé-



geimnél  fogva  magamnak  itt  a  parlamentben  he-
lyet  küzdök  ki  és  dolgozom;  tevékenységem  előtt  
nem  lesz  tér,  a  melyen  ne  igyekezném  magamat  
képezni". Tegyük  fel,  hogy  ez  kormánypárti  kép-
viselő.  Az  első  elnb-eonferentián  hozzá  szól  egy  
kérdéshez.  Minden  ember reá  néz  s  azt  kérdik  
magukban:  Hát  mit  akar  ez?  miféle  fegyelmezet-
lenség  ez ? (Zajos  derültség  balfelöl)  de  senki  sem  
szól  semmit,  csak  az  a jámbor  ember  azt  kezdi  
észrevenni,  hogy  sokan  mosolyognak  rajta  és saj-
nálják;  másokkésőbb  jóakaratúlagfigyelmeztetik;  
„Nem  ez  a  dolog rendje;  hisz  a  [mit  ide  hoztak,  
nem  azért  hozzák  ide,  hogy azt  mi  is  megvitas-
suk ; ezt  okosabb  emberek  megvitatták,  mi  el  va-
gyunk  határozva,  hogy  egy  ember  gondolkodik,  
a  többi  engedelmeskedik."  (Derültség  balfelől.  Moz-
gás  a  jobboldalon.)  

De  a  képviselő  nem  nyugszik;  ő  dolgozni  
akar.  Reformkérdéseket  helyez  kilátásba  a  minis-
ter.  A képviselő  megkészíti  a  maga  törvényjavas-
latát  s  előáll  vele  és  megmutatja  jó  barátainak.  
Ezek  azt  mondják:  „Igen  szép,  nagyon  helyes  
dolog,  kitűnő  irálylyal  van fogalmazva,  de  nálunk  
nem  ez  a  szokás.  Mi képviselők  nem  dolgozunk,  
de  dolgozik  a  ministerium  s  az  igazán  rettenetes  
munkát  végez."  (Derültség  a  baloldalon.)  

Négy  vagy  öt  nyelvű  törvényekből  fordít  és  
azt nagy sikerrel ügyesen  összeállítja;  de  ha  aztán  
e  törvények  nyelve  olyan,  hogy  a  magyar  ember  
nyelve  beletörik,  ha  gondolatuk  menetén  senki  
sem tud  haladni,  ennek  nem  a ministerium  az oka, 
hanem  az  a 4—5  nemzet,  melynek  nyelvéből  for-
dított,  mert  ki  tehet  arról,  hogy  a  hollandok,  



francziák  és  belgák  nem  tudtak  egyetérteni  a  
németekkel.  (Derültség  a  baloldalon.) 

Azt  mondják,  hogy  azért  kell  a  képviselői  
mandatum  tartamát  meghosszabbítani,  hogy  a  
képviselőknek  munkásságra  mód nyujtassék.  Hát  
hol  van  az  a munkásság, melyet kifejtenek?  Hiszen 
a  mit  a  clubbokban  előadnak,  azt  többnyire  vita  
nélklll,  szó  nélkül  elfogadják  és itt  meg  már  nem  
azért  fogadja  el  a  többség,  mert  az  helyes,  vagy  
helytelen,  hanem  azért,  mert  azt  amott  a  clubban  
már  elfogadta  a  többség.  (Ugy  van!  a  bal- és  szélső  
baloldalon.)  Itt  a  képviselő egyéni  értékének  semmi  
tere  nincs;  épen ugy csapatokban  vannak  elosztva  
a  club-rendszer  által,  mint  a  hadsereg  ezredekre,  
zászlóaljakra,  századokra  oszlik  s  nem  egyéb  itt  
a  parlamenti  élet,  mint felvonulása  azon  hadsereg-
nek,  mely  a  kormány  háta  megett  áll.  (Ugy  van! 
a  bal-  és a szélső  baloldalon.)  

A képviselő  ki  is ábrándul  és segítenek  neki,  
hogy  kiábránduljon;  figyelmeztetik:  látod  milyen  
okos  ember  az  amott,  sokkal  jobb,  ha  te  is  ugy  
tész  s  ha  azon  170—180 társad  sorába  kerülsz,  a  
kiknek  a  kormánytól  függő  mellékállomásaik  van-
nak,  nem  az  a tered, hivatásod, hogy zavart csinálj, 
rendet  bonts,  hanem  hogy  te  is juss  valamihez,  
ezt  pedig  szolgálatkészséggel  érheted  el,  nem  
pedig  azzal,  hogy  olyan  beszédet  mondasz,  mely-
lyel  azt  hiszed,  hogy  a  kormány  nézeteit  nyilvá-
nítod,  mert  tegnap  a  minister tán ugy nyilatkozott, 
igen,  de  nem  tudod,  hogy  vájjon  két-három  hó  
múlva  nem  kell-e  nézetedet  a  kormányéval  együtt  
változtatnod.  S  ez  a  nézetváltozás,  a  mi  a  hatal-
masnál  politika,  nálad  bűn  lesz.  



Nincs  tehát  munkásság,  hanem  beáll  a  kép-
viselők  legnagyobb  részénél  bizonyos  elernyedés,  
elaléltság.  Nézzünk  körül  a  ház  padjain  az  ülés-
szak  harmadik  évében  és  azt  tapasztaljuk,  hogy  
már  meg  vagyunk jámborodva.  (Derültség  a  szélső  
baloldalon.)  Es  azt  kívánja  most  a  t.  ház,  hogy  
ezen  elernyedés,  elaléltság  ne  három,  hanem  öt  
évig  tartson?  Hiszen  országos  elszenderülés  lesz  
abból,  ha  a  parlament  ülésszaka  hosszabb  időre  
kiterjesztetik.  (Igaz!  Ugy  van!  a  szélső  baloldalon.)  

A parlament  képe  ma  olyan,  mint  a  tó  tükre,  
melyen  felül  tiszta  viz  látszik,  de  alulról  iszapos;  
ha  oly  hosszú  időre  nyújtják az  ülésszakot,  feltör  
az  iszap  s  befutja  a  tó  tükrét  a békanyál. (Igaz! 
Ugy  van!  a  szélső  baloldalon.)  A választás  maga  a  
szabadság,  mert  a  választásban  nyilatkozik  a  
nép  akarata,  a  közvélemény  hangulata,  ez  által  
iíjodik  meg  a  képviselőház,  regeneráltatik  a  kül-
dött új  erők  által.  Ellenben  ha  a parlament  hosszú  
időre  kiterjesztetik,  olyan,  mint  a  szoba,  melyben  
tüz  ég, de  nem azért, hogy melegítsen,  hanem szén-
gőzzel  tölti  el  a  levegőt,  hogy  elbutítsa  az  agyat,  
megdermeszsze  az izmokat. Itt  ablakot  kell  nyitni,  
hogy  üde  levegő  jöjjön  a  szobába,  ugy  keli  a  
választások  által  felfrissíteni  a  parlamentet.  (Ugy  
van!  a  szélső  baloldalon.)  Élet  a  szabadság  és  az  
életnek  zaja, küzdelme, veszélye  és győzelme  van.  
(Igaz!  Ugy  van!  a  szélső  baloldalon.)  Csendben  a  
némaság,  pihenő  levegőben  a  tétlenség,  négy  fal  
között  a  türelem,  ez  a  börtön.  (Igaz!  Ugy  van!  a  
szélső  baloldalon.)  Nem  a zajtól  félnek  önök, hanem 
a  szabadságtól  és  annak  lármájától,  mely  fel-



ébresztheti  még  a  nemzetet.  (Helyeslés  a  szélső  bal-
oldalon.) 

A  situatiók  nem  engedik  hogy  a  három  évi  
ülésszak  öt  évre  terjesztessék,  mert  a  situatiók  
azok,  melyek  szerint  véleményt  kell  nyilvánítani  
a  parlamentnek.  Itt  vannak  például  a  külügyi  
viszonyok,  melyek  tőlünk  nem  függenek  és  ha  
hosszú  időre  van  együtt  a  parlament,  vájjon  a  
situatiók  változásához  képest,  tudja-e  véleményét  
nyilvánítani 1 Azért  kell,  hogy  rövid  s ne  ötéves  
legyen  a  parlamenti  ülésszak,  mert  ily  situatiók  
szerint  kell  az  országnak  nyilatkozni.  (Helyeslés  a  
szélső  baloldalon.) 

Hivatkoztak  Angliára  is.  Igaz,  hogy  Angliá-
ban  7  éves  az  ülésszak;  de  a  ki  megvizsgálja  e  
században  az  átlagos  évet,  mely alatt  a  parlamen-
tek  együtt  voltak,  meggyőződhetik  hogy  ez  négy  
év  volt.  (Igaz!  Ugy  van!  a  szélső  baloldalon.) 

E  tény  hatalmasan  érvel  a  mellett,  hogy  a  
három  éves  mandatum  annál  inkább fentartassék, 
mert  Anglia  közvéleménye  szabadon  nyilvánul,  
kormányokat  emel  fel  s buktat  meg  s  ott  a  köz-
véleményt  figyelembe  veszik.  Nálunk  azonban,  
hol  még  eddigelé  a  közvélemény  nem  nyilvánult  
oly  erővel,  hogy  kormányt  buktatott  volna  meg,  a  
kormánybuktatás  a parlamentben szőtt cselszövény 
és árulás  következménye  volt.  (Igaz!  Ugy  van!  a  
szélső  baloldalon.)  Nem lehetséges  tehát,  hogy  mi  a  
magyarországi  speciális  viszonyokból  azt  a  
következtetést  vonjuk le,  hogy  a  parliamenti  ülés-
szak  5  évre  terjesztessék  ki.  (Élénk  helyeslés  a  
szélső  baloldalon.) 

kz  érintkezés  a  néppel  s  az,  hogy  a  parla-



menti  ülésszak  hamar  lejár,  a  képviselőre  nézve  
mintegy  mementó  mori,  hogy  oda  fog  visszatérni,  
a  honnan  vétetett, minélfogva  több figyelemre fogja 
méltatni  a  népet  és annak  érdekeit  és  kívánságait,  
mintha  tudja,  hogy  huzamosabb  ideig  nem kerül a 
nép  elé.  (Helyeslés  a szélső  baloldalon.) 

A ki  figyelemmel  kiséri  és  érzi  a  nép  ítéleté-
nek  közelségét:  az  nem fog  a  nép  egy részéről  oly  
megvetéssel  nyilatkozni,  hogy  azt  csőcseléknek  
nevezze.  (Ugy  van!  a  szélső  baloldalon.)  

Csudálom,  hogy  a képviselőházban  e kifejezés 
elhangozhatott,  mert  ha  ezt  egy  aristocraticns  
nevelésű ember teszi, ezt betudjuk nevelése hiányos-
ságának s egyoldalúságának.  (Igaz!  ügy van ! a szélső 
baloldalon!) 

De  mikor  ezt  egy  férfi,  a  ki a keresztény  val-
lásnak  nemcsak  papja,  de  szerzetes  is,  én  meg  
vagyok  ütközve,  mert  ngy  tudtam  és  tudom,  hogy  
a  kereszténység  első  hívei  nem  a  patríciusok  és  
nem a római lovagok  voltak, hanem a rabszolgák,  az 
elnyomottak  és  szenvedők. (Igaz  ! Ugy  van ! a szélső 
baloldalon.)  A keresztény  vallás  t. ház, a  hittel  és  a  
reménységgel előbb a  szegényebbeknek  keblét  ter-
mékenyítette meg  és igy készítette  elő útját a világ-
uralomnak.  (Ugy  van!  a szélső  balo'dalon.)  

A kereszténység Krisztus szeretetén alapszik; 
ez  nem  ismer  kivételt,  mert  a  krisztusi  szeretet  
olyan,  mint  a  nap,  mely  melegével  egyformán  
érinti  a  szegényt  és  gazdagot.  (Élénk  helyeslés a 
szélső  baloldalon.)  

A  krisztusi  szeretet  olyan,  mint  a  levegő,  
mely  láthatatlan,  de  mindenkit  körülzárol, (Ugy 
van!  a  szélső  baloldalon)  hiszen  a  kereszténység  



szelleme  az,  mely  a jogegyenlőség  eszméjét  társa-
dalmunkban  megalapította  és  azt  a  törvényhozási  
intézkedések  alapjává  emelte.  (Igaz!  a  szélső  bal-
oldalon.)  De  hová  lesz t.  ház,  a  jogegyenlőség,  ha  
a  nép  egyik  része,  mely  választ,  polgár  és a  mely  
nem  választ,  csőcselék.  (Tetszés  a szélső baloldalon.) 

Ha  a népnek  van  alja,  mely  szegény,  meg-
romlott  és  rongyos,  ez  iránt  szánalmat  kell  érez-
nünk  s  azt  szeretetünkbe  kell  fogadnunk  s javíta-
nunk  mert  ki  tudja,  hol  hibázták  el  annak  
nevelését  és  ki  volt  az,  kire  lelkének  és  lelkiisme-
retének  gondja biz va volt.  (Igaz!  a szélső  baloldalon.) 

Nem  azok  veszélyesek  a  társadalomra  nézve,  
a  kik  a  nép legalsóbb osztályát képezik, mert a cor-
ruptio  sohasem  alulról  tör  fölfelé,  hanem  mindig  
felülről  lefelé.Vannak  tömegek,  melyekben  odaadó  
hit  helyett  van  eladó  bizalom, nincs  reménye, csak 
várandósága;  van  tömeg,  mely  méltóságokat  ad, a 
nélkül, hogy méltó volna magához, hazát  alkothatna  
és  börtönt  énít,  uralkodhatnék egy impérium fölött, 
és  egy  törpének  szolgálatába  szegődik,  a  világ  
szivét  hódíthatná  meg  és bámul  egy  színészt!  Az  
a  tömeg, mely  a  fórumra  rohan,  ott  tombol, avagy 
tapsol,  a  szerint,  a  mint a hatalomra került Sejanus 
parancsolja,  mely  nem  a  dicsőség  temploma  felé  
tör,  hanem  donativumot  kér.  Az  a  tömeg,  az  az  
igazi  csőcselék!  (Zajos  helyeslés  a szélső  baloldalon.)  

Ez  az,  a  mely  megrontja  az  állami  életet,  
mert  megrontotta  az intézményeket, az erkölcsöket. 
(Igaz!  XJgy  van!  a szélső  baloldalon.) 

Komoly  okot  az  öt  évi  mandatum  mellett  
nem tudtak  a  túloldalról  felhozni,  hanem  azt  az  
egy  okot  látom felhozhatónak,  hogy  ezután  öt  évig  



tartson  a  parlamenti  ülésszak,  hogy  ez  már  fél  
jubileumi  időszakot  tegyen  ki.  (Derültség.)  

A ki  két  parlamentre  lesz  megválasztva,  az  
egész  jubileumi  korszakot  ér  meg.  (Derültség.) 
Jubileumokat különböző időkben tartottak. Az ó-kor 
jubileumai  arról  maradtak  fenn  az  emlékezetben,  
hogy  a  rabszolgák  szabadokká  váltak  és  a  rabok  
börtönei  megnyíltak.  Vájjon ezen  jubileum  mikor  
szolgálhatott  annak  ünnepélyül,  hogy  e  nemzetről  
a  bilincsek  lehullottak  volna,  hogy  a  szolgák  
szolgaságukat  levetkőzték  volna?  Inkább  azt  
látom,  hogy  az  a  szolgaság,  mely  eddig  titkon,  
szégyenkedve  lappangott,  fenn  kezdi hordani fejét 
és  elszaporodik.  (Zajos  helyeslés.)  

Van  egy  másik jubileum  is, a melyet a keresz-
tény  világban  ülnek  meg.  Ez  azt  teszi,  hogy  a  ki  
meghatározott  napon  térdet,  fejet  hajtva  és  
leborulva  megjelenik  imádkozni,  annak  bűnei  meg  
lesznek bocsátvajlyen j ubileumhoz láttam hasonlót, 
a  hol  az  elnyomatást,  az  erőszakot, a  minden  hata-
lomnak  önmagához  való  ragadását  megbocsátják  
a  hatalmasnak  és  a  hol  másfelől  a  hatalmas  meg-
bocsátja az eléje leborultaknakaz általuk  elkövetett  
bűnöket, sőt  ügyetlenségeiket is. (Derültség  a szélsi 
baloldalon.)  De  az ily jubileumok soha sem alkottak 
korszakot,  nem alkottak  korszakot,  mert  a nemzet, 
mely  ily  jubileumokat  látott,  igyekezett  azoknak  
emlékét  is,  mint  nehéz  álmot,  hamar  elfelejteni,  
csak  azért  is,  mert  már  emlékezete  is  corrumpáló  
volt.  Igaza  van  Tacitusnak:  „nec  corumpere  et  
corrumpi  seculum vocatur",  mert  én  nem  akarom,  
hogy  a  megrontó  és megromlottak  életszaka  három 
évről  öt  évre  terjesztessék ki:  nem  fogadom  el  a  



törvényjavaslatot.  (Élénk  helyeslés  és hosszas éljenzés 
a  szélső  baloldalon.)  

Újból a  nagyváradi  püspökségről.  
(1886. január  23-án.)  

T.  ház/  (Halljuk!  balfelől.)  Ott  kell,  hogy  
kezdjem,  a  hol  a  cultusminister  ur  kezdette,  kell,  
hogy  én  is  elismerjem  a  minister  ur  jóhiszeműsé-
gét, mert jóhiszeműség  nélkül  ily  furcsa  és  gyer-
mekes  felvilágosítást  nem  adhatott  volna.  (Zaj  a  
jobboldalon.  Derültség  a  szélső  baloldalon.)  

Trefort  Ágoston vallás- és közoktatás-
ügyi  minister:  Ezen kifejezés  ellen óvást teszek, 
(Helyeslés  a  jobboldalon)  ministeri  padokon  nem  
ülnek gyermekek!  (Zajos  helyeslés  a jobboldalon.  De-
rültség  a  szélső  baloldalon.)  

Ugrón  Gábor :  A  cultusminister  ur  appre-
hendálja  tőlem,  hogy én annyira jónak tartom, hogy 
a  legjobb  egyházi  férfiakon  is  felül  —  és  azoknál  
is  sokkal jobb.  Tehát  ne  tekintse  ezen  kifejezést  
egyébnek,  mint  azon  szelídség  jellemzésének,  
melylyel  szemben  az  ő idegessége  néha  ellenkezőt  
bizonyít,  de  válasza  megerősít.  (Derültség  a  szélső  
baloldalon.) 

A t.  minister  ur  válaszát  nem részleteiben ve-
szem,  hanem  egészében,  arról győződöm meg, hogy 
én  meglehetős  nagy  botlást  követtem  el,  mikor  
azzal  vádoltam  a  nagyváradi  püspököt,  hogy  a  
püspökség  vagyoni  állásában  nagy  rombolás  tör-
tént.  Hiszen  a  megboldogult  püspök  valóságos  
aquisitor volt,  instruált,  vagyont gyűjtött, sőt 3,300 
holdnyi erdőt mint  tartalékot  hagyott  hátra,  mégis  
a  minister  ur  annyira  kegyetlen  és  könyörtelen  



volt,  mikor  beszéde  végén  elszólta  magát,  hogy  
azt  mondta,  ha  tovább  élt  volna,  bizonyosan  cura-
tela  alá  helyezte  volna.  (Nagy  derültség  a  szélső  
baloldalon.) 

No  már  t.  ház,  én  felügyeletre  kértem  ugyan  
a  minister  urat,  de  arra  nem  kértem,  hogy  a  püs-
pököketeltiltsa  az aquisitióttól és amelyik  közülök  
aquiralni  mer,  azt  megbüntesse.  A  t.  minister  ur  
számítással áll  elő,  nagyon  természetes,  hogy  én  a  
számítások  terén  őt  nem  követhetem,  elég  az,  a  
mi tisztán  és  világosan  áll  előttem,  tudniillik, hogy 
a  beéli  erdőség,  a  mely  11,000  holdat  tesz, kiirta-
tott és annak értéke elköltetett. A 11,000 hold értéke 
legkevesebb  1.000,000  forint.  Hol  van  a  minister  
ur  számításában  erre  a  fedezet  ? Azt  mondja, hogy 
az  instruetio  megszaporodott.  Elhiszem,  mikor  a  
jószágok  haszonbérbe  adattak,  az  instruetio  meg-
szaporodását.  (Derültség  a  szélső  baloldalon.)  

Itt  történt,  hogy  az  utóbbi  időben  a  püspök  
utolsó  napjaiban  minden jószág  haszonbérbe  ada-
tott,  kivéve  160 hold  fáczánost,  akkor  csakugyan  
csudálkozom,  hogy  micsoda  erdősze  volt  annak  a  
püspökségnek,  hogy  olyan  nagy  fáczánokat  tudott 
tenyészteni,  melyek  által  az  eladott  ökrök  és  
instruetio árát  ilyen  kitűnő  módon  ki  tudta  egyen-
líteni.  Azt mondja a minister ur,  hogy 89,000  forint  
az  adóhátralék,  tehát  nem  sokkal  kevesebb,  mint  
én  mondtam,  mert  én  100,000  és  néhány  forintot  
mondtam.  Elfogadom,  a  mit  a  minister  ur  mond,  
sőt  elhittem  volna,  ha  sokkal  kisebb összeget mon-
dott  volna  is,  csak  hogy  későbbi  időben.  Mert  
januárban  lettek  a  püspöki  uradalmak  úrbéri  vált-
ság  papírjainak  szelvényei  esedékessé  ;  ha  juliust  



is  bevárta  volna  a  minister  nr,  akkor  ezen  teher  
bizonyára  kevesebb  lett  volna.  

Azt  is  mondja  a  minister  nr,  hogy  fedezetül  
maradt  3,300  hold  erdő, mely, ha  egy vasút  kiépít-
tetik,  akkor  igen  jól  lesz  értékesíthető  és  abból  
fog  fedeztetni  a  hiány.  Midőn egy püspökség, mely 
arról  hires, hogy megkímél  14—16 ezer  hold  erdő-
ből  3,300  holdat, hogy  ott  azzal  álljanak  elő, hogy 
most ezen 3,300 hold  is kiirtatik, engedelmet kérek, 
ez  sem  a józan  gazdálkodás,  sem  a  vagyon  conser-
válás  elvével  össze  nem  egyeztethető.  Ha  igy tesz-
nek  a püspökségek  erdeivel,  a  melyekről  akkor,  
a  mikor  az  erdőtörvény  meghozatott,  gondoskodás  
történt, hogy üzemtervek  állapittatnak meg  és  azok  
értelmében  hasznosittatnak,  akkor  a  minister  ur  
biztatását  egyébnek  nem tarthatom,  mint  ábrándo-
zásnak,  mely  nemcsak  vasútra  van  épitve,  hanem  
arra  is, hogy  a  püspökségnek  jogot  ad  az  erdő-
törvény  további  megszegésére,  a  miben  remélem  
t. szomszédja  meg fogja  őt  akadályozni.  Nem  akar  
a  minister  ur  bővebb  felvilágosítást  adni  a függő 
adósságokra  nézve.  A függő  adósságok  természete  
igen  különös  és  itt  az  elszámolási  rendből  nem  
látom,  hogy  vájjon  felvétetett-e  azon  130,000 frt,  
mely  egy  előkelő  hölgy  részére  van  elkönyvelve,  
mint adósság  a  püspöki pénztárnál.  Nem is akarom 
kiemelni a t. ház előtt azt  a  ma  kapott  hires levelet, 
mely  mutatja, hogy  most  megindult  egy felfedező 
út  a nagyváradi  püspökség  vagyona  iránt  (Derült-
ség és tetszés  bal-  és a  szélső baloldalon)  és  a  minister  
ur  azzal  a  gondossággal  és  szorgalmatossággal,  a  
mely  egy jólelkű  hitelezőt  megillet,  kutat  minde-
nütt,  hogy  hol  lehetne  a  nagyváradi  püspökség  
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számára  valami  nagy  vagyont  felfedezni  és  erre  a  
Béhmer  hagyatékában  felejtett  10,000  frt  vétetik 
elő.  Kár  volt  itt  ezt  a  nevet  felemlíteni  t.  ház,  
mert  a  magyar.  katholikus  egyház  történetében  
mindig  keserves  emlék  fűződik  azon  püspökök  
nevéhez,  akik  az  egyház,  az  iskolák,  a  szegények  
és  betegek  számára  rendelt  vagyont  eltékozolták,  
ezen  hagyaték  pedig  szintén  hires  arról  s  azért  
jobb  lenne  azon  10,000  forintot  arra  fordítani,  
hogy  a  veresfenyö-gerendázat,  melylyel  a  nagy-
váradi  püspökség  palotája  előbb  el  volt  látva,  de  
a  mely  fehérfenyő-gerendázattal  cseréltetett  ki,  
mert  ez  sokkal  olcsóbb,  ismét  helyreállíttassák.  
(ügy  van!  a  szélső  baloldalon.) 

Hanem  rátért  a  minister  ur  arra  is,  hogy  van  
egy  bérlet  —  mert  én  a  bérleteket  is  említettem,  
de  egyet  sem  neveztem  meg  —  ez  a  barmódi  ura-
dalom  bérlete.  Nem  bizonyít  az  semmit,  hogy  ez  
hány  hold,  hanem  önök  mindenre  hivatalos  bizo-
nyítékot  kívánnak  tőlem,  ha  én  azt  mondom,  hogy  
a minister ur  a haszonbérbeadásnál  nem  gyakorolta  
azon  felügyeleti  jogot, melylyel  őt  ő Felsége, mint 
Magyarországnak  felelős  ministerét megbízta. Mert 
mennyiért van  haszonbérbe adva  ez a birtok, t. ház ? 
10,000  forintért.  Mi  lehet  ezzel  szemben  a  bizo-
nyíték?  Az,  hogy  mennyi  az  adó,  melyet  ezen  
birtok fizet,  mert  akkor  annak  a  rossz  birtoknak  a  
természete  is  meg  van  határozva  vagy  pedig  a  
t.  minister  ur  a  pénzügyminister  úrral  íesz  kény-
telen  helyettem  haragba  jönni  és  összeveszni.  
(Derültség  és  tetszés  a  bal-  és  a  szélső  baloldalon.)  
Azon  birtok  adója  pedig  t.  ház  8,636  frt  99  kr.  



(Élénk  hosszas derültség  a bal- és a szélső  baloldalon.  
Mozgás  jóbbfdől.  Sálijuk/  Sálijukí)  

A minister nr azt mondja, hogy ezen  haszonbér  
megköttetett  a  káptalan  és  a  metropolita  —  gon-
dolom,  az  érseket  akarta  érteni  —  közbejöttével.  
Hát  t.  ház,  én ugy  vagyok  értesülve,  hogy  midőn  
ezen  szerződés  20  évre  megköttetett,  akkor  a  káp-
talan  nem  tudott  másként  kifogást  emelni,  hanem  
azt  követelte,  hogy  a  10,000 frt  haszonbéren  kivül  
a  haszonbérlő  fizesse  az  adót  is.  És  a  haszonbér  
megköttetett  akként,  hogy  csak  azon  adót fizesse, 
a  melylyel  az  a  haszonbérbevétel  után  fog  növe-
kedni.  A  minister  ur  azt  mondja  indokolásul  és  
mentségül,  hogy  ez  1,500  frt.  Elfogadom;  üssük  
le  a  8,600  forintból,  marad  még  7,100  frt,  melyet 
nem  a  haszonbérlő,  hanem  a  püspöki  javadalmi  
pénztár  fizet.  Vagyis  t.  minister  ur  2,900  forintért  
méltóztatnak  8,636 frt  adót fizető  jószágot  haszon-
bérbe  adni.  (Zaj  és mozgás  a  szélső  baloldalon.)  

Igaz,  hogy  a  t.  minister  ur  arról  is  beszélt,  
hogy  mennyi  építkezés  és  mennyi  javítás  történt.  
De  én  azt  kérdem, t. ház, hogy  vájjon  azok  a  nagy  
javak  miért  adattak  a  magyar  királyok  által  a  
püspökségeknek?  Azért, hogy azt azok  a  püspökök  
felhasználják  és  elfogyaszszák,  avagy  pediglen  
meghatároztattak  a  czélok,  a  melyekre  azon  va-
gyonból  folyó  jövedelmek  fordítandók  lesznek?  
S  ha  én  kutatom  hazánk  törvényeit,  kell  hogy  
megmondjam,  hogy  először  a  püspök  személyes  
használatára,  másodszor  a  rombadőlt  vagy  elsze-
gényedett  egyházak  támogatására,  (ügy  van!  a  
szélső  baloldalon)  templomok  építésére,  iskolák  fen-

13* 



tartására,  betegek  gyógyítására,  szegények  támo-
gatására  és  vendégek  ellátására  adattak.  

Thaly  Kálmán:  És  honvédelmi  czélokra!  
Ugrón Gábor:  Bocsánatot kérek  t.ház,  egy  

oly  püspökség  területén,  mint  a  nagyváradi  püs-
pökség,  mely  122  egyházközségből  áll  az  egész  
püspökség,  ott  a  hol  nemzetiségek  között  van  be-
ékelve,  a  hol  a  papnak  szegénysége  a  magyar  
fajnak  is  pusztulását  jelenti,  a  hol  az  iskoláknak  
rosszasága  egyszersmind  fajunk  culturai  niveau-
jának  lesülyedését  jelenti,  (Ugy  van!  XJgy  van!  a  
szélső  baloldalon)  ott  ezeket  az  egyházi  vagyonokat  
haszon  nélkül  a  hazára  és a nemzetre  nézve  bármi-
nemű  nagyobb  eredmény  felmutatása  nélkül  
költeni  és  fecsérelni  el  s  akkor  azok,  a kik  ennek  
ellenőrzésére  vannak  hivatva,  ide  álljanak  és  a  
számok  tömkelegével  akarjanak  kifizetni,  a  mely  
számoknak  —  igazán  nem  tudom a kellő  gyöngéd-
ségű  szót  kitalálni  — bonyolultsága  és  semmit  
mondósága,  azt  akarja  lehetetlenné  tenni,  hogy mi 
a  kérdésbe  tisztán  és  világosan  ne  láthassunk,  szó  
nélkül  nem  hagyhatom.  Ekként  a  t.  minister  ur  
nem háríthatja  el  magáról  kérdésemet,  nem  hárít-
hatja el, mert  ez  mint  egy  rendszer  látszik  feltűnni  
s  nem  tűrhetem  én  meg,  mint  ez  országnak  kép-
viselője, hogy  az  ily  gazdálkodások  nemcsak  hogy  
fentartassanak,  de  a  helyett, hogy őszintén  feltárva  
megbélyegeztetnének,  azok  ily  könnyű  módon  ki-
mentessenek.  (Zajos  helyeslés  balfelöl.)  

Rácz  Géza:  Ott  van  Haynald,  ott  van  a  
veszprémi  püspök!  (Mozgás.)  

Ugrón  Gábor:  Hiszen,  t.  ház,  nem  szük-
séges,  hogy  a  ministeri  székekről  propagáljuk  



azt  az  elvet,  hogy  ez  a  vagyon  a  papoké,  
tehát  akárki  hozzányúlhat  és  akárki  kifosztogat-
hatja  azt.  

Eléggé  el  van  ez  terjedve,  de  nem  szabad  
megengednijv'azt  a  felfogást  az  egyházi  férfiak-
nál  is,  hogy  az  a  vagyon  csak  a  papoké.  (Ugy  
van!  a  szélső  baloldalon.)  Nem,  mert  az  az  egy-
házaké,  az  az  iskoláké.  

S  ha  én akarom  a  hazánk  törvényeit  citálni,  
megtalálom  én  ott  Szent-László  törvényeiben,  
de  megtalálom  a  későbbi  időkben  is;  hogy  még  
magáról  a  dézsmáról  is  a  mi törvényeink  akként  
rendelkeznek,  az 1495-iki törvényczikk és itt ezitál-
ják  III.  Incze  pápának  a  statutumait,  mely  a  
dézsmát  nem  a  püspök, hanem  a  parochusoknak  
rendeli. 

Ezek  is  világosan  mutatják,  hogy  hazánk  
csak  egyházi  törvényei  szerint  is  azok  a  java-
dalmak,  a  melyek  a püspökök  haszonélvezetére  
vannak  bizva,  nem azoké  a  püspököké  kizárólag,  
hanem  az  egyházaké.  (Ugy  van!  Élénk  helyeslés  
a  szélső  baloldalon.)  

És  én,  t.  ház,  midőn  a  minister  ur  válaszát  
nem  veszem  tudomásul,  egy  keleti  regét  mon-
dok  el.  (Sálijuk!  a  szélső  baloldalon.)  

Egyszer  valaki  megrontotta  a  gyomrát  
éretlen  gyümölcscsel;  egy  keleti  orvost  hivtak  
oda.  A  keleti  orvos  rendelt  orvosságot  szem-
gyöngeség  ellen.  (Derültség.)  

Az  ember  kitört:  hiszen  nekem  a  bajom  
nem  a  szememben  van!  Azt  mondotta  az  orvos,  
a  szemedet  kell  orvosolnom,  mert  az  nem  látta  
meg,  hogy  a  gyümölcs  rothadt.  (Derültség.)  



Én  sem  kereshetem  az  orvoslást  a  nagy-
váradi  püspökségnél,  a  szemnél  kell  azt  keres-
nem,  a  melynek  meg  kellett  volna  látnia  a bajt 
16  év  alatt.  (Helyeslés  a  szélső  baloldalon.)  És  én  
a  t.  házat  csak  arra  kérem,  gondolkodjék  már  
azon  kérdés  felett,  melyet  én  a  múlt  évben  is  
felvetettem,  hogy  midőn  a  két szem ilyen gyöngé-
nek  bizonyult  és  az  a  két  szem  olyan  könnyen  
tud  négy  szemmé  átalakulni,  akkor  állítsa  fel  
örül  a  sokaság  szemét  az  egyházi  vagyon  felett  
és  méltóztassék  meghozni  az  autonómiát  Magyar-
ország  katholikusai  számára.  (Élénk  helyeslés  a  
szélső  baloldalon.)  Mert  igaz,  hogy  a  minister  ur  
a  mint  mondja,  a  püspököket  nem  teheti  tutela  
alá,  mert  nem  kiskornak.  De  akkor  annál  ke-
vésbbé  lehet  az  egész  katholikus  egyházat,  
mint  kiskorút  a  minister  ur  tutelája alá helyezni. 
(Élénk  helyeslés  és éljenzés  a  szélső  baloldalon.) 



Valláspolitikáról. 
(1886.  febrnir  5-én.)  

Tisztelt  képviselőház!  (Halljuk!  Halljuk!)  
Nagyon  örvendek,  hogy  az  előttem  szólott  kép-
viselő  nr  másodszor  hangoztatva  mintegy  meg-
erősíteni  látszik  azon  beszéd  hatását  és  benyo-
mását,  melyet  tegnap  itt  egy  szerb  nemzetiségű  
magyar  képviselő  hangoztatott.  Legyen  a  kép-
viselő  nr  meggyőződve,  bogy  Magyarországban  
alig  lesz  párt,  mely  a  szerb  egyház  autonómiáját  
ne  fogná  védelmezni,  ha  az autonomia a szabadság 
érdekében  és  az  alkotmányosság  védelmére  hasz-
náltatik.  (Altalános  helyeslés.)  Mindaddig,  mig  a  
szabadságot  a  szabadságért  fogják  szeretni  s  a  
jogok  gyakorlatát  az alkotmányért fogják  igénybe 
venni,  biztosak  lehetnek  mindnyájunk  támoga-
tásáról,  (Élénk  helyeslés)  mert  él  mindnyájunk  
kebelében  azon  tudat,  hogy  mi, a magyar nemzet 
itt,  a  Kárpátok  határai  közt  csak  akként  tudjuk  
fentartani  magunkat,  ha  biijuk  a  népek  rokon-
szenvét  a  jelenben  és  jövőben,  valamint  birtuk  
azt  a  múltban.  (Igaz/  XJgy  van!  a jobb-  és a  bal-
oldalon.) 

A népek  rokonszenvét  megszereztük  a  mult-
van  az  által,  hogy  az  apróbb  és  üldözött  fajokat  
védelmeztük,  támogattuk  és hogy azoknak vendég-
szerető  gazdájuk  valánk.  (Ugy  van  ! a  jobb- és  a  
baloldalon.)  E  vendégszeretete  a  magyar  nem-
zetnek  az,  mely  feltárta  az ország kapuit a szerbek 
előtt 



Ezt  a  szerbeknek  azzal  kell  meghálálniok,  
hogy  majdan,  midőn  eljő  a  harez,  mely  a  szer-
beket  ép ngy,  mint  a magyarokat fogja  fenyegetni, 
ők  a kis  faj  ok szövetségében vegyenek részt ebben 
a  harczban,  mely az apró nemzetek  létfentartásáért  
fog  vívatni  a nagy  fajok  egyesillésével  szemben.  
(Igaz!  ügy  van!  a  baloldalon.)  Ne  feledjék  el  a  
válságos időben,  midőn  a  vallás  és  fajrokonság  
fogja  esábjait  szórni  feléjük,  hogy  azon  vallás-
szabadság,  melyért  itt  szót  emelnek  és  a  melyet  
oly  drágának  tartanak,  csak  Magyarországban  
volt  elnyerhető,  megvédhető  és  fentartható.  A  
magyar  állam  kebelén  kivül  Európában  min-
denütt  a  különböző  vallásfelekezeteknek  önálló-
sága  és  szabadsága  a középkor  folyamán  letipor-
tatott.  Egyedül  a  magyar  nemzet  önzetlensége  és  
szabadságszeretete  volt  képes  megadni  a  külön-
böző  fajoknak  és  különböző  egyházaknak  azon  
jogokat  és  szabadságokat.  (Élénk  helyeslés  a bal-
és szélső  baloldalon.)  

Ezek  után  t.  képviselőház,  áttérek  egy  kér-
désre,  a  mely  most  merült  fel  a  magyar  egyházi  
élet  kebelében.  Erdélyben  megürülvén  a  refor-
mátus  egyházi  püspöki  szék,  a  melynek  betöltése  
választás  utján  eszközöltetett,  a  törvéjiyek  értel-
mében  ez  a  választás  megerősítésre  szorul.  A kor-
mány  a  fejedelem  megerősítési  jogát  gyakorolta  
is,  csakhogy  sehol  sincs  meghatározva,  sőt  még  
magában  a  megerősítési  diplomában sincs körvona-
lozva,  hogy  a  püspök-megerősítési  jognak  a  kor-
mány  mily  tartalmat  tulajdonít  és  hol  vonja  meg  
a  határát.  

Magyarországon  a  protestáns  egyház  püs-



pökei  teljesen  szabadon  választatnak  és  megerő-
sítésre  nem  szorulnak.  Az  Approbata  I.  részbeli  
törvényezikk  9.  §-a rendeli,  hogy  a  protestáns  
püspökök  Erdélyben  a  fejedelem  által  meg-
erősítendők.  Minthogy  az  alkotmányos  kormány  
most  gyakorolja  e  megerősítési jogot,  szükséges,  
hogy  ez  alkalommal  tisztába  hozassanak  annak  
határai  és  hogy  praecise  meg  legyen  határozva  
annak  tartalma,  mert  idők  folyamán  keresztül  a  
püspök-megerősítési  jog  nem  volt  tisztázva  és  az  
autonomia  sokszor  meg  volt  támadva.  Midőn  a  
püspök-megerősítési  jog Erdély  törvénykönyvébe  
felvétetett,  ez  oly  kifejezéssel  vétetett  fel,  a  mely  
nézetem  szerint  oly  megerősítést  involvál,  a  mely  
a tudomásul  vételnek  szebb és  ünnepélyesebb  for-
mája.  Ez  nem  is  akart  egyéb  lenni,  mint  ünne-
pélyes  tudomásulvétel,  mert  a  törvény  imperative  
szól,  hogy  „a  kik  püspökségre  választatnak  az  ő  
közönséges  egyházi  gyülekezeteknek  tetszéséből  
és  végzéséből,  azok  a  fejedelemtől  confirmáltassa-
nak". 

Tehát  azt  rendeli  a  törvény,  hogy  confirmál-
tassanak,  megerősíttessenek.  Erdély  protestánsai  
mindig  ugy  fogták  fel,  hogy  a  megerősítés  meg  
nem tagadható.  Midőn Erdély a  Habsburg-ház  alá  
került, a püspök-megerősítés joga 1690-től  1753-ig,  
tehát  körülbelől  60  esztendőn  keresztül  nem  gya-
koroltatott,  vagyis  nem  gyakoroltatott  akkor,  mi  
dőn  Erdély  Leopold által történt  birtokbavételének 
feltételeit  az  akkor  élő  és  az  utána  következő  
nemzedék  a  legbehatóbban  ismerte.  A miből  azt  a  
következtetést  vonom,  hogy  a  püspök-megerősítés  
joga,  mely  az  Approbatában  bentfoglaltatott,  de a 



a  Habsburgok  által  60  éven át nem gyakoroltatott, 
oly  feltételét  képezte  Erdély  átadásának,  mely  
hallgatólagos  megegyezésen  alapult.  Mert  a  meg-
erősítési jogot  az  erdélyi  rendek  törvénykönyvben  
adták  meg Rákóczy  Györgynek,  ki  a  protestantiz-
mus  védelmezője  volt,  de  nem  adták  meg  a  ma-
gyar  királynak,  ki  a  katholikus  egyház  híve  és  
egyszersmind  legfőbb  patrónusa.  

Később  a  bécsi  kormány  mind  tovább  akar-
ván  terjeszteni  hatalmi  körét  s  ugy,  a  mint  a  ka-
tholikus  egyház  autonómiáját  1767-ben  csak  a  
katholikus  commissio  működésére  szorította  és  
ugy,  a  mint  az  1700-as  évek kezdetén a katholikus 
püspök  szabad  választását  a hármas praesentatióra 
szorította:  ugy  igyekezett  1725  körül  belemar-
kolni  a  protestáns  autonomiába  is.  Az  erdélyi  ren-
dek  ez  ellen  igen  szellemes  védelemhez  folyamod-
tak :  nem választottak  többé  püspököt,  hanem  ki-
mondták  1726-ban  és  ez  intézkedés  1872-ig  fenn  
is  állott,  hogy  a  főnótárius  örökli  a  püspöki  mél-
tóságot  és  eo  ipso  püspök,  ha a püspöki  szék  meg-
ürül.  Ekként  voltak  képesek  biztosítani  azt,  hogy  
a  püspöki  szék  megüresedése  esetén  a  püspök-vá-
lasztástól  el  ne  tiltassanak.  

Már  1836-ban  élesebben  lép  fel  a  bécsi  kor-
mány  és Antal  püspök  következése  idejében  a  
megerősítő  diplomát  azon  záradékkal  adja  ki:  
„non  quia  sequitur,  sed  quia  persona  grata  et  
accepta  est".  Ily  módon  akarták  becsempészni  a  
megerősítési  diplomába  azt,  hogy  a fejedelemnek 
joga  van  a  megerősítés  megtagadására.  1852-ben  
az  unitáriusoknak  nem  engedik  meg  a  püspök-
választást.  Hiába  következik  1854-ben  Bodola  



Sámuel  a  meghalt  püspök  helyéhe,  mert  1861-ig,  
midőn  az újabb  alkotmányos  aera  kezdődik,  a  
megerősítési  oklevelet  részére  ki  nem  adták.  

Igy  tehát  a  történelem  folyamán  kétféle  fel-
fogás  érvényesül:  az  egyik  a  protestánsoké,  a  kik  
autonómiájuk  sérelmének  tartják  a  püspök-meg-
erősítés  olyan  felfogását,  hogy  az  egyszersmind  
meg is tagadhaté,  a  másik  a  bécsi kormány hatalmi 
törekvése,  mely  a  megerősítési  jognak  ép  ily  
értelmet  akar  adni.  Most  volt  alkalom,  hogy  
az  alkotmányos  kormány  a  püspök-megerősítési  
jog  gyakorlatában  ő Felségénél  tanácsa dóként járt 
el.  Kérdem  a  t.  minister  urat,  méltóztassék  fel-
világosítást  adni, hogy  e jog  mily  értelemben  gya-
koroltatott,  hol  vannak  határai  és  mi  annak  tar-
talma ? (Élénk  helyeslés  a  szélső  báloldalon.) 

T.  ház!  A  kormány  egyik  tacticai  fogását  
képezi,  hogy  ha  kérdések  vettetnek  fel  és  azok  
az  egész ország közvéleménye  által  támogattatnak,  
azok  elől  akként  tér  ki,  hogy  mindent  concedálui  
látszik  csak  azért,  hogy  aztán  semmit  se  tegyen.  
{Igaz!  ügy  van!  a szélső  baloldalon.)  

Ilyen  a görög  katholikus  magyarajkú  hívők-
nek  kérése,  mely  1881-ben  kérvény  alakjában  a  
ház  előtt  tárgy altatott.  1881.  február  10-én  ezen  
kérvény  tárgyalása  alkalmával  fényesen  bebizo-
nyíttatott,  hogy  130,000  magyarajkú  görög  
katholikus  hivő  van Magyarországon  és  én  tudom,  
hogy  22,000  székelyföldi  lakos  van,  aki  magyar-
ajkúnak  vallja  magát  az  utóbbi  népszámlálás  
adatai  szerint  és  vallásra  görög-katholikus  vagy  
görög-keleti.  A kérvény  tárgyalása  alkalmával  a  
következő  határozati  javaslat fogadtatott  el:  „Ezen 



figyelmet  érdemlő  kérvény  oly  felhívással  tétetik  
át  a  vallás- és közoktatásügyi  ministerhez,  hogy  a  
hazai  összes  magyarajkú  görög  szertartású  katho-
likus  hitközségek  részére  alapítandó  megyés  püs-
pöki  szék-  és  káptalan  felállítása  iránt,  a  hazai  
egyházjog  által  megszabott  lépéseket  mielőbb  
tegye  meg."  

A minister  ur  a  következő rövid és  határozott  
választ  adta,  hogy  sok  időig  semmit  se  tehessen : 
(Tetszés  a szélső  baloldalon.)  „Én at. ház határozatát 
már  anticipáltam,  mert  ezen  nagyon  kényes,  de  
nagy  horderejű  ügyben  a  magyar  közjog s  az  
egyházi  jog  értelmében  a tárgyalásokat  megindí-
tottam. 

Kérdem  a  minister  urat,  hogy  öt  év  óta  ezen  
tárgyalásoknak  mi  lett  az  eredménye?  (Zajos  
helyeslés  a szélső  baloldalon.)  Mert  ha ily  határozott  
nyilatkozat  után  a  minister  ur  semmit  sem  tett,  
bocsásson  meg,  ha  aztán  többi  Ígéreteire  már  
nagyon  kevés  súlyt  fektetünk,  (Zajos  helyeslés  a  
bal-  és  szélső  báloldalon)  kivévén,  ha  azon  Ígéret  
valamely  pompás  palota  építésére  vonatkoznék.  
(Eelyeslés  és derültség  a szélső  baloldalon.)  

Hiszen  ez  annyit  tesz,  t.  ház,  hogy  itt  nagy  
Magyarországon  130,000  ember  van, a  ki magyar-
nak  vallja  magát  s  a  ki  azt  kéri,  hogy  saját  
nyelvén  tartsanak  isteni  tiszteletet  és  e  czélból  
külön  egyházi  szervezet  adassék  nekik  és  ez  a  
kormány,  a  mely  magyarnak  nevezi  magát,  a  
mely  a  magyar  állameszme  nevében  annyit  köve-
tel  tőlünk,  mely  a  magyar  állameszme  érdekében  
a  szabadságot  és önkormányzatot  megtagadni elég 
vakmerő:  ott,  ahol  a  magyar  fajnak  érdekében 



tenni  és  cselekedni  kellene,  a  nélkül,  hogy  ez  
más  fajoknak  sérelmére  szolgálna,  ott,  a  hol  a  
magyarnak  tisztán  faji  fentartásáról  és  megvédé-
séről  lenne szó,  ott  ezen  kormány  tehetetlen, vagy 
tétlen  és  gyáva. (Zajos  helyeslés a szélső  baloldalon.) 
Hiszen  fellázítja  az  emberben  a  vért,  hogy  
22,000  székely  van,  a  ki magyar  és  a kit,  midőn  
megkeresztelnek,  oláhul  imádkoznak  fölötte,  
mikor  összeesketik,  oláhul  mondatják  el  vele  a  
fogadalmat,  mikor  eltemetik,  oláh  ének  hangzik  el  
fölötte.  (Zajos helyeslés  a szélső  baloldalon.)  Ez azon 
állam,  mely  magyarnak  nevezi  magát,  mely saját 
híveinek  nem tud  kellő  védelmet  nyújtani  és  nem  
azért 'nem tud,  mert  a  törvényhozás  nem  akarja  
őt  e tekintetben támogatni,  mint ezt ezen  kérvényre  
hozott  határozat  is  mutatja,  hanem  csak  azért,  
mert  a  kormánynak  tétlensége  és  tehetetlensége  
sokkal  kellemesebb.  (Ugy  van!  Ugy  van!  a  szélső  
baloldalon.)  Ha  ez  igy  van,  akkor  ne  álljanak fel 
a  magyar  állameszme  nevében  követelésekkel,  
hanem  ismeijék  el,  hogy  azon  időt,  melyet  önök-
nek  a  magyar  állam  consolidálására  kellett  volna  
fordítaniok,  még  a magyar  fajnak  védelmére sem 
fordították.  (Zajos  helyeslés  a szélső  baloldalon.)  

Mit  szóljak  én  akkor  arra  a  katholikus  
autonomiára,  melyet  tegnap  Latinovics  Grábor  
t.  képviselő  ur  felhozott  és  melyről azt mondotta, 
hogy  igenis  szereti  és  óhajtja,  hogy  ha  az  a  
főpapokkal  egyetértőleg  állapittatik  meg,  ha  ezen  
katholikus  autonómiának  tervezete,  mely  ennek  
előtte  15  évvel  nyújtatott  be  a  minister  úrhoz,  
az  egyháziakkal  és  főpapokkal  egyetértőleg  
hozatott  meg  a  katholikusok  gyűlése  által  (Igaz  t 



Ugy  van!)  és  ha  egyes  emberek  kérésére  köteles  
ajninisterur válaszolni, hogyan  veszi a  minister  nr  
magának  azon  bátorságot,  hogy  8  millió  katho-
likust  képviselő gyűlésnek  15 évvel ezelőtt beadott 
folyamodványára  nem  válaszol?  (Igaz!  a szélső 
baloldalon.) 

Ne higyje t.képviselőtársam,hogy  a katholikus 
egyház  csak  a  püspöki  székek  betöltésében  áll.  
(Derültség  a  szélső  baloldalon.)  A katholikus  egyház  
élete a magyar állam és  társadalomnak  felét  öleli  át  
és mikor  egy  ilyen  arczulcsapást kell  elszenvednie,  
ne higyje t.  képviselőtársam,  hogy  az  csak a világi 
katholikusok  arezúlcsapása,  az  arczúlcsapása  a  
büszke  főpapoknak  is,  a  kik  sokkal  kisebb  sértést  
sem  tűrnének  el.  (Igaz!  Ugy  van!  a szélső  balolda-
lon.) De ugy  tűnik  fel,  ezen  14—15  évi  halogatás  
előttem,  mint'egy  csendes  egyetértés  a  hatalom  és  
a  főpapok  között,  kiegyezés  a  kölcsönös  támoga-
tás  és  kölcsönös  védelmezésre.  Kik  ellen ?  Maguk  
a  katholikusok  ellen.  (Igaz!  Ugy  van!  a szélső  bal-
oldalon.) 

Mivel  ámitják  a  világot?  Először  mint  
t.  képviselőtársam  tegnap is  tette, hogy  útjában áll 
a katholikus autonómiának a király legfőbb  kegyúri  
joga  fentartásának  érdeke. Hát az autonomia miben 
fogja  korlátolni  a  királynak  püspökkinevezési  és  
az egyházi vagyonkezelés ellenőrzési jogát ? Semmi-
ben  sem  fogja  gátolni,  sőt  épen  kell,  hogy  egy  
magasabb  forumot  képezzen.  De  igenis  először  
gátolni  fogja  a  minister  szabad  működését.  (He-
lyeslés  a szélső  baloldalon.)  Másodszor  gátolni fogja 
a  főpapok  mindenhatóságát.  (Élénk  helyeslés a szélső 
baloldalon.)  Tehát  azt,  hogy  e két  hatalom  egyike  



ellenőrzés  nélkül  cselekedjék,  ;i másika  ellenőrzés  
nélkül  uralkodjék:  ez,  a  mi  önöket  összehozta.  
(Élénk  helyeslés  a  szélső  baloldalon.  Zaj  jobbjclbl.) 

T.  képviselőtársam  panaszkodik  arról,  hogy  
a  hit  ki  kezd  halni  az  emberekből.  Tanulságos  
nyilatkozat.  Kik  tanítják  a hitet?  Az egyházi  fér-
fiak.  Kik  a hit  terjesztésében  a  vezérférfiak  ?  A  
püspökök.  Ki  korlátolja  őket  a  hit,  a  vallásosság  
és buzgóság  terjesztésében 1 Senki  sem  korlátolja.  
De  nem  akarják  megérteni,  t.  ház,  hogy  a  catholi-
cismus  magas  és  philosophicus  elvei  e  tiszta  spiri-
tuálismus  a  nagy tömegek  által  érthetetlen  és  ezen  
érthetetlen  bölcsészeti  okoskodást  érthetővé  kc!l  
tenni  ugy,  mint  Schiller  mondta:  „Fitlile  denGott,  
den  Du  denkst".  

Épen  ugy  a  vallás  dogmáit  érzékivé  kell  
tenni,  hogy  azok  felfoghatóvá  váljanak,  akkor  a  
nép  meg  fogja  érteni.  Az  érzékítésre  nem  elég-
ségesek  az  elkopott  képek  és  szobrok,  hanem  
annak  helyébe  kell  állítani  a  cselekvést  a  hitért.  
Miként  legyen  a  nép  érdekkel  az  egyházi  ügyek  
iránt,  mikor  abba beleszólási joga  nincs;  mikor  a  
katholikus ember nem egyéb az egyházban mint egy 
jobbágy,  a ki  részint  a kegyúr,  részint  a  püspök  
jobbágyi  járma  alatt  nyög.  (Igaz!  Ugy  van!  a  
szélső  baloldalon.)  

Mindenkinek  joga  van  saját  családi,  községi,  
megyei  és  állami  életéhez  hozzászólni,  a  melyek  
anyagi  érdekííek,  de  a katholikus  embernek  nincs  
joga  az  ő  életéhez,  mely  az  ő  belső  tulajdona,  
mely  az  ő szivétől  elméjéig  hat  fel.  Mivel  indo-
kolja  a  t.  képviselő  ur,  hogy  autonómiának  szük-
sége  nincsen?  Azzal,  hogy  Magyarország  ezer  



esztendőn  át  meg  volt  autonomia  nélkül,  hogy  
Németországban  nincs  autonomia  és  a  katholicis  
mus  mégis  elég  nagy  erélyt  tud kifejteni. 

Én  elhiszem,  hogy  a t. képviselő ur  rendkívül  
nagyegyházi  szónok,  de azt látom, hogy egyházunk 
történelmében  járatlan.  Elismerem,  hogy  nagy  
egyházi  szónok;  mert,  a  ki  a  minister  urat  és  
Kalocsa  érsekét,  a  kik  végtére  is  csak  emberek,  
gyenge  és törékeny  emberek,  oly  nagyon,  meg  
tudta  dicsérni:  mily  dicséretet  és  mily  szép  zso-
lozsmát  zenghet  annak,  a  ki  mindnyájunk  felett  
áll,  az  egek  nagy Urának! (Élénk  derültség  és  tetszés  
a  hal  és szélső  baloldalon.)  

De  nem  ismeri  a t.  képviselő  ur  egyházunk  
történetét,  mert  ha  ismerné,  tudná,  hogy  a magyar 
katholikus  egyház  megalkotójától,  szent  Istvántól  
kezdve  mindenütt  kimutatható  az,  hogy  a  katholi-
kus  egyházban  autonomia  igen  is  volt;  értek  oly  
autonómiát,  a  melyben  egyháziak  és  világiak  kö-
zösen intézték  el  az  egyház  ügyeit,  (Ugy  van!  a  
szélső  baloldalon)  a  hol  nemcsak  a  püspökök  taná-
csát  és  véleményét  hallgatták  meg,  mint a minister 
ur  cselekszi,  hanem  meghallgatták  a  clerus  és  a  
világiak  véleményét.  (Igaz!  Ugy  van!  a szélső  bal-
oldalon.) 

Hiszen  nem  akarok  arra  hivatkozni,  hogy  a  
püspökök  és  a  pápa  is  választatott;  nem  akarok  
az  általános  tgyházjogra  kitérni,  csak  egysze-
rűen  arra  hivatkozom,  hogy  a  mi  törvényköny-
vünkben  a  mi  autonomiánk  szervezetéről  a  követ-
kező  hatóságokat  lehet  találni:  

Regale  consilium,  Szt.  István  H.  decretuma  
28. fejezetében;  regalis  senatus.  II.  14.  29  con-



ventus  primatnm  II.;  23  Szt.  László  király  alatt  
pedig  a  sanete  synodus  szervezetéről  van  szó  
I .  deeretumának bevezetésében:  a regni  Pannoniae  
optimates  is  egyházi  gyülekezet  volt  Szt.  László  
II.  deeretnmának  első fejezetében,  Kálmán  király-
nak  szintén  II. decretuma 5. fejezetében  foglaltatik 
a  sancta  synodns.  A papok  nőtlenségének  vissza-
utasítása  VII.  Gergely  pápával  szemben,  Kálmán  
király  I.  deeretumának  1. fejezetében  van megírva. 

Továbbá,  ha  a  későbbi  időket  tekintjük,  
Ulászló  királyunk  III.  deeretnmának  68.  fejezete  
megrendeli,  hogy  synodusok  tartassanak  és  senki  
magát  az  azokon  való  megjelenéstől  meg  ne  vált-
hassa.  Később  1559-ben  a  XLI.  törvényezikk  
generális  és  particularis  synodusok  tartását  ren-
deli  el;  föleleveníti  Szt.  László  törvényét,  még  az  
időt  is  meghatározván,  a  tavaszi  és  őszi  hónapok  
hetében.  Mátyás  alatt  pedig,  tudjuk,  hogy  a  
katholikusok  Erdélyben  összegyűlvén,  magyar  
lythurgia  behozatalát  kívánták  és  Geréb  Miklós  
püspök  vezetése  alatt  Mátyás  udvarában  meg-
jelenvén,  ott  szent  synodust  tartottak,  melyen  
elhatároztatott  vecsernyéknek  és  egyéb  kisebb  
szertartásoknak  magyarul  való  megtartása.  Ott  
van  a  szabolcsi  nagygyűlés  1092. junius  13-ikán,  
hol  a  katholikus  egyház  minden  más  egyházi  
autonomiát  felülmulólag  Istvánt, Imrét  és Gellértet 
szenteknek  declarálja.  

Ebből  egyedül  is világos, t.  ház, hogy messze-
ható  autonómiának  kellett  annak  lenni,  a  hol  egy-
háziak  és  világiak  közösen  ily  fontos,  különben  
csak  a pápa  júrisdictiójához  tartozó határozatokat 
hoztak.  És  ha  valaki  kételkednék  ebben,  meg-

Ugroo  Gábor  beutal .  



találhatja  ez  adatok  Batthyány  Ignácz  tudós  
munkájában; de  elismeri  XIV.  Gergely  pápa  is  
„De  servorum  Dei  beatificatione"  czimü  hires  
művében. 

Ha  már  most, t.  ház,  egy tudós  főpap  feláll  és 
azt  mondja,  hogy  ezer  esztendőn  keresztül  nem  
volt  Magyarországnak  autonómiája,  akkor  azon  
főpapnak  el  kellett,  hogy  figyelmét  kerüljék  ezen  
tények,  a  mely  tények  a  mi  egyházunk  történeté-
ből  csak  ugy  rövid  idő  alatt  általam  kikapva,  
eléggé  fényesen  bizonyítják,  hogy  azon  autono-
mia,  a  mely  a  világiaknak  az  egyházi  ügyekbe  
való  befolyásában  áll,  Magyarországban  fenn-
állott  a  múltban,  fenn  kell  hogy  álljon  már  az  al-
kotmányossági  érzület-  és  törekvésnél  fogva  a  
jövőben is.  (Ugy  van!  Ugy  van!  a  szélső  baloldalon.) 

Nem lehetséges,  hogy  a  magyar  katholikus  
egyház constitutiója  ne álljon  egyébből,  mint  csak  
a  magyar  főpapokból.  Az  nem lehet,  mert  a  ke-
reszténység  princípiumai  határozottan  minden  
embernek  jogot  adnak.  Rómában  és  a  római  
birodalomban  miért  terjedt  el  a  kereszténység?  
Mert  addig,  a  mig  római  polgárjoggal  csak  
egyesek  és  kivételesen  birtak,  addig  a  keresz-
ténység  mindenkinek  megadja  az  egyházban  a  
polgárjogot.  Azt  hirdeti,  hogy:  Te  a  szentlélek-
nek  temploma  vagy,  a  megváltásnak  részese  vagy  
és  mint  ilyen  Istennek fia  és  az  üdvösségnek  örö-
köse !  A szerencsétlenek,  a  szegények  és  elnyo-
mottak  tódulnak  ezen  kereszténység  hitelveihez  
és szónokaihoz;  leborulnak  a kereszténység  isten-
sége  előtt,  a  ki  őket  embernek  ismeri  el  és  az  
emberi  méltóságba  beavatja.  



És  mi,  a  kik  már  szintén  a  19.  század  végén  
élünk,  ne  legyünk  azon  érzettől  áthatva,  a  mely  
érzettől  át  volt  hatva  az  a  római  rabszolga,  a  ki  
nrának  korbácsütéseitől  megkékült  hátával  mene-
kült  a  katakombákba,  hogy  ottan  leboruljon  azon  
isten  előtt,  a  ki  őt  is  embernek  ismeri  el?  (Élénk  
tetszés a szélső  baloldalon.) 

Hiszen  nem  a  főpapok  fényéből  és  a  főpapok  
gazdagságából  és hatalmából  áll  a  katholikus  egy-
ház ; hiszen  az  mind  szép,  az  mind jó;  de  a  katho-
likus  egyháznak fénye  és dicsősége akkor  állott ma-
gosan,  a  midőn fakelyhekből  ürítették  az  áldozatot.  
(Ugy  van!  a  szélső  baloldalon.)  A  mely  pillanatban  
az  arany  kehely  azt  hinné,  hogy  az  én  térdem  
azért  hajlik  meg  előtte,  mert  ő  aranyból  van  és  
nem  az  áldozat  fenségeért  és  szentségeért,  én  
összetörném  azt  a  kelyhet.  (Élénk  helyeslés és tetszés 
a  szélső  baloldalon.)  Az  a  katholikus  főpapság,  a  
mely  csak  a  hatalmat,  a  fényt  és  a  gazdagságot  
tartaná  a  saját tulajdonának  és  nem  tartaná  egy-
szersmind  a  szegények,  a  szenvedők  nyomorá-
nak  enyhítését  és  a lelki vigaszszal a legkisebbhez, 
a  kunyhóba  való  betérés  kötelességét,  az  a  katho-
likus  főpapság  hamar  elvesztené  befolyását,  mert  
a  főpapok  csak isolált  szigeteket  képeznének, csak 
százados tölgyeket,  a melyek körül  a  tenyészet már 
kiveszett.  (Ugy  van!  a  szélső  baloldalon.)  

Nem  a  fény  az,  mely  a  keresztény  vallásnak  
jövőjét megteremtette,-hanem  az ember, mint ember 
jogainak  elismerése,  az  ember  egyenlősége  az  
egész  polgári  társadalomban;  s annak érzetét  a  ke-
reszténység vitte  be  az  óvilágba  és Krisztus  urunk  
maga  nem  a  fényt  és  a  hatalmat  tűzte  ki  czélol,  



hanem  a  szegényeknek,  az  elnyomottaknak  és  a  
kétségbeesetteknek  felemelését;  Krisztus  urunk  
maga  megadta  a  példát,  mert  ő  a  szegények  
között,  a  szegényekkel  élt,  a  szegényekért  be-
szélt;  a  büszke,  gőgös,  fenhéjázó  hatalmasokat  
szigorúan  elítélte.  0  csak  egyszer  jelenik  meg  a  
király  udvarában  s akkor  is  csak  azért,  hogy  in-
sultáltassék  és  csak  egyszer  kerül  a  kormányzó  
elé  és  akkor  is  csak  azért,  hogy  elítéltessék.  
(Hosszas  tetszés a szélső  baloldalon)  Nem  fénynyel,  
nem  hatalommal  terjesztették  a  kereszténység  
elveit,  hanem  önfeláldozással,  önzetlenséggel,  a  
világi  javakról  és  hatalomról  való  lemondással.  
(Igaz!  Ugy  van!  a szélsőbaloldalon.)  Nem  a fegyver 
volt  az,  a  mivel ők diadalra  vezették  a  keresztény-
séget, hanem győztek haláluk által.  (Tetszés  a szélső 
baloldalon.) 

Hiszen  ha  semmi  sem  volna,  a  mi  meggy őz-, 
hetné  a  t.  házat  t.  képviselőtársammal  szemben  
arról,  hogy  a  katholikus  autonomiára  szükség  
van,  hogy  a  katholikus  egyház  ügyei  iránt  való  
érdeklődést  ébreszteni  és  fentartani  szükséges:  
egyetlen  tény  meggyőzheti  a  t.  házat  arról.  

íme  itt  van  az  alsó  papság  congrua-kérdése.  
(Halljuk!  Halljuk!)  

A  papság,  a  mely  oly nagy,  nemes  hivatást  
teljesít,  az  a  katholikus  alsó  papság,  mely  lemond  
az  emberi  jogok  legbecsesebbjéről,  a  családalapí-
tásról,  hol  szivünkben  a  mult  és  a  jövő  összekap-
csolódik ;  az  a  katholikus  alsó  papság, mely  magát  
alárendeli  egy  szigorú  disciplinának, mely  a  teljes  
lemondással  határos:  az  a  katholikus  alsó  clerus,  
mely  tud  ily  nagy  áldozatokat  hozni,  ugyanakkor  



ki  legyen  szolgáltatva  annak,  hogy  nyomort  és  
szükséget  szenvedjen,  mint  a  minister  ur  is  el-
ismeri?  Hiszen  miként  legyen  ő  vigasztalója  azok-
nak,  a  kiknek  kebelében  egy  egész  vihar  dúl?  
Miként  tudjon  a  családi  életben  nyugalmat  és  
bizalmat  s  a  társadalom  különböző  rétegei  közt  
kiengesztelődést  hozni  létre,  ha  magának  is  a  lét  
feltételeivel  kell  küzdeni  és  magában  is  szeren-
csétlen  embert  lát,  a  ki  hosszas  tanulmányai  és  
küzdései  és  alárendeltsége  után  is  alig  tud  ma-
gának  oly  létet  biztosítani,  minőt  itt  a  főváros-
ban  már  minden  irnok  elért?  (Igaz!  ügy  van!  a  
szélső  baloldalon.) 

És  mi  történik,  t.  ház?  A minister  ur  kezébe  
veszi  az  ügyet,  összehívja  a  főpapokat  tanács-
kozásra.  Ez  eddig  mind  jól  van.  A  főpapok  azt  
mondják:  mi  nem tudjuk,  hogy  az  alsó  papságban  
kinek  milyen  jövedelme  van,  össze  kell  irni  és  
a  mikor  ez  az  összeírás,  ez  az  egyházi  cataster  
elkészült,  akkor  fogjuk  majd  tudni,  hogy  kinek  
mivel  tartozik  az  egyház.  

Mit  mutat  ez, t. ház ? Hogy azok, a kik  hivatva  
vannak  egyházukat  kormányozni;  kiknek  nincs  az  
autonomia  rendén  az  egyház  alkotmányos közegei-
vel  semmi bajuk  és  alig  van  egyéb  gondjuk, mint-
hogy  saját  papságuk  felett  necsak  a  hatalmat  
gyakorolják,  hanem  a segélyt,  a  protectiót,  támo-
gatást, védelmet is:  azok még  azt  sem tudják, hogy 
melyik  papjuknak  mi  a  jövedelme,  (ügy  van!  a  
szélső  baloldalon.  Mozgás  a jobboldalon.) 

Engem, mint a katholikus egyház tagját,mélyen 
megrendített  az  egyház  kormányzatában  ez  a  ki-
rívó  hanyagság.  (Igaz!  Ugy  van!  a szélső  balon.)  



Hogyan  tudtak  papokat  kinevezni  a  plébániákba,  
hogyan tudtak egyik plébániából a másikba papokat 
áthelyezni,  ha  még  azt  sem tudják,  hogy  milyen  
beneficiummal  javadalmazzák  őket?  (Ugy  van!  a  
szélső  baloldalon.)  Hiszen ha valami, akkor ez fénye-
sen  bizonyltja, hogy  a katholikus  egyház  kebelébe  
az  érdeklődésnek  új  elemét  kell  behozni  (Élénk  
helyeslés  a  szélső baloldalon)  és hogy  a  világiak  rész-
véte  nem  felesleges,  hanem szükséges  az ellenőrzés 
és kormányzás  tekintetében.  (Élénk  helyeslés a szélső 
baloldalon.)  Van  mód  és  a  minister  ur  is  találhat  
módot,  hogy  sürgősen  segítsen az  alsó papság  con-
gruaján. 

Mert  midőn  a  minister  ur  ezen  kérdést  boly-
gatta,  figyelembe  vette-e,  hogy  40  év  óta  revi-
deálva  ezen eongruák nincsenek és lehetnek  és van-
nak  plébániák,  hol  már  a  congrua  kiszolgáltatása  
felesleges  és  vannak  olyanok,  a  melyeknél  a  
lelkész  szükséget  szenved.  

Ragadja  meg  a  kezdeményezést  a  minister ur 
és  eszközölje  első  sorba  a  congrua  revisióját.  
(Helyeslés  a  szélső  baloldalon.)  

Van  még  egy  más  módja  a  congrua  javí-
tásának  s  ez  az,  hogy  a  királyi  adományozás  
alá  tartozó  nagy  beneficiumok  megüresedése  
esetén  egy  évig  tartassanak  vacantiában  és  az  
intercalaris  jövedelem  fordittassék  részben  a  
congrua  pótlásában  a  folyó  szükségletek  fedezé-
sére,  a  másik  részből  pedig  képeztessék  egy  tőke-
alap,  a  mely  alap  később  e  congrua-pótlásokat  
fedezni  fogja.  Ezen  módozat  által  nincsenek  a fő-
papok  kényszerű bőkezűség gyakorlására  szorítva,  
de. másfelől  mód  és  alkalom  van  nyújtva,  hogy  a  



legszükségesebb  és  a  legsürgősebb  esetekben  a  
kormány  is  segíthet.  Meg  lesz  elégedve,  a  kit  ki-
neveznek  püspöknek,  vagy  kanonoknak  egy  ily  
magas  beneficiumra,  ha  egy  évvel  később jnt  is  
hozzá  és  a  nélkül, hogy bárkinek  kenyérmorzsáján  
vagy  alamizsnájára  volna  az  alsó papság  utalva,  
hozzá  fog  jutni  a  congrua  szükséges  kipótlásához.  
(Helyeslés  a szél.-ő  baloldalon.)  

T.  ház! Bécsben  két  közoktatási  intézet  tar-
tatik  fenn,  a  melyhez  a  magyar  állam  pénzével  
járni:  az  egyik  a  Theresianum,  a  másik  a  Pazma-
neum.  A Pazmaneum  nem is képez közös  tulajdont,  
az  tisztán  magyar  intézet;  ennek  Magyarországba  
való  hazahozatalára  nézve  semmi  akadály  fenn  
nem  forog  és a  minister  ur  már  az  alkotmányosság  
18-ik  évében  is  nagy  meggondolatlanságot  árult  
el  azzal,  hogy  nem  tartotta  szükségesnek,  hogy  
Bécsből,  egy  idegen  ország  fővárosából  a  Pazma-
neum,  egy  magyar  pénzzel  fentartott  intézet,  
Magyarország  fővárosába  hozassák.  (Zajos  helyeslés 
a  szélső  baloldalon.)  Mert  ha  a papokat  mi  magyar  
hazafiságban  és magyar  szellemben,  a  magyar  cul-
tura  által áthatva akarjuk nevelni, akkor szükséges, 
hogy  azon  intézet  a  magyar  szellemi központon  és  
nem egy  német  állam központján legyen  fentartva.  
(Élénk  helyeslés  a szélső  baloldalon.) 

Ott  van  a  Theresianum,  melyhez  a  magyar  
tanulmányi  alap  szintén  jelentékeny  összegeket  
szolgáltat  be.  (Halljuk!  Halljuk!)  

Miért  nem  érezte  magát  a  t.  minister  ur  arra  
indíttatva,  hogy  azon  rész, amelyet  Magyarország  
tart  fenn,  kiválasztassák  és  egy  külön  magyar  
Theresianum állíttassák  fel  ? Hát szükséges folytatni 



a  magyar  nemzetnek  elnémesítését  és  elosztráko-
sítását  különfentartottintézetekben?  Tudom,hogy  
a  minister  ur  azt  fogja  mondani,  hogy  ott  hazafias 
szellemet terjesztenek. (Derültséga  szélső  baloldalon.) 
Válaszom  megvan  reá.  (Halljuk!  Halljuk!)  

Nem rég kinevezték a Theresianum igazgatóját 
ministernek  és igazgatóul  Pidoll  bárót  iktatták  be.  
S  mi történt  a  beiktatási  ünnepélyen ?  (Halljuk!  
Halljuk!  balfelöl.)  Nagy dicséretek, hogy az  osztrák  
hazafiság,  az  osztrák  szellem  fentartására  van  ez  
intézet hivatva:  ez a programm, a melyet hangoztat-
nak.  Ez  még  Bemmi, mert ezt egy osztrák  mondotta  
és kötelességszerűleg járt  el;  de  ugyanakkor  az  íi  
Felsége  személye  körüli  ministerium  államtitkára  
Bartos  megjelenik  és tart  ott  egy  beszédet,  mely-
ben  a  magyar  ifjúságot  ajánlja  a  Theresianum  
igazgatóságának figyelmébe  és ajánlja különösen  a  
magyar  kormányt  is  pártfogásába.  (Nagy  derültség  
balfelöl.  Mozgás  jobbfélöl.)  Ez  a  beszéd  szószerint  
megjelent  a  „Wiener  Zeitung"-ban  és  pár  nap  
múlva  azután  nekünk  magyaroknak  e  beszédet  a  
magyar  hivatalos  lapban  dementálták.  (Mozgás  a  
szélső  baloldalon.)  

A hol,  t.  ház,  osztrák  hazafiságot  és  osztrák  
szellemet  hirdetnek,  oda  nincs  miért  magyar  pénzt  
és  a  magyar  ifjakat  elküldeni;  (Zajos  helyeslés  a 
szélső  baloldalon)  eléggé  meg  lehet  azokat  itt  is  
rontani  a  követett  hibás  közösügyes politika  szem-
lélete által;  (Élénk  tetszés  a szélső  baloldalon)  eléggé  
corrumpáló  az, hogy a cultusminister oda áll válasz-
tói  elé  és  azt  hirdeti, hogy  a  forradalmi  traditiókat  
kell  Magyarországon  megsemmisíteni  és hogy  ez  
a  magasabb  politikája. (Mozgás  a jobboldalon.)  Igen, 



de melyik az a forradalmi  traditio,  a melyet a '-ultus-
minister itt Magyarországon megsemmisíteni  óhaj t ? 
Az, melyért  Bethlen, Boeskay, Rákóczy vagy  pedig  
az,  melyért  1848-ban  küzdöttek?  (Zajos  helyeslés  
a  szélső  baloldalon.)  

E  harczok  a  szabadságért vívott  legnemesebb  
küzdelmek, (Ugy  van!  a szélső  baloldalon)  a  melyek,  
ha  valamit  bizonyítanak,  azt  bizonyítják,  hogy  a  
magyar  ember  még  forradalmárnak  is  annyira  
jámbor,  hogy  törvényt  kiván  alkotni  arra,  hogy  
forradalmat  lehessen csinálnia (Élénk  helyeslés.  Igaz! 
Ugy  van!  a  szélső  baloldalon)  és  Magyarországnak  
a  szabadságra  való  minden  törekvése  minden  idő-
ben  csak  azért  bukott  meg,  mert  a  törvényesség  
iránti  scrupulusai  nem  engedték  meg  a  magyar  
nemzetnek  a  fegyvert  ott  és  akként  használni,  a  
hogy  azt  a  saját  érdeke  megkívánta. (Élénk  helyes-
lés. Igaz  !  Ugy  van !  a szélső  baloldalon.) 

A  t.  minister  ur  nem  elégszik  meg  azzal,  
hogy  ily  pepineriákat  tart  fenn  az  osztrák  szel-
lemnek  Bécsben,  hanem egy  újabb  intézetet  akar  
kezdeményezni,  midőn  az  igen  tisztelt,  a  tudós,  
szász  lutheránus superintendenshez  a nyáron  leve-
let  intézett,  a  mely  szerint  a  minister  ur  kész  
minden  áldozatot  meghozni  Nagy-Szebenben  egy  
lutheránus  theologiai  facultás  felállítására. 

Én  a  theologiai  tudományokról  azzal  a  foga-
lommal birok,  hogy  az  a  bölcsészeti  tudományok-
nak  egyik  legnehezebbje,  de  egyszersmind  leg-
kényesebbje. E tudományokat  olyan félreeső  helye-
ken,  hol  kellő  szellemi  világosság  nincs,  elég  
sikerrel  és  a  nélkül,  hogy  onnan  ferde  nézetek  
ki  ne  kerüljenek,  tanítani  nem  lehet.  Továbbá  



abban a nézetben  vagyok, hogy nem kell  az  erdélyi  
és  különösen  szász papokat  egy  külön  theologiai  
tacultásban  isolálni;  sőt  inkább  arra  kell  töre-
kedni, hogy  a  magyar  ifjúsággal  érintkezve,  a  ma-
gyar  ifjúságot  megismerve  és  a  magyar  ifjúság  
által  megismertetve,  a  kölcsönös  szeretet  és barát-
ságnak  oly  érzelmei  támadjanak,  a  melyek  azután  
az  egész  életre  kihatnak  és  egymáshoz  kötik  az  
embereket.  (Élénk  helyeslés,  ügy  van!  a  szélső  bal-
oldalon.)  De  ha  a  minister  nr  akar  valamit  tenni,  
ám  utalja  a  szászokat  a  magyar  lutheránus  theo-
logiákra.  Ha  pedig  ezt  nem  akarja,  állítson  fel  
egy  külön  protestáns  facultást,  például  a  kolozs-
vári  egyetemen. Ezt  minden  esetre  megfontolandó-
nak  tartanám,  mely  a  tudományok  és  különösen  a  
hittudomány  érdekében  nem  járna  semmi  kárral,  
mert ekkor  ép  ugy,  mint  a  hogy  a  budapesti  egye-
temen  van  a  katholikus  theologiának  facnltása,  
volna  a  kolozsvári  egyetemen  az  egyházi  tudomá-
nyoknak  egy  külön  kara,  a  mely  két  tudományos  
kar,  művelvén  a  hittudományokat, sokkal  nagyobb  
hatással  volna  a  magyar  vallásos  érzület  és  szel-
lem  emelésére  és  tisztázására.  (Ugy  van!  a szélső 
baloldalon.) 

Mielőtt  beszédemet  befejezném,  még  egy  kér-
dést  kell,  hogy  intézzek  a t.  minister  úrhoz.  (Hall-
juk!  Halljuk!)  

A t.  minister  úrról  különös  hirek,  mondhat-
nám,  ellenségei  által  terjesztett  hirek  szállong-
nak  a  lapokban.  (Halljuk!  Halljuk!)  Azt  olvasom  
ugyanis  a  lapokban,  hogy  a  t.  minister  ur  egy  
négymillió  forintos  sorsjáték-kölcsönt  akar  fel-
venni.  Azt  kérdem  a t.  minister  úrtól,  kitől  kapta  



erre a felhatalmazást?  (TJgy  van!  a szélső baloldalon.) 
Hogyan  történhetik  az,  hogy  egy  ily  kölcsön  meg-
kötése,  mely  nem  a  t.  minister  nr  magán  vagyoná-
nak  záloghatételével  vagy  lekötésével  fog  a  pénz-
piaczra  kivitetni,  terveztetik,  ajánltatik  és  már  
arról  is  beszélnek,  hogy  melyik  pénzügyi  consor-
tium  vállalja  el,  melynek  ajánlata  fogadtatott  el,  
midőn  a  parlamentnek  sem  egyik,  sem  másik  háza  
arról  tudomással  nem bir?  (Igaz!  Ugy  van!  a  szélső  
baloldalon.) 

Azt  állítják, hogy  a  kölcsönt  több  templom  
kiépítésére  akarják  kötni.  Én  nagyra  becsülöm  a  
minister  ur  építési  vágyát  és  viszketegét,  de  ugy  
látom,  hogy  Magyarországnak  sokkal  fontosabb  
érdekei  vannak  ennél, (Ugy  van!  a siélső baloldalon) 
ugyanis  mikor  a  t.  minister  ur  körlevelet  bocBát  
a  tanfelügyelőkhöz,  hogy  minden  újabb  állami  
iskola  felállításától,  minden  újabb  állomás  rend-
szeresítésétől  tartózkodjanak:  akkor  4  millió  köl-
csönt  templomok  építésére  felvenni  korai.  A  tem-
plomok  építése  elmaradhat  hosszabb  időre  is  s  ha  
ugy  fog  történni,  nem  fog  hátránynyal  lenni  a  
nemzeti művelődésre, mert  templom  ma is elegendő 
számmal  van,  nem  az  a baj, hogy  templomok  nin-
csenek,  hanem  az,  hogy  üresek.  (Ugy  van!  a  szélső 
baloldalon.)  És  vájjon  azon  kövek,  melyekből  a  
templomok  felépíttetnek,  nem várhatnának-e  még  
néhány  évig?  Nem  szükségesebb-e,  ha  már  pénz-
ügyi  mívelethez  fordul  a  minister  ur, hogy ezt  azon  
czélra  fordítsa,  hogy  óvodákat,  több  állami  nép-
iskolát,  középtanodákat  állítson,  a  szegényebb  
középiskolákat  segélyben  részesítse,  hogy ne  le-
gyen a  középiskolai  oktatás  oly  gyenge,  mely  nem  



felel  meg  az  egyetem  követelményeinek,  (Ugy  
van!  a  szélső  balddalin.)  Pallérozza  a  minister  ur  
előbb  az  ifjúságot  s  csak  azután  á  köveket.  (Élénk  
helyeslés  és  tetszés  a  szélső  baloldalon.)  Én  előre  
kijelentem, hogy>kölcsönhöz templom építésére soha 
hozzájárulni  nem  fogok  (Helyeslés  a  szélső  bal-
oldalon)  s  ideje,  hogy  megfontolják  komolyan,  mi-
előtt  hozzájárulnának,  a  czélt  és  módokat.  Hisz  
csak  most  történt  s  a  pénzügyi  bizottság  jelenté-
sében  is  helyet  foglal,  hogy  a ministerium  kebelé-
ben  egyik  alapból  a  másik  számára  veszik  a  köl-
csönöket,  senki  nem  tud  róla,  senki  sem  tartja  
nyilván,  a  parlament  elé  nem  kerül,  csak  akkor,  
mikor  megtörtént.  (Ugy  van!  a  szélső  baloldalon.)  

Most  is  bevégzett  ténynyel  akar  a minister ur 
pressiót  gyakorolni.  Bocsánatot  kérek,  elég  köl-
csönt  kötöttünk  s  azt,  hogy  most  már  az  egyes  
ministerek  is  kezdjenek  kölcsönöket  kötögetni,  
azt  nem  lehet  helyeselni.  (Helyeslés  a szélső  bal-
oldalon.)  Kérem  a t.  minister  urat,  hogy  szokott  
agilitásával,  de  nem  szokott  felületességével  ég  
kapkodásával  nézzen  körül  s  meg  fogja  találni  
azt  a  helyet,  hova  a négy  milliót  elhelyezze,  mert  
a  nemzedék,  mely  művelődésre  szorul,  nem  vár-
hat,  de  a  templomok  várhatnak.  Arra  kérem  a  
minister  urat,  legyen  inkább  tanügyi  minister,  
mint  az  építészek  czéhmestere.  (Derültség  és helyes-
lés a  szélső  baloldalon.)  

Hozzájárulok  Irányi  Dániel  képviselőtársam  
határozati javaslatához. (Hosszantartó  élénk helyeslés 
és  zajos  éljenzés  a  szélső  baloldalon.) 



V a l l á s ü g y b e n . 
(1886.  febroár  5-én.)  

T.  ház!  Félremagyarázott  szavaim  helyre-
igazítása  végett  kell  hogy  szót  emeljek.  

A  minister  ur  azt  mondta,  hogy  a  főpapok  
használatára  rendelt  javakat  commassalni,  confis-
calni  akarom.  

Én  kijelentem,  hogy  nem  mondtam,  nem  is  
gondoltam.  De  van  a  confiscatiónak  egy  másik  
neme,  hogy  ha  tudniillik  az  alapok azon  czéloktól  
és  azon  rendeltetésektől,  melyekre  adományoztat-
tak,  egészen  eltérő,  más  czélokra  fordíttatnak.  
(XJgy  van!  a  szélső  baloldalon.)  Ez  az,  a  mi  ellen én 
harczoltam  és  küzdöttem.  

Azt  is  rám  akarja  továbbá  octroyalni  a  
t.  minister  ur,  hogy  én  a  katholikus  templomok  
felépítésére  tagadom  meg  az  alapot,  pedig  azok  a  
katholicismus  érdekében  vannak.  Igén  téved  a  
t.  minister  ur,  mert  egész  beszédemen  keresztül  
vonul  az,  hogy  a  katholicismust  nem  a  külső-
ségek,  nem  a  czifra  templomok  alkotják,  hanem  
azon  nemzedékek,  a  melyeket  fel  kell  nevelni,  
a  melyekbe  a  vallási  érzülettel  kapcsolatosan  
az  önfeláldozás  készsége  a  hitért  és  igy  a  
politikai  elvekért  is  be  van  iktatva  és  oltva.  
(Helyeslés  a  szélső  baloldalon.)  

Egyebet  is  mondott  a  t.  minister  ur,  a  mit  
szó  nélkül  nem  hagyhatok,  (Halljuk!)  tudniillik  
azt  mondotta,  hogy  a  katholikus  egyháznak  
autonómiája  nem  lehet,  mert  Komával  van  össze-



kapcsolva  és  a  magyar  államra  nézve  veszedel-
mes  volna,  ha  autonomia  lenne,  mert  a  katho-
likusok  Rómával  vannak  összeköttetve.  Ez,  
t.  minister  ur,  más  szavakkal  azt  jelenti,  hogy  
mi  inkább  éreznők  magunkat  függőknek  Rómától, 
mint  hazánktól,  (ügy  van/  a  szélső  baloldalon.  
Mozgás  jobbféWl.)  En  kijelentem,  hogy  az  én  
katholikus  érzelmeimet soha  még  összeütközésben  
nem  találtam  Magyarország  állami  fennállása  és  
a  magyar  faj  fentartása  érdekeivel.  (Élénk  helyes-
lés  a  bal-  és  szélső  báloldalon.)  És  meg  vagyok  
győződve,  hogy  azok  az  igazságok:  a  katholi-
cismus  igazságai,  sokkal  magasabban  állanak  és  
sokkal  magasabbra  vannak  emelve,  mint  hogy  
egyik  vagy  másik  faj  fenmaradása  vagy  fentar-
tásával  összefüggésbe  volnának,  (Hélyeáés  a bal-
és szélső  baloldalon)  mert  azok  egyetemes  és  álta-
lános  igazságok,  azok  az  emberiség  mély  törvé-
nyein  alapulnak.  És  én, t.  ház,  a  magam  és  azok  
nevében,  kiket  a  minister  ur  váddal  illetett,  a  
hazafiatlanság  e  vádját  visszautasltom.  (Élénk  
helyeslés a  szélső  baloldalon.  Zaj  jobbfelfll.)  

A  mit  pedig  az  én  liberalismusomról  mon-
dott  a  minister  ur,  e  tekintetben  kijelentem,  
(Halljuk!)  hogy  mi  a  liberalismus értelmére nézve 
soha  egyetérteni  nem  fogunk,  (ügy  van!  a szélső 
baloldalon)  mert  az  én  liberalismusom  szilárd,  
consolidalt  elveken  nyugszik  és  a  legszegényebb  
pórig  is  leterjed,  a  minister  ur  liberalismusa  
pedig  csak  a  Nagy  Eatalina  liberalismusa. (Élénk 
derültség  és_  tetszés  a bal-  és szélső  baloldalon.  Fel-
kiáltások:  Öt ptrcznyi  síünet!)  



A  külügyi  politikáról.  
(1886.  február  32-én.) 

T.  képviselőház!  (Baüjuk!  EdOjuk!)  E  
költségvetési  törvény  megszavazása  azon  érte-
lemmel  bir,  hogy  a  kormány  felhatalmaztatik  az  
ország  jövedelmeinek  beszedésére  és  felhaszná-
lására  akként,  hogy  ezért  cserébe  szerezze  meg  
az  országnak  a  bel-  és  a  külbiztonságot.  Én  
most  egyedül  csak  a  külbiztonság  szempontjából  
kivánom  a  kormányt  birálni  és  azt  mérlegelni,  
vájjon  a  kormány  azon  bizalm.it,  hogy  az  ország  
jövedelmeinek  beszedésére  és  felhasználására  fel-
hatalmazást  kapjon,  megérdemli-e  vagy  nem  
(Bálijuk!) 

Alig  multak  el  a  szép  idők,  midőn  egy  pár  
hónappal  ezelőtt  a  kormány  hivei  minden  felé  
a  jubileum  mámorában  csak  kellemes  illatokat  
éreztek,  ma  már  a  kormány  intimusai  kezdenek  
lőporszagot  is  érezni;  s  az  a  biztosítás,  hogy  
a  mi  kormányunk  nem  csak  bel-,  hanem  kül-
biztonságunkról  is  gondoskodott,  kezd  már  előt-
tük  is  egy  vékony  hajszállá  összezsugorodni,  
mely  minden  pillanatban  elszakadhat.  

Épen  az  ilyen  felfogás  a  kormány  padjairól  
provocalt  bennünket  arra,  hogy  bíráljuk  meg,  
mennyiben  teljesítette  a kormány  azon  feladatot,  
mely  a  magyar  nemzet  fenmaradása  és  külbiz-
tonsága  érdekében  ő  reá  ruházott  hatalomból  
folyik. 

A  nyáron  történt  s  onnan  indultak  meg  a  



keleti  mozgalmak,  hogy  Kremsierhen  a  császár-
találkozás  végbe  ment.  Ugyanabban  az  időben  
Magyarország  ministerelnöke,  ki  hivatva  van  a  
külügyi  politikára  befolyást  gyakorolni,  nem  
talált  Magyarországon  elég  vizet:  a  tengerre  
kellett,  hogy  menjen  és  a  három  császár  talál-
kozásánál  ki  teljesítette Magyarország  ellenőrzési  
jogait  a  külügyi  politikára  nézve?  talán  az  ő  
Felsége  személye  körüli  minister  volt  az,  a  kit  
nagyobb  képességeinél  és  politikai  belátásánál  
fogva  a  ministerelnök  ur  ezzel  megbízott?  Két  
eset van csak:  vagy  a  ministerelnök  ur  kicsinyelte  
a  bárom  császár  találkozását,  (Derültség  és tetszés 
a  szélső  baloldalon)  vagy  a három  császár  találko-
zásánál  kicsinyelték  a  ministerelnök  urat. (Élénk 
derültség  a szélső  baloldalon.)  

Ha  a  ministerelnök  ur  kicsinyelte  a  három  
császár találkozását,  ez  nem mutat  elég  mély  poli-
tikai  belátásra  és  a  szükséges  óvatosságra;  ha  
pedig  a  ministerelnök  urat  kicsinyelték,  ez  azt  
mutatja,  hogy  Magyarország  tekintélyét  a  kül-
politikában  e  kormány  nem tudta  ugy  fentartani,  
a  mint  kellett  volna.  (Igaz!  Ugy  van!  a  szélső  bal-
oldalon.) 

Magyarországnak  majdnem minden pártja  el-
fogadta  a  német  szövetséget, tehát,  elfogadta  a két 
császárszövetséget.  (Igaz!  Ugy  van!  a  szélső  bal-
oldalon.)  Önök,  mint  büszkeségükre  és  mint  nagy  
politikai  eredményükre  hivatkoztak  erre  a jelen 
országgyűlés  kezdetén  a  ház  elé terjesztett  felirati 
javaslatukban.  Alig  egy  pár  hónap  múlva  meg-
nyugvással  és  ép  oly  örömmel  és  riadallal,  a  mi-
iyennel  helyeselték  felirati  javaslatuknak  a  két  



császár  szövetségére  vonatkozó  pontjait,  ép  oly  
nyugalommal  és riadallal  fogadták  el  és  helyesel-
ték  a  delegatióban  a  három  császár  szövetségét,  
vagyis  a  mint  kifejezték  magukat:  hogy  Orosz-
ország  is  a  mi  érdek- sphaeránk  körébe  vonatott.  

Minden  ember  tudja,  hogy  első  sorban  min-
ket magyarokat,  de  Ausztriát is  egy kérdés  érdekel  
és  ez  a  keleti  kérdés.  Igen jól  tudjuk,  hogy  a  ke-
leti  kérdés  megoldásában  Németország  szövetsé-
ges  társ,  mert  neki  keleten  nincsenek  érdekei,  
a  mit  Bismarck  akként  fejezett  ki,  hogy  a  
keleti  kérdésben  levő  érdekeiért  Németország  
egy  pommeraniai  katona  egészséges  csontjait  se  
zúzatná  össze.  Igen,  de Oroszországnak  érdekei  
vannak  keleten;  ez  érdekek  nem  egyeznek  meg  
Magyarország  érdekeivel,  sőt  mindenben  ellen-
tétesek.  (XJgy  van ! a szélső  baloldalon.)  S mit  tesz  az,  
midőn  a  két  császárszövetség  átalakíttatott  a  há-
rom  császár  szövetséggé ?  Azt,  hogy  mi  ellensé-
günkkel  szövetkeztünk  (Ugy  van!  a  szélső bal-
oldalon)  és  szövetkeztünk  akkor,  midőn  oly  kér-
dések  állanak  megoldás  előtt,  a mely  kérdésekben  
egyik  szövetséges  társunkkal  soha  egyet  nem  ér-
tettünk.  (Ugy  van!  Élénk  helyeslés  és tetszés a  szélső  
baloldalon.)  Ezért  a  három  császárszövetség  nem  
teszen  egyebet,  mint azt, hogy  Ausztria  és Magyar-
ország  a nyugoti  hatalmaktól  isolaltassék;  mert  a  
szövetség  Németországgal  kizárja  a  Franczia-
országra  való  támaszkodást,  a  szövetség  Orosz-
országgal  kizárja  az  Angliára  való  támaszkodást,  
tehát  a  szövetség  Németország  és  Oroszországgal  
nyugaton  isolal, keleten  pedig tehetetlenné  teszen;  
mert  bárminő  kérdés  merüljön  fel  keleten,  azon  

Ugrón  Gábor bMzédal.  



kérdésre  nézve,  előbb  a  mi halálos  ellenségünkkel,  
a  kinek  érdekei  a  mi  érdekeinkkel  -ellentétben  
állanak,  meg kell  egyeznünk.  Mi az  a  megegye-
zés? Vagy  egy  megalkuvás  az,  a  melyben  mi  ér-
dekeinkről  lemondunk,  vagy  pediglen  azon kérdés 
megoldása,  bizonytalan  időre  való  elhalasztásban  
kerestetik.  Akár az,  hogy érdekeinkről  lemondunk,  
akár  hogy  a  kérdésnek  kedvező  pillanatban  való  
megoldása  elhalasztatik,  ránk  nézve  nem  előnyt,  
hanem  csak  veszélyt  hordoz  magában.  (Ugy  van!  
a  szélső  baloldalon,)  

íme  itt  van  a  most  lezajlott  háború  Bulgária  
és  Szerbia  között!  Szerbia  Magyarország és  Ausz-
tria  rokonszenvére  bizva  magát,  támadott  és  mi-
dőn  támadásában  visszaveretett,  igaz,  hogy  Ausz-
tria  és  Magyarország  megállította  ellenségét,  de  
Ausztria-Magyarország  nem  volt  képes  azon  bi-
zalmat,  a  melyet  a  háború  megindításakor  Szerbia  
érzett  ezen  birodalom  iránt, fentartani,  hanem  azon  
bizodalom  kiapadóban van;  (Igaz!  ügy van!  a szélső 
baloldalon)  s  minden  ok nélkül  oly szinben  tüntette  
fel  magát,  mintha  Bulgáriának  ellensége  volna.  

Az  a  czél,  hogy  be  legyen  bizonyítva  ke-
leten,  miszerint  mi  önmagunk  elhatározásából  
semmi  cselekvésre  sem  vagyunk  képesek,  hogy  
Oroszországnak  a  befolyása  nemcsak  a  Balkán  
félsziget  kis  népeire  terjed  ki,  hanem  Ausztria  
és  Magyarországban  is  érvényesül,  képes  nem-
csak  Szerbiát  és  Bulgáriát  a  maga  elhatározásá-
ban  meggátolni  vagy  feltartóztatni,  hanem  képes  
minket  is  feltartóztatni  ezen  három  császár-
szövetség  keretén  belül,  nem  emeli  Ausztriának  
és  Magyarországnak  tekintélyét,  sőt  azon  tekin-



télyt  aláássa,  a  mint  hogy  láthatjuk,  hogy  a  
keleti  népeknél  nem  találkozunk  rokonszenvvel,  
azok  nem  ismerik  el  a  mi  tekintélyünket  s  a  
mi  befolyásunk  reájuk  semmire  apadt  le;  mert  
mindenütt  azt  látják,  hogy  Oroszország  képes  az  
<5 barátjait  támogatni  és  képes  az  ő  ellenségeit  
büntetni,  a  mig  tapasztalja  azt, hogy  Ausztriának  
barátai  mindig  meg  vannak  büntetve,  Ausztria  
nem  ugy  tűnik  fel,  mintha  a  medve  és  farkas  
között  ő  volna  a  róka,  kinek  ravaszságától  fél-
nek,  hanem  ugy  tűnik  fel,  mint  a  medve  és  
farkas  között  a  birka,  a  melynek  jelenléte  még  
a  szövetséges  társakban  is  és  a  kik  látják is  ezt  
a  szép szövetséget,  étvágyat ébreszt.  (Élénk  tetsiés  
a  szélső  baloldalon.  Derültség.)  

Nekünk,  ha  Magyarország  érdekeit  keleten  
meg  akaijuk  védelmezni,  oly  politikára  kell  töre-
kednünk,  a mely Oroszország  befolyását  a Balkán-
tartományokban  vagy  kizárja,  vagy  legalább  
ellensúlyozza;  ilyen  politikát  pedig  elérni a három 
császár  -  szövetség  keretében  nem  lehet;  ily  
politikát  csakis  egyedül  a  két  császár-szövetség  
által  lehetne  biztosítani;  és  önök nagy hibát követ-
tek  el Magyarország  külbiztonsága  és messze jövő 
érdekeivel  szemben,  midőn  megengedték,  hogy  a  
két  császár-szövetséga  három  császár-szövetséggé  
alakítatott  át.  (ügy  van!  Helyeslés  a  szélső  bal-
oldalon.) 

Hát  miért  kell  nekünk  a  német  szövetség ? 
Ugye  azért, hogy  azon kérdések,  melyeknek  meg-
oldásából  reánk  veszélyek  támadhatnak,  akként  
oldassanak  meg,  a  mint  a  mi  érdekeink  kivánják.  

Egy  kérdés  van,  a keleti  kérdés,  mely  min-



ket  közvetlenül  érdekel  és  a  német  szövetségnek  
csak  az  lehet  haszna  és  érdeke,  hogy  e  kérdés  
ezen  szövetség  tartama  alatt  megoldásra  vezettes-
sék  és  akként  oldassék  meg,  a  mint  az  megfelel  
Ausztria  és  Magyarország  érdekeinek.  Nem  kell  
annak  tekinteni,  aminek  ami  államférflainktekin-
tik  a  német  szövetséget:  biztosításnak  baleset  
ellen,  (Élénk  derültség  a  baloldalon)  hanem  bizto-
sításnak  az  actióképességre.  (Élénk  helyeslés  a  
szélső  baloldalon.)  És  nem  szükséges,  hogy a német 
szövetség  keretén  belől  is  Ausztria  és  Magyar-
ország  ministerelnökei  is  a  tehetetlenség  proto-
typjeiként  tűnjenek  fel,  a kik  még politikai cselek-
vésükben  is  nem  az  ő saját  elhatározásuk szerint 
járnak  el,  hanem  cselekvési  utalványt  kérnek  
Berlinből,  (Derültség  a  szélső  baloldalon)  a  kiket  
Bismarck  vezet  és  Bismarcknak  Kálnoky  engedel-
meskedik és a ministerelnök ur — bármint mosolyog 
is  —  sub  engedelmeskedik,  (Ugy  van!  Tetszés  a  
szélső  baloldalon)  ha  felvilágosítást  kérünk,  a  kül-
ügyministerium  kék  papirosáról  olvas  fel  nekünk 
Ost-Ruméliáról  szóló  szép  nyilatkozatokat.  (Ugy  
van!  Tetszés  a szélső  baloldalon.)  

Nekünk  azt  a  politikát,  mely  nem  áll  egyéb-
ben,  mint  időhaladékot  nyerni  a  keleti kérdés meg-
oldásában,  helyeselnünk  nem  lehet.  (Ugy  van!  a  
szélső  baloldalon.)  Nem lehet  helyeselnünk,  mert  az  
időnyerés  nem  Ausztria  és  Magyarországnak  
válik  hasznára, hanem tisztán Oroszországnak. Mert 
először  alkalmat  nyújt  Oroszországnak  a  keleti  
kérdés  megoldását  akkor  kezdeni  meg,  a  mikor  
neki  tetszik  és bevárni  a  legkedvezőbb  constel-
latiókat.  Ez  előnye  mindig  a  támadó  félnek  és  



hátránya  annak,  ki  a  védelemre  van  szorít-
kozva. 

De  az  időnyerésben  Oroszországnak  egy  
második  ereje  és  hatalma  is  pihen,  mert  ő  két  
kártyával játszik:  az  egyik  az  ázsiai  hatalmi  kér-
dés,  melynél  szemben  áll  kiválólag  Angliával,  
a  másik  a Balkán - kérdés,  melynél  szemben  áll  
Ausztriával,  Törökországgal  és  Angliával.  És  
Oroszországnak  épen  azáltal,  hogy a német szövet-
ségnek  időtartama  nem  használtatik  fel,  alkalom  
nyujtatik  arra,  hogy majd  az egyik,  majd a  másik  
kártyát  játsza  ki;  vagy  az  ázsiai  hatalmi  kérdés  
megoldásához fogjon  és Európa hagyja őt háboritla-
nul  cselekedni, vagy a Balkán-félszigeten  terjeszsze 
ki  hatalmi  befolyását,  háborítlanul maradván ázsiai 
hatalmi köre.  (Igaz!  Ugy  van!  a szélső  baloldalon.) 

Arra  kellene  törekedni,  hogy  Oroszország  
azon  helyzetbe  hozassák,  hogy  ezen  két  kérdés  
megoldása  egyszerre  történjék;  hogy  Ausztria  és  
Magyarország  Németország  szövetsége  mellett  
Anglia  és  Törökország  csatlakozásával  sorompóba  
szálljanak.  (Élénk  helyeslés  a  szélső  bakiidalon.)  

Hisz  a  német  szövetség  keretén  belől  is  a  mi  
államférfiaink  Magyarország  érdekeinek  védelme-
zéséről  alig  gondoskodnak.  Hisz  alig  tehető fel, 
hogy  ha  csak  az  egyik  szövetséges  társ  nemcsak  
szövetségesnek  nem  érzi  magát,  hanem alárendelt-
nek  is,  hogy  akkor  megtörténhessenek  oly tények, 
melyek  történnek,  a  melyeket  Németország  követ  
el  velünk  szemben.  

Ilyen  az,  hogy  gazdasági  téren  Németország  
Ausztria  és  Magyarországnak  gazdasági  életére  a  
legválságosabb  csapásokat  méri.  



Másfelöl  a  németországi  Sehulverein  teljesen  
az  ausztriai  németek  és  részben  a  magyarországi  
németek  felkorbácsolására  és heczczelésére  existal  
és  áll  fenn.  

S  ugyanakkor,  midőn  ilyen  működés  kettős  
hatásának  vagyunk  kitéve,  melyek  a  mi  erűinket  
nem  fokozzák,  hanem  kisebbítik,  azt  árulják  el,  
hogy  Ausztria-Magyarország  ezen  szövetségben  
nemcsak  a  gyengébb  fél,  a  ki  vezettetik, hanem  az  
is,  a ki  ki  is  használtatik.  (Igaz  ! ügy  van ! a  szélső  
baloldalon.) 

Keleten,  ime  itt  van  Bulgária  példája,  most  
Bulgáriában  elfogadtatott  a  persona! unió,  a  hely-
zet  ugyanaz,  mint  1858-ban  volt,  midőn  a  párisi  
értekezlet  tiltakozása  daczára  létesült  Oláhország  
és  Moldva  közt  a  román  unió  Cuza  személyében  
és bekövetkezett  az  1859-iki  háború.  

Az Európa  keleti  részén  lévő  nagyhatalmak  
ellenezték  Románia  unióját;  a  nyugoti  hatalmak  
támogatták  azt;  most  is  azt  tapasztaljuk,hogy  
Bulgária  uniójánál  ugyanez  a helyzet:  a  nyugoti  
nagyhatalmak  támogatják,  a  keletiek  pedig  ellen-
zik  ezt  is. És  mégis  Bománia  uniója rég befejezett 
tény.  A  Bulgáriáé  is  befejezett  ténynyé  fog  válni, 
mert  a  nemzetek  sorsát  minden  földi!  hatalmasság-
nál  nagyobb  hatalom  intézi,  mely  az  embert  sza-
badnak  teremtette  s  a  népek  vérét,  könyét  sza-
badsággal jutalmazza.  (Élénk  helyeslés  a szélső  bal-
oldalon.) 

Ezért  az  események  hatalmát  senki  fel  nem 
tartóztathatja és a ki fel  akarja,  az hiában való eről-
ködése  közben  csak  a  kedvező alkalmat  szalasztja  
el  arra,  hogy  magának  a  támogatás  által  rokon-



szenvet  szerezzen  ég  megszerzi  a  népnek  gyű-
löletét,  a  kudarcznak  szégyenét.  Első  érdekűnk az 
lett  volna,  hogy  szomszédságunkban  ne  legyenek  
ellenséges  népek,  hanem  hogy  ott  legyen  a  barát-
ságos  török  hatalom.  Az  önök  kormányzati  politi-
kája  lehetővé  tette  azt,  hogy  Törökország  hatalmi  
köre  a  mi  szomszédságunkból  messze  visszatola-
tott  ég  mi  egy  békés  szomszéd  helyett,  apró  for-
rongó  népek  által  vagyunk  körülvéve,  a  melyek  
politikai  tűzhelyén  egy  idegen  nagyhatalom  min-
dig  szabadon  űzheti játékát.  Mert  tévedés  és  csak  
félrevezetés  annak  a  politikának  hangoztatása,  
mely  azzal  akarja  a  három  császárszövetséget  
indokolni,  hogy  Ausztria  a  Balkán  nyugoti  ré-
szeire  szerezzen  magának  befolyást,  Oroszország  
pedig  a keleti  részekre,  mert  hiszen  ott  van  Mon-
tenegró  a  nyugaton,  a  mely  kis  államocska  nem  
rendeli  magát  alá  semmi  tekintetben  Ausztria  és  
Magyarország  akaratának,  csak  Oroszország által 
vezetteti  magát,  a  mi  kimutatja  ama  felfogás  hiú-
ságát  és  csalárd  voltát.  (Igaz!  Ugy  van!  a  szélső  
baloldalon.)  Önök  a  keleti  részen  tudnak  é  fel-
mutatni  bármily  kis  államocskát,  bármily  kis  né-
pecakét,  mely  Ausztria-Magyarország  befolyása  
alatt  állana,  avagy  csak  rokonszenvezne  is vele 1 
(Ugy  van!  balfelöl.)  

Mintegy  négyszáz  esztendeje  mult  már  el  
annak,  hogy  forrongó  helyzetben  voltak  a balkáni 
tartományok,  midőn  a  szilárd  birtoklás  és  uralmi  
tény  ott  megszűnt  és  felbomlott.  Ez  volt  a  Hu-
nyadiak  korában.  És ha  mi tudni  akarjuk,  hogy  
milyen  keleti  politikát  kellett volna államférfiaink-
nak  követni,  a  tanácsot  nem  Bécsben  és Berlinben 



kellett  volna  kérdezni,  hanem  Magyarország  tör-
ténetétől  és  érdekeitől.  (Élénk  helyeslés  a  szélső  bal-
oldalon.) 

A Hunyadiak  keleten  a Balkán-tartományok-
kal  szemhen  a  mohamedánok  előnyomulásakor  
egészen  más politikát  követtek.  Tudniillik  segít-
ségül  és  védelmül szolgálva az apróbb népfajoknak, 
igyekeztek  azok  szabadságát  fentartani,  őket  a  
saját hatalmi  sphaerajukba  — bár a leglazább kö-
telékkel  —  de  belevonni.  Ausztria-Magyarország  
miért  nem követi  azt  a  politikát,  a  mire  minket  a  
történelem  tanít,  midőn  Hunyadi  János  támasz-
kodva  az  oláhokra  és  albánokra, Castriota György 
segítségével  huzamos  ideig  képes  volt  megakadá-
lyozni  a  mohamedánok  előnyomulását.  E  helyett  
Ausztria  hódítani,  occupalni  akar,  a  mely  politika  
ellenszenvvel  találkozik  benn  és  künn  minden-
kinél.  (Helyeslés  balfelől.)  Ha  Törökország  nem  
tudja  a  Balkán-félszigeten  tartományait  megtar-
tani  s  neki  meg  kell  hátrálnia,  akkor  ne  követ-
kezzék  Törökország  után  sem  az  orosz,  sem  az  
osztrák  hatalom,  hanem  következzék  azon  népek  
szabadsága,  melyek  magukat  felszabadították.  
(Zajos  helyeslés  balfelől.)  Magyarország  érdekében  
Törökország  örökösének  a  Balkán-félszigeten  nem 
szabad  másnak  lennie,  mint  a  Balkánt  lakó népek-
nek  s nem  lehet,  hogy  más  törekvést  megtűrjünk,  
mint  ázt,  hogy  urai  legyenek e népek önmaguknak 
és hazájuknak.  (Élénk  helyeslés  balfelől.)  

Ausztria-Magyarország  ma  egy  erős  eszme  
bomlasztó  hatása  alatt  áll,  ez  eszme a  nagy fajok 
egyesülése. 

Egyfelől  a  germán  faj  van  az  egyesülés  pro-



cessusában, másfelöl  a szláv fajok  egyesülése készít-
tetik  elö.  Ausztria  és  Magyarország  ezen  eszme  
által  állandó  erjedésben  van  tartva;  ezen  eszme  
reája bomlasztólag hat és daczára  annak, hogy  érzi,  
miszerint  minden  tagja  recseg,  ropog,  midőn  ezen  
eszme  érdekében  valamely  lépés  előre  történik,  
államférfiaink  nem  gondoskodnak  egy  más  eszmé-
ről,  melyet ez  eszmével  szembeállíthatnának,  arról  
az  eszméről,  mely  a nagy  fajok  egyesülése  köze-
pette  a kis  fajok  szövetségét létre hozhatná. (Élénk 
helyeslés  a  szélső  baloldalon.)  Nem  értek  én  danái  
confoederatiót.  Röviden  körvonalozom,  hogy  én  
mily  szövetségét  értem  az  apróbb  népfajoknak,  a  
legszűkebb  határok  között:  katonai  conventiót  a  
Balkán-félsziget  népei  és  Ausztria-Magyarország  
között  és  a  legtágabb  értelemben:  katonai  és  
kereskedelmi  conventiót  Ausztria-Magyarország  
és  a  Balkán  népei  között,  hogy  a  Balkán-tartomá-
nyok  népei  lássák  azt,  hogy  az  ő nemzeti  lételük  
kifejlődésének,  nemzeti  egyéniségük  kidomboro-
dásának,  nemzeti  szervezetük  megalkotásának  
Ausztria-Magyarország  barátja,  nem  pedig  ellen-
sége. (Zajos  helyeslés  a szélső baloldalon.)  Nem  követ-
hetjük  mi tovább  azt  az  osztrák  politikát,  a  mely  
számtalan  népfajokból  álló  birodalmához  újabb  
népfajokat  akar  csatolni,  a  mely  a  Balkán  tarto-
mányok  népeiben  új  alattvalókat  keres,  hanem  
követnünk  kell  a  magyar  politikát,  a  mely  szövet-
séges  társakat  keres;  nem  követhetjük  azt  az  
osztrák  politikát,  a  mely  saját  hódító  hatalmát  
akarja  a  Balkán  egyik  részére  kiterjeszteni,  más-
felől  pedig az orosz lobogót engedi  kitíízetni, hanem 
követni  kell  azon  magyar  politikát,  a  mely  vissza-



adja  a Balkán-félsziget  népeit  önmaguknak  és  sza-
badságuknak.  (Zajos  helyeslés  balfelöl.)  

Mert  a  helyzet  t.  ház,  részben nem  az,  a  mi  a  
Hunyadiak korában volt, de csak megfordított  képet 
mutat. 

Akkor  a  mohamedán  hatalom  tört  elő,  e  kis  
fajok  képezték  védpajzsunkat  a  mohamedánokkal  
szemben  és hogy  a  magyar  politikusok  idejekorán  
nem  ismerték  fel  a  veszedelmet,  azért  sirathattuk  
meg  a  török  uralom bekövetkezését  Magyarorszá-
gon,  mert  ha  idejekorán  sikertilt  volna szövetséget 
létrehozni,  képesek  lettünk  volna a mohamedán  ha-
talmat  előrenyomulásában  meggátolni.  Most  meg-
változott  a  helyzet;  északról  fenyeget  veszély;  mi  
állunk  útjában  Oroszországnak,  mely  azt  hirdeti,  
hogy  rajtunk  keresztül  lehet  eljutni  a  panslavis-
musnak  Konstantinápoly  birtokába.  Nem  e  kis  
népek  azok,  kik  betöltik  rohamsánczainkat,  mi  
nekünk  kell  védelmül  szolgálni  e kis népfajoknak, 
mert  Ausztria-Magyarország  meggyengítése,  meg-
veretése,  Oroszország  feltétlen  uralmát jelenti  a  
Balkán-félszigeten  s azután  csak  idő  kérdése,  hogy  
Ausztria-Magyarország  mikor  bontassék  fel  külön-
böző  nemzetiségekből  álló  részekre.  (Igaz!  Ugy  
van!  a  szélső  baloldalon.) 

Ezért  t.  ház, én  az  oly  kormány  politikájával,  
mely  nem  ismeri  fel,  hogy  Magyarország  politikai  
érdeke  az,  hogy  ezen apróbb  fajok  keleten  szaba-
dok  levén,  nemzeti  egyéniségüket  kifejleszszék,  
saját nemzeti  dynastiával  bírjanak  és  a  barátság  
rokonszenv  érzületei  által  hozzánk  csatolva  a  
védelem  biztossága  és bátorságáról,  melyet  Ausz-
tria-Magyarország  nekik  nynjt,  meggyőződve  ne-



kilnk  szövetségeseinkké  váljanak;  az  a  politika,  
mely  nem  ilyen  irányban  működik;  hanem  ellen-
kező  irányban, a  három  császárszövetséget  követi,  
szerintem  nem  tartható  fenn,  annál  kevésbé  sem  
tartható  fenn,  mert  Magyarország  fenmaradásával  
az uralkodóház hatalmának fentartása  téljesen  egy  
és  ngyanazonos  kérdéssé  válik.  {ügy  van!  a  szélső 
baloldalon.)  Ha Magyarország  és  a  magyar  faj  fenn  
tudja  magát  tartani,  ugy,fenmarad  a Habsburg-ház 
hatalma,  Magyarország gyengülése mindig a  Habs-
burg-ház  hanyatlását  is jelenti.  (Élénk  helyeslés  a  
szélső  baloldalon.)  

És midőn  azt  tartom, hogy  a belpolitika  terén  
nemcsak  nemzetgazdasági,  hanem  pénzügyi,  poK-
tikai,  sőt  még  erkölcsi  erőnk  is  kimerittetik  egy  
olyan  politika  által  megkivánt  áldozatok  követ-
keztében,  a  mely  nem nyújt Magyarországnak  kül-
biztosságot,  nem nynjt biztosítékot a magyar fajnak 
jövőben  való fenmaradására  és  létérdekeinek  érvé-
nyesítésére,  a  mely  politika  ugyanazon  osztrák  
bilincseket  akarja  a  Balkán-félszigetre  reá  kény-
szeríteni,  a  mely  bilincseket  mi is  csak  az  imént  
tudtnnk  lerázni,  az ily  politika  számára  nem  sza-
vazom  meg  a  költségvetési  felhatalmazást,  mert  ez  
által  Magyarország  jövője  veszélyeztetik.  (Zajos  
helyeslés  a  szélső  báloldalon.)  



A közigazgatás  reformjáról.  
(1886.  mározias  13-án.)  

T.  képviselőház!  (Sálijuk!  Halljuk!)  A  le-
folyt  vita  négy  irányt  tüntet  fel.  Voltak,  a  
kik  állami  administratiót  követelnek,  voltak,  
a  kik  önkormányzatot  kinevezett  tisztvise-
lőkkel  kívánnak  és  vagyunk  mi,  kik  önkor-
mányzatot  szabadon  választott  tisztviselőkkel  
óhajtunk;  áll  mindnyájunkkal szemben  a  kormány  
javaslata,  mely  valójában  állami  administratiót  
tervez  látszólag  választott  tisztviselőkkel.  (Ugy  
van/  a  szélső  baloldalon.)  

Az  állami  administratio  hívei  elfeledik  azt,  
hogy  az  állam  nem  lehet  bálvány,  mely  előtt  
mindennek  le  kell  borulnia,  mert az  állam  önma-
gában  véve  nem  czél,  hanem  eszköz  egy  nemzet  
feladatai  valósítására.  (Ugy  van!  a szélső baloldalon.) 
Ha  az  állam  nem czél,  szabad-e a nemzet  feladatait  
s  a  polgárok  szabadságát  ezen  eszköz  érdekében  
feláldozni?  Vájjon  nem  a  polgárok  szabadsága  
számára  rendelt  intézmények  fentartása-e  a  czél,  
nem  pedig  az  állam,  mely  a  közszabadságot  meg-
semmisíti,  vagy  a  hatalmon  levőknek  vagy  egy  
uralkodóház  érdekében,  de  soha  sem  az  egész  
nemzet,  a  polgárok  összesége érdekében. (Ugy  van! 
a  szélső  baloldalon.)  

Az államnak—tévedésben vannak t.  képviselő-
társaim  (a  mérsékelt  elleneékre  mutat)  — nincsenek 
saját erői;  az  államnak  minden  ereje  csak  ki  van  
kölcsönözve,  az  állam  csak  annyi  erővel  bir,  a  



mennyit  a  polgárok  neki  kölcsön  adnak. (Igaz1 
Ugy  van!  a szélső  haloldalon.)  Ha.  a polgárok  erősek,  
elhatározottak  és  lelkesedésükben  önfeláldozásra  
készek,  legyen  bár  kisebb  egy  nemzet  és  kisebb  
egy  állam,  mégis  sokkal  nagyobb  eröt  fog  kifejt-
hetni,  mint  azon  állam,  melyben  a  polgárok  az  
önfeláldozásról,  a  lelkesedésről  és  saját  erejük  
kifejtéséről  régen  lemondottak.  (Igaz!  Ugy  van!  a  
szélső  halfelöl.)  Az  állam  csak egy  gyűjtő  lencse,  
mely  a  világosságot  csoportosítja,  de  nem  a  nap,  
mely  a  világosságot  adja. Önök  állami  administra-
tiót  kívánnak. Nézzenek  körül  a  civilizált  világon:  
vájjon  a  közszabadságokat  ott  alkották-e  meg,  ott  
tartották-e  fenn,  hol  állami  administratio  van  
életbe  léptetve,  vagy  pedig  ott,  hol  az  önkor-
mányzati  institutiók  a  maguk  épségében  és teljes 
erejében  duzzadva  szolgálják  ki  a  polgárokat?  
Tekintsenek  csak  Francziaországra.  Ott  az  állami  
közigazgatás  centralisatiója  s  az  állami  adminis-
tratio  teljesen keresztül  volt  vive  a  forradalom  és  
a  császárok  kormánya  alatt  S  volt-e  valaha  
silányabb  és  gyengébb  kormányzat,  mely  egy  
népet jobban  enervált,  mint  az  a  kormányzat ? Az 
első  császárság  után  jöttek  a  szövetségesek  had-
seregei,  melyek  megalázták  a  franczia  sasokat  s  
a  második  császárság  után  következett  a  németek  
diadalmas  bevonulása  Párisba.  (Igaz!  Ugy  van!  a  
szélső  haloldalon.)  És  sehol  sem  találkozott  nem-
zet,  melynek  meg  kellett  volna  védelmeznie  az  
államot,  mely  állam  kiirtotta  a  polgárok  szivéből  
az  önfeláldozást  és az  öntevékenység  képességét.  
(Igaz!  ügy  van !  a szélső  balfelől.)  Láttam  én  Fran-
cziaországot  az  utolsó  háború  alatt  és  nem  szeret-



ném  hazámat  hasonló  körülmények  közt  látni.  
Hiszen  minden  szépen  ment  addig,  mig  a  
centralisált  hatalom  ott Párishan  szervezve  volt  és  
működhetett;  de  midőn  Páris  körül  volt  zárva,  
midőn  Párisból a  távirati  rendeletek  nem  érkeztek  
többé  a  prefethez,  a  fejetlenség  és  zűrzavar  állott  
be,  mert  a  prefet  nem  volt  arra  szoktatva,  hogy  
sajátfejévelgondolkozzékésa  szerint  cselekedjék,  
hanem  hogy  a  felsőbb  rendeleteket  teljesítse  és  
teljesíttesse. És ha végigtekintünk  Francziaország  
történetén,  azt  látjnk, hogy Francziaország bukása 
akkor  kezdődik,  mikor  Páris  körül  volt  zárva,  
mert  többé  nem  mutatkozott  erő  a  társadalomban  
arra,  hogy  magát  összeszedje  és  erőit  harczba  
vigye.  1848-ban  Windischgratz  elfoglalhatta  
Budapestet,  a  nemzet  fővárosát;  de  a  megyékben  
levő  önálló  cselekvésre  szoktatott  erők  nem  
mondtak  le  a  küzdelemről,  hanem tudták  magukat  
szervezni  és  a  Tisza  mögül  indulva,  ki  tudták  
szorítani  az  ellenséges  hadsereget.  (Ugy  van!  a  
bal- és szélső  baloldalon.)  

Egy  megye,  mint  Háromszék,  képes  volt  az  
egész  osztrák  hatalommal szemben  a függetlenség 
és  a  szabadság  érdekében  a  harczot  felvenni.  Mit 
mutat  ez?  Azt,  hogy  az  önkormányzat  neveli  a  
népet,  neveli  az  embereket  és  szabad  cselekvésre  
szoktatja  a  tehetségeket.  Csak  az  önkormányzat  
mellett  lehet  a  catastropha idején  egy  nemzet erőit 
fentartani  és  ugy  organisálni,  hogy  egy  ország  
egy  csapással  sem  egy  zsarnok,  sem  egy  betörő  
sereg  által  elfoglalható  ne  legyen.  (Élénk  tetszés  a  
szélső  balfelöl.)  Centralisált  országokban  azé  a  
hatalom  a  szabadság  rovására,  ki birja  a  központi  



távirdai  hálózatot.  Centraligált  országban  azon  
kulellenségé  az  ország,  mely  elfoglalta  az  ország  
fővárosát.  (Igaz!  Ugy  van!  a  szélső  baloldalon.)  
Hiszen  hogy  centralisált  állami  administratióval  
vezetett  állam,  a  hol  a  beltlgyministertől  függ  
minden,  mennyire  megronthatja  Magyarországot,  
ha  már  meg  nem  rontotta,  mi  sem  igazolhatja  
fényesebben,  mint  az,  ha  önökre  tekintünk  ott  a  
túloldalon,  mert  önök  felett  áll  a  belügyminister,  
kinek  hatalma  mindenben parancsoló  és  túlnyomó,  
ngy  hogy  a  mikor  a  belügyminister  Bécsbe  vagy  
máshová  van  kötelessége  által  szólítva,  teljes  
fejetlenség  és  tehetetlenség  uralkodik  ott.  (Élénk  
tetszés és helyeslés  szélső  balfelől.  Derültség  jobbfelől.)  
Az  önök  által  contemplált  főispánok  pedig  nem  
volnának  egyebek,  mint  apró  Tiszák,  a  kik  a  
vármegyegyülés  felett  ép  ugy  uralkodnának,  a  
minta  belügyminister  uralkodik  önök felett.  (Élénk 
tetszés  a  szélső  baloldalon.  Derültség  jobbfelől.) 

Én nem akarom, hogy az a kapkodás és fejetlen-
ség,  a  melynek  itt  annyiszor  vagyunk  szemlélői,  
valahányszor  a  ministerelnök  ur  eltávozik,  az  
egész  országban  is  elterjedjen.  (Élénk  tetszés  és  
helyeslés  szélső  balfelől.  Derültség  a  jobboldalon.) 

Az  állami  közigazgatás  s  a  közigazgatás  
centraliBatiója mellett— és ettől  megkülönböztetem 
az  állami  hatalom  centralisatióját,  a  mit  én is con-
cedálok  —  a belügyministert  oly  nagy  felelősség  
terheli,  hogy  akkora  felelősséget  egy  ember,  min-
den  közegeiért  egyáltalában  nem viselhet  el, vagy 
csak  akkor  képes  elviselni,  ha  előre  is  tudja, hogy 
e  felelősség  csak  üres  szó  alkotmányunkban,  a  
mely  ellene  soha  sem lesz  fordítható.  (Igaz!  Ugy 



van!  a szélső  baloldalon.)  De  ha  tekintjük,  hogy  
mennyire  szegények  vagyunk  államférfiakban  és 
nagyképességíf  emberekben,  arra  kell  töreked-
nünk,  hogy  az  államférfiaknak,  a  kiket  mi  az  ad-
ministratio  élére  állítunk,  feladatát  ne  tegyük  oly  
túlterheltté,  oly  nagygyá  és  oly  különböző  cso-
portokat  felölelővé,  hogy  lángelméjűeknek  kell  
lenniök,  hogy  feladatuknak  rövid időre is megfelel-
hessenek  vagy  pedig  nem  felelhetnek  meg  felada-
tuknak,  annak  csak  egy  részét  teljesíthetik,  egy  
részét:  az  administratio  kihasználását  és  nem fel-
használását  cultiválhatják,  a mint  azt  jelenleg  is  
látjuk.  (Élénk  tetszés  siélső  balfelöl.) 

Állami administratio!  Hol  van  az  az  állam,  a  
melynek  részére  önök  azt  kérik ?  Hát  Magyar-
ország  állam? Hiszen  az  állami  hatalmaknak  min-
den  magasabb  nyilvánulása,  mely  a  nemzet  erőit  
összesíti  és kifelé  a mérlegbe  dobja,  Magyarország  
tulajdonát  nem  képezi,  hanem  közös  birtoklás  
tárgya.  (Igaz!  Ugy  van!Élénk  tetszés  szélső  balfelöl.) 
Nékünk  nincsen  fejlett  államunk,  csak  csonka  
állami  életünk  van.  Szabad-e  tehát  nekünk csonka 
állami  élettel  az  állami  administratio  behozatalá-
val  kiölni  a  nemzetből  az  önkormányzat  gya-
korlására  meglevő  kedvet,  hajlamot és tehetséget? 
(Élénk  tetszés  szélső  balfelöl.)  Nem  azt  dictálja-e  
már  csonka  állami  életünk  is,  hogy  mivel  az  
állami  életnek  magasabb  organisatiója  nem áll  ha-
talmunkban,  hogy  saját  nemzeti  erőnket  szervez-
zük  és  minél  hatékonyabban  kifejtsük  ?  Nem  va-
gyunk-e  arra  utalva,  hogy  belső  szervezetünk  fej-
lesztésére  fordítsuk  és  oda,  az  önkormányzati  
institutiók  terére,  gyüjtsük  és  concentráljuk  min-



den  nemzeti  erőnket,  a  hol  teljesen szabad  rendel-
kezési  joggal  birnnk.  (Élénk  tetszés  és  helyeslés  
szélső  balfelől.)  Van  szükség  arra,  hogy  néha  a  
nemzetnek  erői  sokkal jobban  concentráltassanak  
egy  nagy  eszme  diadala,  egy  nagy  kényszerűség  
leküzdése  czélj&ból.  De  mi  nem  állunk  azon  a  té-
ren,  hogy  egy  nagy  eszme  érdekében  kellene  az  
ország  erőit  coneentrálnunk,  mert  én legalább  nem  
látom  azt  az  eszmét,  melyért  az  ország  összes  
erőire  kellene  appellálni  és  nem  látom  azt  a kény-
szerűséget  sem, mely  minket erre bírhatna. De még 
ha  fenn  is  állana  ennek  szüksége,  akkor  is  azt  
mondom,  hogy  a  nemzet  erejét  az  önkormányzati  
institutiókban  kell  tovább  fejlesztenünk  és  meg-
szaporítanunk,  a  nemzeti  erők  megtermékenyítésé-
nek  melegágyát  ott  kell  elhelyeznünk. Mert  vagy 
népszerű,  mire  a  kormány  a  nemzeti  erőket  con-
centrálni  akarja, vagy nem  népszerű. Ha  népszerű,  
a  nemzet  önként  fogja  a  kormány  szolgálatába  bo-
csátani  az  összegyűjtött  erőket;  ha nem népszerű, 
akkor  igenis  szükséges,  hogy  a  tehetetlenség  le-
gyen  azon  akadály,  a  mely  lehetetlenné  teszi  a  
nemzet  akarata  ellen való cselekvést. (Élénk  helyes-
lés a  qzélsö  baloldalon.)  

Állami  administratio kinevezett  hivatalnokok-
kal 1  Hát  nincs nekünk  most  elég  állami  admini-
stratiónk,  melyből  okulhatnának ? Nincs ott  igaz-
ságügyi  administratiónk  ?  Hisz  egész  igazság-
ügyünk  épen  az  administratióban  a  lehető  leg-
rosszabb,  legkorhadtabb! Nincs  ott  pénzügyi  ad-
ministratiónk,  mely államilag és kinevezett  hivatal-
nokokkal  van  szervezve 1 Szenved-e Magyarország 
népe az  önkormányzati  hivatalnokoktól  annyi  sé-
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relmet,  annyi  visszaélést,  annyi  megtorlatlanul  
maradt  erőszakoskodást,  mint  a  mennyit  szenved  
a  pénzügyi  közegek  részéről ?  (Élénk  helyeslés  és 
tetszés  a hal-  és  szélső  baloldalon.)  Nem  állami  ad-
nistratio  az  államjószágok  igazgatása!  (Halljuk!  
Halljuk!)  És  fordulnak-e  elő gyanúsabb,  botrányo-
sabb  viszaélések  bárhol,  mint  épen  az  állami jó-
szágok  administratiójánál, mely államilag van szer-
vezve?  (Igaz  !  Ugy  van !  a  szélső baloldalon.)  Ott  van  
a  posta-administratio!  Az  is  államilag  van  szer-
vezve. Erről  már  beszélni  sem  kell,  mert  igazán  
a  nevető  idegeket veszi  igénybe  és görcsöket  okoz, 
ha  valaki  Magyarország  közigazgatását  olyan  
szellemes, ügyes és minden ellenőrzéssel biró  állami  
administratio  mintaképére  akarná  szervezni,  mint  
a  minő  a postaügyi  administratio!  (Élénk  helyeslés  
és tetszés a szélső  baloldalon.)  Hiszen  volt  egy  pár  
vármegye  Magyarország  déli  részén,  a  volt  határ-
őrvidéken,  melyeket  a  minister  ur  által  kinevezett  
tisztviselők  igazgattak.  Ha  valami,  ez  szolgálhat  
elrettentő  például  arra,  hogy  a  minister  ur  kezé-
ben,  a  kinevezett  tisztviselők  működése  mellett  
éveken  keresztül  mennyi  visszaélés,  mennyi  bot-
rány,  mennyi  erőszakoskodás  lehetséges.  Csak  
a  karánsebesi  és  lugosi  példákra  kell  visszagon-
dolnunk.  (Élénk  helyeslés  a hal-  és szélső  haloldalon.) 

Ha  e  practicus  példák  meg  nem  győzhetnek  
bennünket,  meg  kell,  hogy  győzzön  az  a  tapaszta-
lás,  hogy  az  állami  administratio  bármely  ágához  
fordulunk,  azt  látjuk,  hogy  a  hivatalnokok  lany-
hák,  csak  a  hivatalos  órák  korlátai  közt  dolgoz-
nak,  ott  is  csak  annyit,  a  mennyit  szükséges,  csak  
azzal  az  udvariassággal  bírnak,  melyet már ki nem 



kerülhetnek,  csak  annyi tevékenységet fejtenek  ki, 
melylyel  már  kénytelenek.  Ily  administratióval  
Magyarország  közigazgatását  sem johbá nem lehet 
tenni,  sem  erkölcsösebbé.  (ügy  van!  a szélső  bal-
oldalon.) 

A jelenlegi  administratio  ama  része,  mely  az  
állam  által  kezeltetik,  meggyőz  arról  is, hogy még 
az  a  felfogás  is  teljesen helytelen,  mely  önkor-
mányzatot  akar  kinevezett  tisztviselőkkel.  Mert,  a  
ki  a  tisztviselőt  kinevezi  és  áthelyezheti:  az  min-
dig  ura  annak  a  tisztviselőnek  és  nem ura  az,  a  ki  
a  megyegyüléseken  hivatva  volna  annak  ellen-
őrzésére.  (Ugy  van!  a szélső  baloldalon.)  És  az  ön-
kormányzat  nemcsak  abban  áll,  hogy  a  megye-
gyűléseken  összegyűljünk,  tanácskozzunk,  hatá-
rozzunk,  mert  arra  ma  is  megvan  hatalmunk:  
hanem  abban,  hogy  az,  a  mit  határoztunk,  végre  
is  hajtassák,  hogy  annak  végrehajtását  ellenőriz-
hessük,  hogy  a  tisztviselőt  felelősségre  vonhassuk  
és  hogy  az  a  felelősség  alól  semmi  módon,  még  
áthelyezés  által  se bújhasson ki.  (Ugyvan!  aszélsö 
baloldalon.)  Már  most  kérdem  a t.  házat,  önkor-
mányzat-e  az,  megfelel-e  az  önkormányzat  teljes  
tartalmának,  hogy  ha  azon határozatot,  melyet  a  
megyegyűlésen hoznak, nem a megyegyülés manda-
táriusai  hajtják  végre  és  nem  annak  manda-
táriusai  és  megbízottjainak  ellenőrzése  mellett  
történik  a  végrehajtás?  (Igaz!  Ugy  van!  a szélső 
baloldalon.) 

Én  azon meggyőződésben  vagyok,  hogy  az az 
önkormányzat,  mely  kinevezett  tisztviselőkkel  ke-
zeltetnék,  kevéssel  különböznék  attól  az  önkor-
mányzattól,  melyet  a  candidatio  útján  választott  
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tisztviselőkkel  kezelnek  és  nem  lenne  az  valódi  
önkormányzat;  mert  a  végrehajtás  nem lenne  a  
határozó  testület  és  annak  mandatáriusai  kezében,  
hanem  lenne  helyi  kormányzat,  milyennek  meg-
felel  ma  is  példánl  a  járásbíróságok  helyzete;  a  
melyeknek  vezetői,  a  járásbirák,  ki  vannak  ne-
vezve,  egy  kis  vidék  érdekeit  szolgálják,  de  azon  
vidéktől  legkevésbé  sincsenek  függőben.  (Igaz/ 
Ugy  van/  a szélső  baloldalon.) 

Ha  semmi  más  okom  nem  volna  is  arra,  
hogy  a  kormány  kinevezésétől  függővé  ne tegyem 
a  megyei  hivatalnokok  állását,  elég  volna  erre  
azon  egy  ok,  hogy  Magyarország  társadalma  egy  
rettenetes betegségben szenved. (Ealljuk!  Halljuk!)  
S  ez  a hivatal-keresés  betegsége.  (Zajos  helyeslés  
a  bal- és szélső  baloldalon.)  Oda  jutottunk,  t.  ház,  
hogy  az  emberek  nem akarnak dolgozni, nem akar-
nak  fáradni,  hanem  a  ki  már  elvénült  és  többé  
semmire  sem  való  s meg akar pihenni,  hivatalt  ke-
res;  (Igaz!  ügy  van!  a szélső  baloldalon)  az  a fiatal 
ember,  a  kinek  tevékenységével,  szorgalmával  
kellene  magának  utat  törni  az  életbe,  az is hivatalt 
keres,  de  nem  azért,  hogy  dolgozzék,  hanem,  
hogy  semmit  se  tegyen.  (Igaz!  Ugy  van!  a szélső 
báloldalon.  Zaj  jobbfelől.) 

És  ha  van  a  társadalomra  és az államra néz ve 
rettenetes  betegség,  nem  lehet  rettenetesebb,  mint  
egy  ily  kormány  mellett,  mint a milyen a jelenlegi, 
a  hivatal-keresés  betegsége.  (Élénk  helyeslés  a  bal-
és  szélső  baloldalon.  Ellenmondások  a  jobboldalon.)  
Mert  folyton  alkottatnak  hivatalok,  a  melyek  ad-
hatók  és  a  pályázók  száma  örökké  nagyobb,  a  



hivatal-keresők  száma  mindig  több,  mint  a  hivata-
loké,  melyek  adathatnak.  

A hivatal  pedig  ném  adatik  ingyen;  (Igaz!  
Ugy  van!  a  szélső  baloldalon)  annak vagy önmagá-
nak,  a  ki  hivatalt  keres,  vagy  hozzátartozóinak,  
eorrumpálni  kell  magát,  meg kell  vesztegettetnie,  
(Élénk  helyeslés  a  bal-  és  szélső  baloldalon.  Zajos  
ellenmondások  és  derültség  jobbfélöl)  és  le  kell  mon-
dania  az  önállóságról,  politikai  hitéről  és  meg-
győződéséről,  a  megalázó  szolgaságba  kell  gör-
nyednie. 

Ha  Magyarországot  valamitől  féltem, akkor  a  
hivatal-keresés  betegségétől  féltem,  féltem  attól,  
hogy  egy  ministemek  kezébe  adassék  ez  a  hata-
lom,  a  ki  fölhasználva  és  kihasználva  azt,  a  társa-
dalmat  a  megvesztegetések,  apostasia  és eorruptio 
minden  nemével  megmérgezze.  (Zajos  helyeslés  a  
szélső  baloldalon  és taps.  Élénk  ellenmondások  és ne-
vetés a jobboldalon.) 

Ha  nem  volna  is  más  okom  csak  az  az  egy,  
hogy  megtagadjam  a  kormánytól  a  megyei  tiszt-
viselők  kinevezésének jogát:  már  ez egyedül  elég-
séges  nekem, mert minden nemzet, minden szolgává 
lett  nemzet  közt  legutálatosabb  és  legmegveten-
döbb  a  konczlesők  nemzete.  (Zajos  helyeslés  a  
baloldalon.  Zaj  a jobboldalon.) 

Sokan  mondották  azt,  hogy  a  jelenlegi  ad-
ministratio  rossz,  de  kevesen  vették  maguknak  a  
fáradtságot  megmondani,  hogy  valójában  miért  és  
mennyiben  rossz.  (Bálijuk!)  

A belügyi  administratiónak  nagy  fontos  ágai 
vannak.  Ilyenek  például  az  ujonczállltás,  az  adó-
behajtás,  a  községek  ellenőrzése,  továbbá  a  köz-



munka  elb&llítása  stb. stb.  S  ha  én  ezeket  végig  
tekintem  s  az  államnak.  más  administrationalis  
ágaival  összehasonlítom,  azt  találom,  hogy  azok  a  
szolgálatok, ha nem  is  a  legnagyobb praecisitással,  
ha  nem is legnagyobb  kifogástalansággal,  de  tel-
jesítve  vannak.  

Egy  intézménytől  én nem  azt  várom,  hogy az 
tökéletes  legyen,  mert  az  emberi  mfi  nem  lehet  
tökéletes,  hanem  azt  várom,  hogy  tökéletesíthető  
legyen.  Én  még  a jelenlegi  formában  is  a  megyét  
tökéletesíthetőnek  tartom,  bár  tökéletesnek  nem  
ismerem  el.  De  ha  a  megyének  administratiójában  
a  hibát  keresem,  hogy  mikor  és  hol  merülnek  fel,  
megmondom,  hogy  ott,  a  hol  a  korteskedés  van,  
a  hol  megszűnik  a  közigazgatás  a közérdeket szol-
gálni  és  a  párt  érdekében  kezd  működni.  

Ha  az  administratio  bármely  ágára tekintünk, 
csak  azt  látják,  hogy  addig  a  tisztviselői  kar  mű-
ködik,  mig  egy  választási  harcz  következtében  a  
főispán,  a  ki  az  ellenőrzésre  van  hivatva  és  a  
vármegyei  tisztviselők,  a  kik  cselekvésre  vannak  
rendelve,  közös bűntársakká  nem válnak.  (Élénk  
helyeslés  a szélső  balfelől.)  

A hogy  a  főispán  rendeletére  megszegik  a  
tisztviselők  a törvényt  a  választásnál,  egy  olyan  
bizalmas  viszonyt  teremt  az  ellenőrző  és  ellen-
őrzött  között,  a  mely  mellett  a  hivatalnok jogot és 
bátorságot  vesz  magának  más  alkalommal  is  meg-
szegni  a  törvényt.  (Igaz!  Ugy  van!  a  szélső  bal-
oldalon.) 

Szolgálatot  tesz  a  főispánnak,  hogy  a  fő-
ispán  szolgálatot  tehessen  a  belügyministernek.  

A  főispán  érdeme  és becsülése  akként  mérle-



geltetik,  hogy  hány  képviselőt  szolgáltatott  be  a  
nagy  raktárba.  (Derültség  a  szélső  baloldalon.)  A  
köztisztviselőnek  érdeme  pedig  akként  mérlegel-
tetik,  hogy  mennyire  sikerül  neki  a  népet  vezetni  
és  a  hol  vezetni  nem lehet,  mert  ellenkező  véle-
ményen  van,  hogy  mennyire  sikerül  akarata  elle-
nére  oda terelni,  a  hová  menni  nem  akar,  vagy  
pedig  sújtani  a  népet  és  akár  cselfogás  vagy  erő-
szak  által  olyan  képviselőt  választatni,  a  minő  a  
belügyministernek  tetszik.  (ügy van!  a szélső  bal-
oldalon.)  És,  t.  ház,  hasztalan  ez  ellen  bárminemű  
felfolyamodás,  magam  is  panaszkodtam ilyen  eset-
ben  táviratilag  a  belügyminister  urnái;  de  még  
választ  sem kaptam. 

Mit kapjanak  azok,  a  kik  még  szájukat  sem  
biiják  kinyitni,  mikor  én,  a  kinek  alkalma  van  itt  
felszólalni,  én is ily elbánásban részesülök. (Helyes-
lés és tetszés  a szélső  baloldalon.)  

Hallhatja  és  olvashatja  egy  gondos  belügy-
minister,  a ki  az  administratio  jóságára  és  a  tiszt-
viselők  becsületére  féltékeny  és  nem akar  a  tiszt-
viselők  czinkostársának  feltűnni  a  politikai vissza-
élések  terén,  mikor  itt  a  választások  igazolása  
tárgyaltatik,  módjában  volt  és  van,  valamint  a  
panaszokból meggyőződni arról, hogy a tisztviselők 
mily  visszaéléseket  követnek  el.  

De  tegyük  fel,  hogy azok nem igazak, nem lett 
volna-e akkor  is  kötelessége  a  belügyministernek  
a  vizsgálatot  megindítani  és  constatálni,  hogy  
azon  emelt  vádak  valótlanságon  alapulnak  és  a  
megtámadott  tisztviselő  becsületét  helyreállítani.  
Helyeslés  a  szélső  baloldalon.)  Mondjon valaki  csak  

egy  oly  esetet,  a  hol  a  belügyminister  ur  vizsgá-



latot  rendelt  volna  el  azon  vádak  következtében,  
a  melyek  itt  felhangzottak.  Az  elv  az, hogy  bármi  
történjék  ig a  választások  eorrumpálására,  nekünk 
nem kell  azt  üldözni, elég, ha a hasznot megkapjuk 
belőle.  (Igaz!  Ugy  van!  a szélső  baloldalon.) 

Ez  azon  rák,  a  mely  corrumpálja  a  közigaz-
gatást.  ( ügy  van !  Ugy  van !  a  szélső  baloldalon.) 

Azt  mondják  önök,  hogy  concret  eseteket  
hozzon  föl  az  ember.  Hát  ime  itt  vannak  a  mi  
nemzeti  institutióink  és  különösen  a megyei  tiszt-
viselők  választása.  (Halljuk!  Halijuk/  balfelől.) 

A legutálatosabb  zsibvásár  van  a lelkiismeret 
és politikai  szabadság  felett  minden  egyes  tiszt-
viselői  választásnál  és  az  a  feltétel,  hogy  valaki  
candidáltassék  vagy  ne,  némely  főispánok  által  
köttetik  oly  utálatos  és  megvetésre  méltó  módoza-
tokhoz,  hogy  a  kiben  a  becsületérzésnek  csak  egy 
szikrája  van  is,  undorral  fordul  el  tőle.  (Igaz!  
ügy  van!  a  szélső  baloldalon.  Derültség  jobbfelől.) 

Látom,  hogy  a  minister  ur  ezen mosolyog, de 
ez  nem  nevetni  való  dolog.  Példát  hozok  fel,  mely 
a  maga  sötétségében  és  feketeségében  fogja  ezt  
bemutatni  és illustrálni.  (Halljuk!  Halljuk!  a  szélső  
baloldalon.) 

Másfél  évvel  ez  előtt  volt  Kolozsmegyében  
a  tisztújítás, báró  Jósika  Samu  volt  az  alispán  
jelölt,  (Halljuk!  Halljuk!  balfelől)  a ki  egyik  poli-
tikai  párthoz  sem  tartozott.  Mint  vagyonos  ember,  
önállóságát,  saját  egyéniségének  és  politikai  
magatartásának  szabadságát  fenn  kívánta  tar-
tani. 

És  mi  történt  a  választásoknál?  (Halljuk!  
Halljuk!  balfelől.)  Mert birta  a  megyei  intelligen-



tiának  és  közvéleménynek  támogatását,  akként  
bnktattatott  meg,  hogy  ezen zsibvásár,  a  melyről  
szóltam  s  ezen  gyalázatos  alkudozás,  mely  a  fő-
ispán  termeiben  ütötte  fel  a  maga  sátorát,  
harminczöt  állásra,  t.  ház,  tehát  majdnem az egész 
vármegyei tisztikar állásaira, minden egyes állásra, 
csak  egyetlen  egy  embert  candidált,  kinek  a  fő-
ispán  megígérte  volt  a  kizárólagos  candidatiót,  
tehát  a  kinevezést,  ha  a  Jósika  Sámuel  híveitől  
elpártol.  (Nagy  derültség  a  szélső  baloldalon.)  Igaz, 
hogy Jósika  Sámuel  megbukott,  az  is  igaz,  hogy  
párthívei  felfolyamodtak  a  belügyminister  úrhoz  
e  candidatio  ellen,  de  az  is  igaz,  hogy  a  minister  
ur  ezen  candidatiót  és választást,  a  melynek  már  
tömegessége  is  botrányos  és  szembetűnő  volt,  
helybenhagyta.  (Derültség  balfelöl.  Mozgás  jobbfélöl. 
Halljuk!) 

De  fordult  a  koczka.  Az a  Jósika  Sámuel,  ki  
önálló  pártállását  fentartotta,  nem  volt  jó  al-
ispánnak  és  ilyen  eszközök  árán  is  mint  alispán  
megbuktatható  volt;  de  amikor  az  a  báró  Jósika  
Sámuel  fél  év  múlva  elfogadta  a  kormány  állás-
pontját,  már  akkor  nem  alispánnak,  hanem  fő-
ispánnak  is jó  volt.  (Élénk  derültség  a bal-  és  szélső  
baloldalon.) 

Hogy  a  visszaélések  épen  azok  áltál  propa-
gáltatnak,  kiket  a  minister  ur a visszaélések ellen-
őrzésére  akar  hivatni,  az  még  más  tényekkel  is  
illustrálható. 

Csak  méltóztassék  a  közmunka-összeírásokat  
megtekinteni  s  azt  fogják  találni,  hogy  azon  fő-
ispánoknak,  kik nagybirtokosok,  egy  része  még  a  
közmunka-lajstromban  sem foglaltatik;  (Derültség  



a  szélső  baloldalon)  sőt csak méltóztassék egy körül-
tekintést  tenni  az újabb katasteri  felvételeknél  és 
meg fogják  látni,  hogy  az  állami  érdekeknek  ezen 
hivatott  ellenőrzői  igen  jól  gondoskodtak  arról,  
hogy  birtokaiknak  katasteri jövedelme  sokkal  ki-
sebbre  vétessék  fel,  (Ugy  van!  Ugy  van/  a szélső 
balon. Ellenmondások  jobbfelől')  mint  volt  azelőtt.  
(Igaz!  Ugy  van!  szélső  baloldalon.  Felkiáltások:  
Hevesmegyében  !  Zaj  jobbfelől.)  Kérem,  mél-
tóztassék  Leszenyét  megnézni,  Hontmegye  fő-
ispánjának  birtoka  után  majdnem  fele  jövedelem 
van  kimutatva,  mint  előbb.  (Derültség  a szélső  bal-
oldalon.) 

De hát  azt  mondják,  hogy  ez  nem  igaz  és  a  
minister  ur  persze  mindezekre  mosolyog,  mert  
ezek  csak  szavak,  a  miket  én  előhoztam  és  nem  
igaz,  hogy  ugy  corrumpálják  az  embereket  s  
egyéni  érdekeiknél  fogva  igyekeznek  a  kormány-
párt  körébe  vonni.  No  hátén  nyomtatással  is  szol-
gálhatok.  (Halljuk/  a  szélső  baloldalon.)  íme,  itt  
van  egy  hivatalos  nyomtatvány,  melyet  az  egye-
temi  nyomda  igazgatósága ad ki  s négy krajczárért 
árul. Ez  az  ösztöndíjért  folyamodóknak  minősit-
vényi  táblázatát  képezi,  a  mely  a  tanári  kar  által  
betöltendő.  {Halljuk!  Halljuk!)  Ebből  csak  egyet-
len egy  rovatot  olvasok  fel:  (Halljuk!)  Szülőinek 
vagy  gyámnokának  neve,  polgári  állása,  politikai  
(Derültség  a  szélső  baloldalon)  és  erkölcsi  maga-
viselete,  vagyoni  állapota  és  élő  testvéreinek  lét-
száma  (Hosszantartó  élénk  derültség  a  szélső  bal-
oldalon.) 

Mindezekkel  szemben  van  a  minister  ur-
nák alkalma  igen  hazafias  beszédeket  tartani  és  



nyilatkozatokat  tenni,  mert  ő meghagyta  a válasz-
tást.  No,  ime  bemutattam,  hogy  milyen  feltételek  
mellett  hagyta meg  a  választást.  Egészen  mintája  
ez  —  ha  szabad  hasonlítani  nagy  embereket  tör-
pékhez  —  a  Caesar  eljárásának,  a  ki  a  mikor  a  
hatalmat  kezébe  kerítette  s  a  római  respublikát  s  
annak  szabadságát  megsemmisítette,  meghagyta  a  
comitiumokat,  meghagyta  a  választásokat,  de azon 
feltétel  alatt,  hogy  ő parancsolja  meg  a  tribusok-
nak,  hogy  kit  kell  megválasztani.  (Élénk  helyeslés  
és  tetszés  a  szélső  baloldalon.)  Ma is az  administra-
tiónak  egyik  hibája  az,  hogy  nem  az  önkormány-
zat terén  fejti  ki  a  legnagyobb  munkásságot,  ha-
nem  csak  azt  teljesíti,  a  mi felülről  rendelve  van;  
(Ugy  van!  a szélső  baloldalon)  s  ez igen természetes, 
mert  alulról  az  ellenőrzés  laza  és  csak  annyiban  
érvényesíthető,  a  mennyiben  a  köztisztviselőknek  
a  közgyűlésen  való  megtámadtatásuk  az  ő  sze-
mérmetességüket  veszi  igénybe,  (Igaz!  Ugy  van!  a  
szélső  baloldalon)  de  nem  azon  veszély  által,  amely  
őket  egy  fegyelmi  vizsgálat  útján  fenyegethetné;  
mert  az,  a  mit  a  törvényjavaslat  magában  foglal,  
hogy  csak  akkor  legyenek  Uldözhetők,  hogy  ha  a  
fegyelmi  eljárás  útján  már  constatálva  van  az  ő  
hibásságuk,  hogy  a  megyei  tisztviselők — a mint a 
minister  ur  javaslatában  foglaltatik  —  ha  vagy  
a  törvénynek,  vagy  a  felsőbb  hatóság rendeletének 
engedelmeskednek,  már  nem bűnösök  és nem hibá-
sok,  az  a gyakorlatban  teljesen  érvényesítve  van,  
mert  hasztalan  folyamodik  valaki  fel  a  megye-
gyűléstől  a  belügy ministeriumhoz  és  panaszol  a  
tisztviselő  ellen,  soha  sem  az  a  kérdés,  hogy  
mi  az  az  igazság,  hanem  mindig  az  az  igaz-



ság,  a  mi  foglaltatik  a  főispáni  referadába.  
Ha  az  a  főispáni  referáda  azt  az  embert  meg-
mentendőnek  és megtartandónak  véli,  akkor  min-
den  el  fog  annak  érdekében  követtetni.  (Igaz!  
Ugy  van!  a  szélső baloldalon.)  Hiszen  most  is  van  
Erdélyben  egy  gyönyörfí  eset,  a  hol  egy  alispán  
választatott  meg  qualificatio  nélkül,  de  hogy  azon  
alispánnak  felfolyamodással  megtámadott  válasz-
tása  helybenhagyassék,  kerestetik  egy  főispáni  
bizonyítvány,  a  mely  ki  fogja  mutatni,  hogy  
3  napig,  mint tiszteletbeli  főjegyző  dolgozott  a me-
gyében.  (Élénk  derültség  és tetszés  a  szélső  bal-
oldalon.) 

Ne  csudálkozzanak  t.  ház,  a  felett,  hogy  a  
megyéknek  termei  kiürülnek,  mert  az  emberek  
megunják, hogy  ők  csak  a  főispánnak,  a  megyei  
tisztikar  hatalmának  —  a  mely  minden  alkalom-
mal  a belügyminister  által  helybenhagyatik  (ügy  
van!  a  szélső  baloldalon)  —  annak  csak  díszéül,  
ékéül  szolgálhassanak.  A megyei  önkormányzati  
termeket  a  közönség  azért  szokta  látogatni,  hogy  
ott  érdekeit  megvitathassa,  azokban  döntő  határo-
zatokat  hozhasson,  (Ugy  van!  a  szélső  baloldalon)  
tisztviselőit  ellenőrizhesse  és  mig igazsága  van,  
az  igazságával  czélt érjen  el (Ugy  van!  a szélső  bal-
oldalon)  és  ne  csak  az  legyen  bebizonyítva,  hogy  
egyes  ember  a  tisztviselői  karokkal  szemben  és  a  
főispánok  hatalmával  semmit  sem  érhet  el.  (Élénk 
helyeslés  a  szélső  baloldalon.)  

A  minister  vette  a bátorságot  még  itt  a  kép-
viselőházban  is  többször  dicsekedni  [azzal,  hogy  a  
saját  embereit  nem  szokta  elejteni,  hanem  meg-
védelmezi ; hiszen  a  főispánok  nem követhetnek  el  



•botrányt,  nem  követhetnek  el  visszaélést,  nem  kö-
vethetnek  el  erőszakosságot,  olyant,  a  melyet  
kellő  megfenyités  érhetne!  (Igaz!  Ugy  van! a szélső 
baloldalon.)  Hát  vájjon  Turóczmegye  főispánja,  
a  ki  a  saját szolgabirója  útján  egy  budapesti  ügy-
védet  Turócz-Szent-Mártonba akart  vonszolni:  mi-
csoda  megfenyitésben  részesült a minister  uráltal 1 
Legfeljebb  négy  szem közt  figyelmeztették,  hogy  
máskor,  ha ilyet  akar  elkövetni,  csinálja  okosab-
ban.  (Élénk  derültség  és tetszés a  bal-  és  szélső  bal-
oldalon.) 

Lássuk  már  most,  mi  foglaltatik  a  minister  
ur  rendszerében.  (Sálijuk!  Sálijuk  !  a  szélső  bal-
oldalon.) 

Ebben  a  rendszerben  általános  tutorság  alá  
kerül  az  ország  polgársága  és  a  közszabadságok  
teljesen ki  vannak  szolgáltatva,  mert  hogy  a tiszt-
viselők  a  ministerrel  szemben  és  a  közszabadság  
a  tisztviselőkkel  szemben  megvédhető  és fentart-
ható  legyen,  arra  garantiák  szükségesek.  Egyik  a  
szolgálati  pragmatica.  Én  nem  fogadom  el  azon  
garantiát,  melyet  a  mérsékelt  ellenzékiek  hirdet-
nek,  tudniillik  a  közigazgatási  biróságot,  de  szük-
ségesnek  tartom,  hogy  a  rendes bíróságnál minden 
polgár  orvoslást  kereshessen  a  maga  sérelmével.  
(Selyeslés  a  szélső  baloldalon.)  És  ezt  azért  tartom  
szükségesnek,  mert  én  nem tudok  az  én jogom  és  
az  én  vagyonom  közt  különbséget  tenni.  Az  én  
jogom  épen  oly  tulajdonom mint  az  én  vagyonom  
és  azért  akarom,  hogy  ne  legyen  az  egy  kisebb  
bíróság  kezében,  mert  féltem  azt  a  biróságot  is  a  
corruptiótól  és  a  felhasználástól;  a  rendes  bíró-
ságoknak  tömege  pedig  oly  erős  és széles  or-



ganisatiót  képez,  hogy  azt  nem  lehet  a  ministeri  
bureaukból  oly  könnyen  megfélemlíteni,  megvesz-
tegetni,  corrumpálni.  

Szükséges  erre  nézve  az  is,  hogy  a  polgá-
roknak  módjukban legyen  panaszolni  és  panaszai-
kat  érvényesíteni.  Azt, hogy  valaki  sérelmet  szen-
vedett-e, megítélni  egyedül  a  biró  van  hivatva.  De  
a  mikor  azon  feltételhez  van  ez  kötve, mint  a  sző-
nyegen  forgó  törvényjavaslatban,  hogy  előbb  a  
fegyelmi  hatóságnak kell dönteni, hogy meg legyen 
állapítva  egy  köztisztviselő  ellen  a  kártérítés  ke-
reshetősége, (Ugy  van!  Ugy  van!  a  szélső  baloldalon)  
bocsánatot  kérek,  az  nem  tesz  egyebet,  minthogy  
az  a  fegyelmi  bíróság,  mely  a  közigazgatási  bi-
zottságból  kiküldetik,  mely  teljesen  a  főispán  be-
folyása  útján  alkottatik  meg, megadja  a  felment-
vényt  a  tisztviselőnek  és  a  felelősségre  vonás  alól  
örökre  kihúzza.  (ügy  van!  Ugy  van!  o  szélső  bal-
oldalon.)  És  ha  ez nem volna is  meg,  elég  az,  hogy  
a  főispán,  kinek  immunitást  tetszik  adni  a  tör-
vényjavaslatban,  azt  mondja,  hogy  én  rendeltem  
meg,  felelős  én vagyok.  Mi következik  ebből?  Az,  
hogy  a  főispán  ellen,  a  ki  nem  felelős  senkinek  
csak  a  belügyministernek,  felelősségét  itt  a  par-
lamentben  kell  érvényesíteni.  Álljunk  meg  itt,  
t.  képviselőház.  (Halljuk  Halljuk!  a  szélső bal-
oldalon.)  Milyen  felelősség  lesz  ez  a  főispáni  fele-
lősség? 

Elkövettetik  egy  sérelmes  tény,  mely  itt  a  
parlamentben  kell,  hogy  orvoslást  találjon.  És  mi  
fogja  itt  a  parlamentben  majd  a  megbírál tatás tár-
gyát  képezni?  Az a ténykérdést  Nem. Hiszen ha az 
képezné  a megbirálás tárgyát, akkor mi  ittadminis-



trálnánk,  valóságos  administráló  közeggé válnánk. 
Hanem politikai kérdéssé válik a dolog.S azért  hogy 
egy  székely-udvarhelyi vagy  maroavásárhelyi pol-
gárnak j ogait láhhaltiporta a főispán,hajlandó  lesz-e 
a túloldal  a belügyminister  urnák  bizalmatlanságot  
szavazni?  Nem. (Ugy  van !  a szélsőbalon.)  Tehát min-
den  egyes  ténykérdésből  politikai  kérdés  lesz,  
melyet  a  pártválság  és kabinetválság  ijesztgetésé-
vel és  rémeivel  fognak  megsemmisíteni.  (Ugy  van!  
Ugy  van!  a  szélső  baloldalon.)  Ha  valaki  az  absolu-
tismust  leplezett  formában akarja behozni  Magyar-
ország  területére,  nem  kereshet  annak  számára  
más  formulát,  mint  a  milyenek  a  törvényjavaslat-
ban  vannak.  (Ugy  van!  a  szélső  baloldalon.) 

Hát ez a rendszer  mi ? Nem  egyéb lesz,  mint  a  
kémkedés  rendszere  és  e kémkedés  rendszere  alól  
nem  lesznek  kivéve  maguk  a  ministerek  sem.  
Hiazen  a  mióta  a  mythologia  azerint  megtörtént,  
hogy  a  titánok Jupiter  ellen  forradalmat  eaináltak, 
a  t.  ministerelnök  ur  azt  a  tanulságot  vonta  le,  
hogy  nem  lesz jó  a  ministerelnököknek  magukat  
titánokkal  körülvenni,  (Derültség.  Tetszés  és taps 
a  szélső  balon)  de  még  ilyen  ministerekben  sem  
bizik,  nehogy  ezek  közül  valamelyik  a saját admi-
nistratiójának  organisálását  felhasználva,  forradal-
mat  csináljon  azon  belügyminister  ellen,  a  ki  egy-
szersmind  ministerelnök,  mert  ugy  látszik,  örökre  
van  az  contemplálva,  hogy  a  belügyministerek  
egyszersmind  ministerelnökök  is  legyenek.  Azért  
vannak  a  főispánok  minden  administrationalis  ág  
ellenőrzésére  hivatva,  ha  valamelyik  minister  re-
voltálni  akarna  a  ministerelnök  ur  suprematiája  »  
ellen,  alulról  legyen  ellenőrizve.  Igy  egyesítve  



lesz  a  közigazgatás,  a  belügyminister  személyé-
ben nemcsak az  administratio  vezetője,  hanem  egy  
külön titkos rendőrség  feje  is  lesz.  (Iga*!  ügy  van!  
a  szélső  balon.)  

A  főispán,  a  ki  nem  bizik  a  szolgabiróban,  
kirendeli  a  segédszolgabirót,  hogy  legyen,  a ki  a  
szolgabírót  ellenőrizze.  A  belügyminister  nem  
bizik  eléggé  a  főispánban  és  mellé  adja  a  titkárt,  
hogy  legyen,  a  ki  azt  ellenőrizze.  (Derültség  és tet-
szés a  szélső baloldalon.)  Ez  a  jezsuiták  rendszere  
teljesen. 

íme  ott  van  a  főispán,  a  provinciális,  mellette  
van  a  socius,  a hűséges, engedelmes,  de  alattomos.  
És  mindezek  felett  áll,  a  kit  rég  ugy  neveznek:  
a generális,  (ügy  van!  Tetszés,  derültség  és  taps a 
szélső  baloldalon.)  

Én  azt  hittem,  hogy a  jezsuiták  e  szervezete  
csak  a  regényekben  van  és  látom,  hogy  meg  van  
a  valóságban  is.  Miért  nem  appellál  a  minister-
elnök  ur  egyszer  a  nemzet  jó  tulajdonságaira ? 
Miért  nem  kisérti  meg  kormányozni  e  nemzetet  
nemesebb  ösztönei,  érdekei  és  intentiói  szerint ? 
Miért  kell  e  nemzetnek  mindig  csak  rossz  termé-
szetéhez  fordulni?  Miért  szükséges,  hogy  a t.  mi-
nisterelnök  ur  máskép  ne  tudjon,  mint  csak  bűz-
hödt  légkörben  dolgozni.  Mindig  Schiller  jut  
eszembe,  a  ki  máskép  nem  tudott  gondolkodni  és  
dolgozni,  mint  csak  ugy,  ha  előbb rothadt  almák-
kal  vette  magát  körül.  (Derültség  és tetszés a  szélső  
baloldalon.) 

Azt  hittük,  t.  ház,  midőn  az  alkotmányosság  
visszaállíttatott,  hogy  a  48-iki  évek  alkotmányos  
szelleme  fog  restauráltatni  és  azt  látjuk,  hogy  a  



mi ellenségeink  elveit  restauráljuk.  (Ugy  van!  a  
szélső  baloldalon.) 

A restauratióknak  minden hibája, bűne  és fél-
szegsége  meglátszik  a jelenlegi  kormányon.  

Előbb  törvényben  lappangva jelennek  meg  a  
közszabadság  és  alkotmány  ellen  felhasználható  
kis  sorok  és  pontok.  Később  fel  kezdik  a  köz-
szabadság  ellen használni  azokat,  a  közvélemény  
felzudul.  Ekkor  a  közvéleménynek  egy  kis  enged-
meny  tétetik.  Felhasználják  azokat  másodszor,  
harmadszor,  a  közvélemény  ismét  felzudul.  De  
már  akkor  nem  hallgatnak  a  közvéleményre.  Ké-
sőbb  a törvény  sorai  között  és  a  törvény  ellenére  
gyakran  léptettetuek  életbe  a  legsérelmesebb  
intézkedések  és  figyelik,  hogy  mi  a  következés.  
Ha  a  közvélemény  álmos  és  lanyha,  a  visszaélés  
lesz  a  rend,  a  szokás.  (Igazi  Ügy  van!  a szélső 
balon.)  Mikor  ezen  visszaélések  már  nagy  terje-
delmet  öltöttek  és  a  visszaélők  bátorsága  nem  
csökkent,  hanem  növekedett,  akkor  előállnak  és  
törvényjavaslatba  foglalják  a  visszaéléseket,  ugy  
mint  a  jelenlegi  törvényjavaslat,  mely  egyebet  
nem  tartalmaz,  mint  a jelenlegi  közigazgatásban  
levő  visszaéléseknek  törvényesitését.  (Ugy  van!  a  
szélső  baloldalon.)  Törvénybe  foglalják  a  visszaélé-
seket,  mikor  szükségesnek  látják,  hogy  ezek  tör-
vényesítve  legyenek,  azt  kérdem,  vájjon  hol  lesz  
a  határa  már  most  ezen  visszaéléseknek,  melye-
ket  ezután  a  törvényen  kivül  és  a  törvények  da-
czára  fognak  elkövetni.  (Élénk  helyeslés  a  szélső  
baloldalon.)  A restauratio  szelleme  uralkodik  tel-
jesen, ezt világosan  lehet  bizonyítani, mert a 48-iki 
törvényhozók  és  azok,  kik  előkészítették  a  48-iki  
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törvényeket,  nem  ilyen  közigazgatásról,  nem  
ilyen  önkormányzatról  álmodoztak,  hisz  ez  az  
administrátori  institntio,  ez  ugyanazon  hatáskör  
tágítása  az,  hol  a  főispán  lénye  és  hatalma  a  
megye  egész  közigazgatását  uralja.  Ugyanazon  
megyei  közigazgatást  contemplálták  azon  állam-
férfiak,  kik  Kolowrat  államminister  elnöklete  
alatt  tanácskoztak  és  az  administratori  rendszer  
behozatalát  elhatározták.  Felolvasom  azon  hatás-
kört,  mely  ezen  administratorok  részére  megálla-
pittatott  Nem  vagyok  ugyan  birtokában  azon  
részletes  utasításnak,  a  mely  adatott,  de  annak  
bizonyosan  birtokában  lesz  egyik  ősz  államférfi  
ott  a  főrendiházban  és  ha  akarja,  módjában  lesz  
összehasonlítást  tenai  a  jelenlegi  törvényjavaslat  
és  azon  részletes  utasítás  között  és  bizonyára  azt  
hiszem,  hogy  a minister  urnák  is  van  róla  tudo-
mása,  mert  megtalálta  valamely  rég  elfeledett  
szekrényben  és onnan  elevenítette  fel  e  törvény-
javaslatban.  (Elénk  derültség  balfelöl  és a szélső  bal-
oldalon.) 

A rendelet,  mely  a  főispánokról  szól  1845.  
február  9-én  kelt  Mailáth  Antal  cancellár  aláírá-
sával  és  igy  szól:  „Ennélfogva  a  megyék  kor-
mányzói  a  kormányukra  bizott  megyék  kebelében  
lakásnkat  venni, minden  köz-  és  az  előfordulandó  
tárgyak  fontosságához  képest  kis  gyűlésekben  is  
elnökösködni,  a  törvényszéken  —  mint  volt  e  
javaslat  57-ik  §-a  —  s különösen  a büntető,  szám-
vevő és árvák  székein  gyakrabban  résztvenni,  a  
megyék  pénztárait  gyakrabban  megvizsgálni,  
(Helyeslét  jobbfélöl)  a  közadók  behajtását  a  leg-
hathatósabban  eszközölni,  megyéjüket  évenkint  



beutazni,  a  községek  beligazgatását  és  kivált  
számadásaikat,  ugy  szintén  az  ad6  egyenkinti  fel-
osztását,  jegyzőkönyveiket  és  pénztáraikat  ae  
illető  tisztviselők  jelenlétében  megvizsgálni  (Se-
lyedés  jobbfelől)  — majd meglátjuk helyes-e ?  (De-
rültség  balfelől)  — továbbá  a  helységek lakosainak 
helybeli  elöljáróik  vagy  a  megyei  tisztviselők  
elleni  panaszaikat  kihallgatni  » a  mennyiben lehet-
séges,  azonnal  á  helyszinén  elintézni,  nemkülön-
ben  a  megyebeli  utak  s  kőzépítményekre,  vala-
mint  a  közmunkák  igamágos  arány  szerinti  fel-
osztására  felügyelni  kötelesek  legyenek,  szóval,  
hogy megyéjük  igazgatásának  mintegy  központját  
képezzék".  Tehát  az  administráló  főispán,  ki  az  
ellenőrzés  ürügye  alatt  mindenbe  egész  le  a  köz-
ségi  administratióig  befoly,  már  benne  van  ez  
administratori  rendszerben.  Önöket  uraim  szabad-
elvűeknek  hivják,  azt  mondják, hogy  önök  a  régi  
szabadelvflpárt  örökösei. Az  a  régi szabadelvffpárt 
nem halt  meg,  végrendelet  nélkül,  kiadatott  egy  
nyilatkozata  1847-ben,  a  mely  „ellenzéki  nyilat-
kozat"  név  alatt  ismeretes  s  a  mely  ismét  Deák  
Ferenez  tollából  folyt,  ki  a  túlsó  oldalnak  huza-
mosabb  éveken  át  vezére  volt.  Az  az  ellenzéki  
nyilatkozat  következőkép  hangzik:  „A  megyék  
alkotmányos eonsistentiáj át pedig újabban  megsér-
tette részint az által, hogy a törvényes főispánok  he-
lyett  számos  megyében  helyetteseket  nevezett  ki,  
részint  pedig  az  által,  hogy  több  megyében  fő-
ispánt,  mint  a  megyétől  külön  vált  és  annak  elle-
nében  álló,  sőt  a  megyei  hatóság  fölébe  emelt  
külön  hatóságot  kívánja  tekintetni;  annak  egy-
oldalú  előadására  határoz,  dorgál  és fenyeget;  az  



ellene  emelt  vádakat  pedig  még  vizsgálat  alá  is  
csak  hosszas  halasztgatások  után  veszi".  Hát  most  
tessék  nevetni,  (Derültség  a  szélső  baloldalon)  és  
helyeselni,  mert  ez  a  régi  szabadelvffpártnak  a  
végrendelete,  a  melynek  örököseiül  nevezik  ma-
gukat. 

Dobják  le  az  álarczot,  legyenek  azok,  a  mik  
a  47-et  megelőző  reactiónak  utódai,  nevezzék  ma-
gukat  nagyobb  vagy  kisebb  Kolowratoknak,  de  
ne  nevezzék  magukat  a  régi liberális  párt utódjá-
nak.  (Ugy  van!  a  szélső  baloldalon.)  

Hiszen  a jelenlegi administratio  és a  megyék-
ről  szóló  törvényjavaslat  az  önkormányzat  épüle-
tének  bolthajtását  törpére  építi.  

Eszembe  juttat  ez  egy  keleti  regét,  midőn  
egy  hatalmas  szultánnak  volt  egy eunuch  nagy-
vezére,  a ki  a  maga  férfiatlanságának  tudatában  
sértve  érezte  magát  azon  keleti  nép  büszkesége  
és  férfiassága  által,  elhatározta,  hogy  ezt  a  népet  
megalázza  és  szolgává  teszi  örökidőre.  

Minden  erőszakos  támadás  hiábavaló  volt  
és  egyszer  reávette  urát,  hogy  rendelje  el,  hogy  
azon  népnek sátrait  csak  törpére  szabad  építeni és 
azon keleti  nép tagjainak,  midőn sátraikba  léptek,  
meghajlott  fejjel  és  meggörbült  derékkal  kellett  
ott  élniök  és  midőn egy  idő,  talán  egy  jubileumi  
korszak  után,  onnan  kikerültek,  az  isten  szabad  
ege  alá,  akkor  is  meghajlott  fővel  és  meggörbült  
derékkal  jártak,  keltek  és  az  a  régi,  büszke,  sza-
bad  nemzet  szolganéppé  sülyedt.  

Én, t  ház,  nem akarom,  hogy  önkormányzati  
institntiónk  bolthajtása  oly  törpévé  alkottassék,  
mint  azon  keleti  népnek  sátora.  Már  most  láljuk  



a  községi,  városi,  megyei  önkormányzat  hajlékait  
ilyenné  átalakíttatni,  hogy  onnan  meggörbülve,  
törpén  kerüljön  ki  az  isten  szabad  ege  alá  a  ma-
gyar  nemzet,  ott  se  tudjon  emelt  füvei,  egyenes  
derékkel,  szabadon  állani.  (Tetszés  a  szélső  talon.)  
Én  nem akarok  hazámban  szolganépet  már  csak  
azért  sem,  mert  nem  tartom  véletlennek  a  törté-
nelem  azon  logicáját,  hogy  midőn az  egész közép-
koron  keresztül  Európában  a  legnagyobb  zsar-
nokság  uralkodott  és  a  continensről  a  szabadság  
csak  egy  szigetre  menekült, ugyanakkor  Magyar-
országon  oly  szabadság  volt,  a  melyre  a  közép-
kor  történelme  büszkén  hivatkozhatik.  

Én azt  tartom, hogy a szabadság  fenmaradása  
itt  e  földön,  az  önkormányzat institutiónak  kereté-
ben  és  védelme  alatt  nem  volt  egy  történelmi  vé-
letlenség.  Az  szükségesség  és  kényszerűség  volt,  
a  mely  mint  szükség  tovább  tart,  mert  valamint  
a  mi  feladatunk  volt  a  múltban  az,  hogy  moha-
medán  zsarnoksággal  szemben  fenntartsuk  a  ke-
reszténységet, mely az egyéni  szabadság  princípiu-
mait  foglalta  magában,  ugy  a jövőben  is  feladata  
az  Magyarországnak,  hogy  egy  másik zsarnokság-
gal  szemben  fentartsa  a  politikai  szabadságot  és  
e  szabadság  zászlója  alá  csoportosítsa  azon  népe-
ket,  a kik  nem  akarnak  egy  ázsiai  zsarnokság  
járma  alatt  nyögni.  (Élénk  helyeslés  a  szélső  tal-
oldalon.) 

Önzésből sem tudom elfogadni  e törvényjavas-
latot,  mert  megszoktam  én  is,  mint  atyáim,  hogy  
felemelt  fővel,  férfiasan  és  szabadon  tekinthessek  
körül  hazámon.  És  ha  meg  akarom  védelmezni  a  
saját  személyem  szabadságát,  ugy  meg  akarom  



védelmezni  a  gyermekeim  szabadságit  is,  mert  
éltem  feladata  az, hogy  a  mint  kiirtottam  őseim  
örökségéről  a  dudvát  és  a  tövist,  ngy  irthassam ki  
az  önkényt,  a  zsarnokságot,  mely  felüti  fejét  a  
haza  terein,  hogy  büszkén  matassanak  gyerme-
keim  azon  szerény  ősi  szilvafa  alá,  mely  alatt  
annyian  pihennek,  kik  a zsarnok  elé  odatartották  
meliöket.  (Hosszas  élénk  éljenzés  a szélső  baloldalon.)  

A  napisajtó  mellett.  
(1886.  mirctitu  19-«n.)  

Valóban  sajátságos helyzetben vagyok, t. ház. 
Ha  visszaemlékezem  a  mult  évtized  szellemére  és  
liberális gondolkozás  módjára,  valóban  nem tudom, 
hogy Magyarország  parlamentjében vagyok, avagy, 
pedig ferde  nevelésű aristocraták gyűlésén. (Halljuk! 
Halljuk!)  A történtek  emlékeztetnek  engem  Tnr-
genjewnek  prózában  irt  egyik  költeményére,  a  
melyben  le  van  irva,  a  mint  két  nagy  nr  kinéz az. 
ablakon  és látja, hogy  egy  embert  nagyon  ütnek.  
Ők  emberbaráti indulattól vezéreltetve kinyitják az 
ablakot,  hogy  odaszóljanak,  hogy  ne bántsák  őt.  

Mielőtt  azonban  ezt  megtették  volna,  meg-
kérdezik,  hogy  kit  ütnek?  „Hirlapirót",  volt  a  
válasz.  Erre  e  két  ur  nyngodtan  beteszi  az  
ablakot  és  beszélgetnek  tovább.  Dy  szellemre  
vall,  t.  ház,  az  imént  hallott  felszólalás.  (Élénk  
tetszés  a jobb-  ét  baloldalon.)  

Mintha  csak  elfelejtettük  volna,  hogy  a  



nemzet  legjelesebbjei  Magyarországot  épen  a  
hírlapirodalom  terén  kifejtett  munkálkodásukkal  
vezették  azon  reformtörekvések  terén  előre,  a  
melyek  az  4848-iki  eszmék  megalkotását  ered-
ményezték.  (Élénk  tetszés  a jobb-  is  a  baloldalon.)  
A  felszólalt  képviselő  urak  elfelejtik  azt,  hogy  
Kossuth Laj os is hírlapíró volt. (Élénk  tetszés  a jobb-
és  a baloldalon.) 

Komlóssy  Ferencz: De  tisztességes  volt!  
(Nagy  zaj.)  

Ugrón Gábor : Elfelejtik  azt, hogy  Franklin,  
a  kire  az  emberiség  mindig büszke  volt  és  lesz,  
hirlapszerkesztő  vala.  (Élénk  tetszés  és  helyeslés  a  
jobb- és a  baloldalon.  Egy  hang  a  szélső  baloldalon.  
Nem  volt  zsidó!)  

Bocsánatot  kérek,  de  mikor  a  törvényhozás  
megalkotta  a  törvény  ezen  szakaszát,  nem  arra  
tekintett,  hogy  csak  a  nemzeti  műveltségnek  
csúcsán  állók,  hanem  azok  is,  kik  valamivel  
alantabb  vannak,  érvényesíthessék  jogaikat  az  
adó  kétszeres  beszámítása  folytán  a  városokban  
és  a  törvényhatóságokban.  Az  intelligentiának  
hódolt  a  nemzet  törvényhozása,  midőn  ezen  sza-
kaszt  meghozta  (Ugy  van!  Ugy!  van! a jobb- és a  bal-
oldalon)  s  democraticnsan  járt  el,  midőn  nemcsak  
a  legmagasabb  színvonalon  állókat,  az  academiai  
tagokat  és  tudorokat  választotta  ki,  hanem  le-
szállott  az  iparosok,  kereskedők,  gazdatisztek,  
orvosok és  állatorvosok  körébe.  (Élénk  tetszés.)  
Hiszen jól  tudjuk,  t.  ház,  hogy  az  állatorvosoktól  
csak  az  újabb időkben  kívántak  6  gymnasialis  
osztályt  és  érettségi  bizonyítványt  és  hogy  
régebben  az  egyszerű kovácslegények  képeztettek  
erre  ki.  (Ugy  van/  a bal-  és a jobboldalon.) 



Mi,  t.  ház,  a  kik  ily  kérdésekbe  nem  aka-
runk  belemenni,  mert  lehetne  becsületes  és  nem  
becsttletes  gazdatisztekről  is  beszélni,  elismeijtlk,  
hogy  a  sajtónak  is  vannak  kinövései.  (Halljuk!  
Halljuk!)  Be  felfogásom  szerint  nekünk  magára  
a  sajtóra kell  biznnnk  azt,  hogy  snjtsa  a  tisztes-
séges sajtó  a  nem  tisztességest,  a  melyet  mint  
kinövést  tépjen le  a  maga  testéről.  (Élénk  tetszés  
a  jobb-  és  a  baloldalon.)  Másrészt  biznnnk  kell  
Magyarország  józan  közönségében,  hogy  a  sem-
mirekelő  hírlapíróknak  nem  nynjt  akkora  támo-
gatást,  hogy  oly  jövedelemmel  bírjanak,  a  mely  
után  annyi  adót  fizessenek,  hogy  bejutnak  a  tör-
vényhatósági  bizottságba.  

De  ha  még  tovább  megyünk:  hová  lesz  a  
közszabadság,  ha  a  nemzeti  és  a  tisztességes sajtó 
fogalmának  meghatározását  az  államra  vagy  bár-
mily  más  hatóságra  kell  bíznunk?  Ki  adja  a  
kezébe  bármily  állami  közegnek  azt  a  bélyeget,  
hogy  bárkire  rásüsse:  te  tisztességes  vagy,  te  
tisztességtelen  vagy,  te  nemzeti  irányú  vagy,  te  
nem vagy  nemzeti irányú. (Élénk  tetszés.) És vájjon, 
ha  már  hírlapirodalomról  van  szó,  nincsenek-e  a  
törvény  ellenőrizése  alatt  azok  a  nemzeti  irányú,  
sőt  nemzetiségi  túlzásokkal  telt  hírlapok ?  Nem  
büszkeségünk-e  minden  vádjukkal  szemben  az,  a  
mire  a  ministerelnök  ur  is  szokott  hivatkozni:  
„Mit  beszélnek  önök  elnyomásról,  midőn  az  önök  
lapjai  ily  szabadon  Írhatnak?"  A  nemzetiségi  
izgatóknak  adnánk  tápot,  a  külföldön  ellenünk  
szórt  sok  alaptalan  vádat  szaporítanók  egy  ala-
possal,  ha  megengednők,  hogy  csak  nemzeti  



irányú  lapok  szerkesztői  számára  adassék  meg ez 
a jog.  (ÁUalános  élénk  helyeslés)  

Kern  akarok  hosszasan  beszélni,  csak  egy  
rövid  megjegyzéssel  fejezem  be  szavaimat.  Mi  az  
antisemita  párt  t. tagjaival  nem  szoktnnk  vitat-
kozni,  nem tartjuk  a  magunk  feladatának,  hogy  a  
zsidókat  veliik  szemben  védelmezzük,  nem  is  
bizták  reánk  a  zsidók  e feladatot.  De  szilárdul áll 
az  az  elvünk, hogy  ember  és  ember,  polgár  és  
polgár  között  különbséget  tenni  nem lehet. (Élénk 
általános  helyeslés.)  

És  midőn hallok  itt  oly  nyilatkozatot,  hogy  
„az  Írásban  improductiv  zsidó  faj"  :  megvallom,  
nagyon csudálkozom, hogy ezt pap mondhatja; mert 
ő  nem nyithatná  meg ajkait  a  templomban,  ha  az  
ó- vagy  az új  testamentumot  nem  vinné  magával.  
Pedig  az  „Írásban  improductiv*  zsidók  irták  mind  
a  kettőt.  (Nagy  derültség.  Élénk  helyeslés.)  



A  főispánokról.  
(1886. mircúus  244o.)  

Tisztelt  képviselőház!  (Haltjuk!  Halljuk!} 
A túloldal  szónokai  e törvényjavaslat  elfogadásá-
nál  kétféle  álláspontot  foglaltak  el.  Egyik  része  
azért  pártolta  a  törvényjavaslatot,  mert  fen tartja 
az  önkormányzatot,  a  választást,  más része  pedig  
azért,  mert  abban  erős,  hathatós  közeledést  lát  az  
állami  administratió  felé.  E  két  felfogás  egymást  
kizárni  látszik  és  mégis  mind  a két  félnek  igaza  
van.  Mert  valóban  e  törvényjavaslat  kétkulacsos  
törvényjavaslat,  (Derültség  ahal- és szélső baloldalén) 
melyekben  egyik  felén  árulják  a  vármegyének  és  
a népnek  az  önkormányzatot,  de  a  másik  felébe  
már beletöltötték  az állami administratiót.  Eszembe  
juttatja  ez,  hogy  midőn  1820 ban  Nápoly  utczáin  
népfölkelés  volt  s  a  nép  a királyi  palota elé vonult 
s  azt  kiáltotta:  „eonstitutiót  adjon  Felség!"  
IY.  Ferdinánd,  gondolva,  hogy  addig,  mig  az  
osztrákok  megérkeznek,  jó  lesz  mindenbe  bele-
egyezni, azt mondta:  „Megadom fiaim a eonstitutiót, 
ha kell  kettőt  is".  (Élénk  derültség  a bal- és  szélsii  
baloldalon.)  Egy  constitutió  tartalmazhatja  a  
nemzetnek  jól  concipiált  jogait  és  szabadságait;  
de  már két  constitutió  egymást  annyira  kizárja  és  
lehetetlenné  teszi,  hogy  ott,  a  hol két  constitutió  
van,  nem lehet  egy constitutio sem. (Igaz!  ügy  van!  
a  siélsö  baloldalon.)  A kormányjavaslata is IV. Fer-
dinánd  szándékához  hasonlít,  ki  adott két eonstitu-
tiót  addig,  mig  elkövetkezik  az  idő,  hogy  mind  a  
kettőt  elvegye.  (Élénk  tetszés a  baloldalon.)  



Ha  tekintjük,  mily  mindenhatónak  állíttatik  
fel  a  főispán,  azt keli kérdeznünk, mily  uton jutott  
ezen  kormány  a  hatalomhoz?  Valami  hódító  had-
járat  után  foglalta-e  el az országot  a  most  e  lázadó  
természetű  népet  okvetlenül  féken  kell  tartani  és  
erős  kezeket  kell  az  ország  különböző  pontjain  
alkalmazni, hogy  e  népet,  mely  annyira  kiskorú,  
vagy  annyira  lázadó természetű, leigázva  tarthassa  
és teljesen lefegyverezze?  Nem  választások  utján,  
a  parlamenti formák  keretei között jutott  hatalomra  
e  kormány  éa  mégis  ugy  viaeli  magát,  mintha  
hódító  harcz  után  kellene  belekezdenie  a  nemzet  
kfegyverezésébe  és  leigázásába.  (Élénk  tetszés  a  
bal is  a  szélső  baloldalon.)  Nem  lehet  parlamenti  
kormányforma  ott,  a  hol a kormány kezében  a  nép-
pel  szemben,  mely kell,  hogy  a  maga  véleményét  
épen  a  parlamentben kifejezze,  oly rendkívüli nagy 
hatalom  concentráltatik.  Már  magában  az  is  elég,  
hogy  a  hatalomnak  módjában  van  a  képviselő-
választásokra  oly nagymérvű befolyást  gyakorolni, 
mint  a  milyent  gyakorolt  a  legközelebbi  múltban  
is.  Mert  igaza  van  Sághy  t.  képviselőtársamnak,  
hogy  187ö-bea  szabadon  nyilatkozhatott  a  nemzet  
a  választások  alatt,  mert  akkor  nem  volt  szüksége  
a  kormánynak  arra,  hogy  a  választási szabadságot 
megrontsa  és  eltiporja. De mihelyt a helyzet  kény-
szerűsége  magával  hozta  azt,  hogy  máskép  fenn  
nem tarthatta  magit,  mint  a  választási  szabadság  
megrontásával,  a  kormány  nem  késett  ez  eszközt  
is  megragadni.  (Igaz!  Ugy  van!  a szélső  baloldalon.)  
És  midőn  ma  azt  látja, hogy  a  nép  ellenszenve  és  
utálata  mind  hatalmasabb  hullámokkal  közele-
dik  feléje,  hogy  elmossa  azt  a  többséget,  mely  a  



kormány  háta  mögött  áll, mind erősebb  eszközöket  
is  hatalmi  tényezőket  von  saját  hatáskörébe,  hogy  
fenmaradását  biztosítsa.  Ily  eljárás  mellett  nem  
lehet  a  parlamentaris  kormányformát  fentartani,  
mert  a  parlamenti kormányforma  csak  egy  feltétéi  
alatt  tarthatja  fenn  népszerűségét  és befolyását;  
ha  a  képviselőválasztásokra  a  kormány  hatalma  
nem  érvényesül  oly tfilnyomólag,  hogy  azzal  szem-
ben  lehetetlenség  legyen  egy  más  pártnak  több-
ségre jutni.  (Igaz!  ügy  van!  a  siélsö  baloldalon.) 

Ha  pedig  tekintjük  a kormánynak  az  állam-
jószágok,  a  hivatalösztogatás  által,  a  főpapságra  
gyakorolható  befolyását,  az  aristocratiával  való  
egyetértését, a  reactióval való egybesugását,  búgá-
sát,  azt látjuk,  hogy  mindazon  tényezőket, melyek 
hatalmát  gyarapíthatnák,  képes  a  mérlegbe  vetni  
a  nép  és választók  szabad  nyilatkozatával  szem-
ben,  hogy  magának  a  hatalmat  biztosíthassa  
(Élénk  helyeslés  a bal-  és szélső  biloldalon.  Zaj a jobb-
oldalon)  s hogy  lehetetlenné  tegye  azt,  hogy itt  a  
pártok  egymást  felváltó  gazdasága bekövetkezhes-
sék.  (Zajos  helyeslés a szélső  baloldalon.)  Ne feledjék 
azt  t.  képviselő  urak,  hogy  a  p írlamentarismust,  a  
melyre  önök  ugy szeretnek  hivatkozni  és  a  mely-
lyel állítólag  összhangba  akarják  hozni  az  önkor-
mányzatot,  teljesen  feláldozzák.  Nem  ezen  parla-
mentarismusért  küzdöttek  hazánk  dicső fiai 1848— 
49-ben és nem ezért szenvedtek bört öntés üldöztetés 
a  Bach  és  Schmerling  korszaka  alatt,  hogy  azt  az  
ily  visszaélésekkel  magát  fentartó  kormányzat  
megsemmisíthesse.  (Igaz!  ügy  van!  a szélső  bal-
oldalon.) 

Meg kell  gondolni  azt  is,  hogy  a  parlamen-



taris  kormányzat  tekintélyének összetörése  és meg-
semmisítése (Eáttjuk!)  Magyarországon, nem egyen-
értékű  a  magyar  nemzetre  nézye  más  államokban,  
az  államkormányzat  módjának  compromissiójával,  
mert  a  monarchicns  kormányforma  csakis  a  parla-
mentaris  rendszer  keretében  tarthatja  fenn  magát  
és  csakis  annak  keretében  érhető  el  az,  hogy  
Enropa  civilisált  népei valamely nemzetet a magnk 
körébe  befogadják.  A ki a  parlamentaris  rendszert  
gyűlöltté,  ntálttá  teszi,  az  a  monarchicns  állam-
formára  rendkivűli  csapást  mér;  (Zaj  a jobboldalon) 
akkor,  mikor  egész  Európán  keresztül  a  socialis-
musnak  oly  áramlata  teljed  el,  mely  már  nemcsak  
nagy  városokban  meri  megkisérleni,  hogy vájjon 
kellőleg  van-e  szervezve  és  mennyire  kész  a  nép  
hatalmával  szembe  szállani,  midőn  egész  Euró-
pában  a  forradalmi  anyagnak  ily  halmaza  van fel-
gyűlve,  ugyanakkor  a  parlamentaris  kormány-
rendszerre  ily  csapást  mérni  s  ez  által  a  monar-
chicns  kormányforma  iránti  hitet  megrendíteni;  
ez nemcsak  nem Magyarország  ministerelnökének  
íeladata,  (Nagy  zaj jobboldalon.  Élénk  felkiáltások  a  
szélsi baloldalon:  Halljuk  !  Halljuk  !) de nem feladata 
senkinek,  a  ki a magyar  nemzet jövője iránt  a  leg-
csekélyebb jó  akarattal  viseltetik.  (Zajos  helyeslés  
a  szélső  baloldalon.) 

Francziaorszégban  van  szintén  ilyen  főispáni  
intézmény,  a  préfet-intézmény,  minőt  a  kormány  
most  ezen  törvényjavaslattal  a  magyar  alkotmány  
keretébe  beilleszteni akar,  hogy a jelenlegi  abusus  
törvényesíttessék.  (Igaz!  Ugy  van!  a  szélső  balolda-
lon.)  íme  ott  vannak  a  préfetek,  a  kik  annyiban  
különböznek  és  csak javukra  különböznek  a  fő-



ispáaoktól,  hogy  felelősség  alatt  állanak  és  
fegyelmi  szabályok  uralkodnak  felettük,  mig  ná-
lunk  a főispánok  nincsenek felelősség  alatt és  ninos 
fegyelmi  biróság  felettük,  vájjon  mit  tapasztal-
tunk,  hogy  az  államforma  megvédése,  az  ural-
kodóház  oltalmazására  hatékonyan  közrejárult-e  
Francziaországban  a  préfet-intézmény  ? Nem. Te-
kintsünk  végig  Francziaország  történetén,  Nagy  
Napoleon  óta,  a ki  a  préfet-intézményt  behozta,  
ugy  találjuk-e,  hogy  az  ország  criticns  válságai  
alkalmával,  midőn  az államforma  megbukott, hegy 
a  préfetek  magukat,  akár  az  államforma,  akár  as  
Uralkodóház  kedveért  kitették  volna?  a  kormány  
befolyásának  hűséges  eszköze  volt,  de ha  a  kor-
mány  elbukott,  magát  íb elbukottnak  tekintette  és  
nem  érezte  magát  hozzá  lánczolva  azon  nagy  ér-
dekekhez,  melyeknek kiszolgálására  a  kormány  és  
az  államforma  is  hivatva  volt.  (Igaz!  Ugy  van!  
a  szélső  baloldalon.)  

Én  óhajtok  főispánt  a  vármegye  keretében,  
óhajtom  a  régi  magyar  felfogás  szerint,  hogy  
legyen  a közigazgatásnak  ellenőrzője,  legyen  az  
állam  érdekének  védelmezője,  álljon  a  pártokon  
kivül,  hogy  igy  a  megyei  pártokban  a választások 
rendén  érvényesülő  uralom  között  legyen  egy  
higgadt  itélő  biró,  hogy  ne  engedje,  hogy  a  több-
ségre jutott párt  a  kisebbséget  elnyomja,  páriákká  
alacsonyítsa.  (Helyeslés  a szélső  baloldalon.)  De  az  
a  főispán,  a  melyet  e javaslat  contemplál,  az  nem  
ellenőriz,  hanem  rendelkezik,  nem  a  tisztviselői  
választások  tisztaságának  ellenőrzője,  hanem  
egyenesen  8 hat  közre,  nem  ellenőrzi  csak  a  köz-
igazgatást, hanem  akkor,  nőkor  az  alispánt  magá-



hoz  rendelheti  referádára,  az  ügydarabokba  bele-
tekint,  ez  azt jelenti,  hogy  az  ügykezelésbe  előre  
is  befoly.  És mikor neki  higgadtan  kellene magit  a  
választások  alatt  tartani,  a  pártok  felett  kellene  
állani, mikor  candidationalis  bizottságban 3  taggal  
ő a  döntő, akkor bele keveredik a pártok  közé  és  az  
egész  választás  a  főispán  kezében  van  letéve,  ngy  
hogy  mikor  a  vármegye  azt  hiszi,  hogy  szabadon  
választott,  egyebet  nem tett, minthogy  katonát állí-
tott  a  főispán  rendelkezésére. És  mikor  egy  esetre  
hivatkoztam,  hogy  egy  megyében  35 állásra tehát 
majdnem az egész tisztikarra a főispán  csak egy-egy 
egyént  candidált,  erre  a  ministerelnök  ur  azt  
mondta,  hogy  nem  találta  a  candidatiót  a  tör-
vénybe  Utkezőnek,  mert  a  bizottság  hatáskörében  
jár t  el.  (Igaz!  Ugy  van!  a  szélső  baloldalon.)Háta  
törvényt  csak  az  sérti  meg,  a  ki  illetéktelenül  jár  
el,  nem az  is,  a  ki  hatáskörében  rosszul jár  el;  és  
a  ki  gonoszságot,  hibát  követ  el  illetékesen,  azzal  
szemben  nincs  a  ministerelnök  urnák  semmi  tenni  
valója?  (Élénk  tetszés és  helyeslés a  szélső  balolda-
lon.)  Hiszen  a  tiszti  újításnak az a  rendszere,  hogy 
előbb  a  főispán  kegyeit  kell  megnyerni  és  nem  a  
nép  kegyét,  nem egyéb, mint  a  kinevezésnek  gya-
korlása  minden  felelősség  nélkül.  Hogy ha  a tiszt-
viselő, a ki  a főispán  protegáltjai közül, tiszttartója 
vagy  ügyvédje  atyafiságából  van,  hibázott,  akkor  
a  bűnös eljárásért  a  megyét  vonják  felelősségre,  
de  a  főispánt  senki.  Ez  az,  a  mi  az  immoralitást  
terjeszti  az  egész  .országban.  A  tisztviselőknek  
candidatio útján,  olyképenvaló  választása,  hogy  a  
főispáni  omnipotentiával  szemben  semmi  hatalom  
nincs,  mely  azt  ellenőrizze  és az  egyeseket  meg-



védelmezze,  hiszen  nem  a  hivatalban  elkövetett  
immoralit&s  az,  a  mi Magyarországot  annyira  le-
sttlyesztette  és  szolgaivá  tette,  hanem  azon  immo-
ralitás,  melyet  azért  követnek  el,  hogy  valahogy  
hivatalba jnssanak.  (Élénk  helyeslés  a  seélső  bal-
oldalon.)  Nagyon természetes, hogy  a  választásnak  
ilyen immoraÚtása folytán,  mikorilyen nehéz anyagi 
helyzetben  vagyunk,  magukat  megadják.  Nem  
is  kell  messze  menni példáért:  (BáUjuk  f)  ha  csak  
körülnézek  itt  a parlamentben  is, mit látok?  (Báli-
juk!  Halljuk!)  A kormánytól  adható  legmagasabb  
állásokat  mind  a renegátoknak  adják.  (Igaz!  Ugy  
van!  a bal-és szélső baloldalon.)  És  igy van  a megyé-
ben is. Hisz  a jóra  való  mamelukok már el  vannak  
szörnyűködve  azon,  hogy  a  hűséges  odaadásnak  
nincs annyi jutalma,  (Zajos  derültség  és tetszés  a  
bal-  és szélső  baloldalon)  mint  a  csúfos  átállásnak.  
(Élénk  tetszés  a  bal-  és szélső  baloldalon.  Mozgás  jobb-
felöl.) 

És  a nagyoknak  példája,  az  eszmények  ha-
tása,  tudjuk,  kiteljed  azután  a  vidékre  is:  a  mit  
tesz  a  belügyminister,  azt  követik  a  főispánok.  
(Ugy  van!  a  szélső  baloldalon.)  

A  főispán  nemcsak  kinevezi  a  tisztviselőt,  
igy  felelősség  nélkül,  hanem  joga  van felfüggesz-
teni,  ideiglenesen  helyettesíteni;  vannak  esetek,  a  
midőn  felfüggesztheti  végleg és véglegesen  helyet-
tesítheti. 

T.  ház!  Ha  van  önkormányzat  s  az  önkor-
mányzati  organumnak,  testületnek  joga  van  a  
tisztviselőit  megválasztani,  akkor annak kell felette 
a  hatalmat  gyakorolnia  és  ha  felfüggesztheti  is  a  
főispán,  helyettesítése  a  törvényhatóságot  illeti  



meg,  ezen  javaslat  szerint  pedig  azért,  lia  egy  
tisztviselő  vétkes  volt,  hibát  követett  el,  egy  mi-
nisteri  rendeletet  nem  hajtott  végre,  megbüntet-
tetik  a  törvényhatóság  és  annak  tisztviselői  vá-
lasztási joga  koboztatik  el,  akkor,  midőn a főispán 
végleg  is  helyettesíthet.  (Igaz!  Ugy  van!  a szélső 
baloldalon.) 

Azt  mondják,  hogy  nagy  haladás  van  az  ad-
ministratióban,  mióta  a  minister  nr  átvette  a  kor-
mányzást  és  azt  mondta  tegnap.a  minister  nr  is,  
hogy  igyekezett eddig az  állam  hatalmát, az  állam  
befolyását  mindenütt  érvényesíteni.  Hát  ez nekem 
mindig  eszembe juttatja  a Bel  bálványnak  papjait,  
(Bálijuk!)  kik  örökké  az  istenség  számára  kérték  
az  áldozatul  adandó  báránykákat,  de  maguk  fo-
gyasztották el. (Eosszantarló  zajos derültség  és tetszés 
a  bal-  és szélső  baloldalon.) 

1876  óta  nem  tesz  egyebet  a  minister  ur,  
mint  csak  arra  törekedik,  hogy  saját  magának  és  
főispánjai  által  megint  csak  a  belügyministernek  
hatalmát  mindig  tágabb  körre  terjessze  ki.  Az  
1870  : XLII.  törvényczikk  értelmében  a  tisztvise-
lők  felett  a fcgytlmi  bíráskodás  a  törvényszékekre  
bízatott.' 

Ez  nagyon  helyes  volt.  Mert  a  mint  minden-
kinek  meg  van, úgy  a  tisztviselőnek is legyen  meg  
a  maga  birája;  a  ki  vagyonúnkra  gondot  visel,  
az  őrizze  szabadságunkat  is.  De  a  minister • urnák 
ez  fájt,  (Derültség  bal-  és szélső  baloldalon)  mert  a  
törvényszékekre  nem tudott  kellő  befolyást  gya-
korolni,  a  bíróságoknál  nem  lehetett  kortes  szem-
pontokat  és  az  egyének  megmentésének  érdekét  
érvényesíteni  s  azért  a  fegyelmi  bíráskodás  a  



bíróságok  kezéből  kivétetett  és egy külön  fegyelmi  
bíróság  alkottatott  meg,  melyben  megint  a  fő-
ispánnak  van  döntő  szava.  

Tehát,  hogy  egy  tisztviselő,  ha  alispán  is,  
állásában  maradhasson,  nem  attól  függ,  hogy  mi-
ként  cselekedett,  mikép járt  el,  hanem  attól,  hogy  
van-e  kedve  a  főispánnak  őt  üldözni  és ha  kell,  a  
fegyelmi  bíráskodás  útján,  bármi  csekély  hibát  
vagy  hanyagságot  követett  is  el,  őt  elítéltetni,  
a  mint  számos  példát  látunk  arra,  hogy  vissza-
élések  deríttetnek  ki  és  a  visszaélők  gyakran  ki-
szabadulnak,  sőt  kétes  értékű  egyének  meg  is  
dicsértetnek.  (Ugy  van  a szélső  baloldalon.  Mozgás  
jobbfelöl.) 

A megye  ezután  nem  lesz  egyéb,  mint  a  fő-
ispán.  (Tetszés  a  szélső  baloldalon.)  A  megyének  
csak  az  a  feladata  lesz.  hogy maga  magát  compro-
mittálja;  de  az  a  feladata,  hogy az  önkormányzat  
körében  működjék és  cselekedjék, mind  szűkebbre  
lesz  szorítva.  

Ma is  az  administratiónak egyik  hibája,  hogy  
a  főispán  csak  a  felsőbb  rendeletek  végrehajtása  
végett  és  czéljából  nehezedik  a  megyei  adminis-
tratióra;  de  abból  a  szempontból,  hogy  a  megye  
a  maga  önkormányának  körében  tegye  meg  mind-
azt,  a  mit  meg  lehet  tenni,  szólítsa  munkára  mind-
azon  erőket,  a  melyek  még  felhasználhatók,  azt  
már  n'em tartja  kötelességének  és  nem tartja  érde-
mesnek,  mert  azért  a  belügyministeriumból  ötet  
ugyan felelősségre  nem vonják.  A czél nem az, hogy 
a vármegyei institutio éljen, hanem  a  czél  az,  hogy  
magát  addig  compromittálja,  a  mig  ezen  compro-
missio  fejében  eltörülhetővé  válik.  (Tetszés  és he-



lyeslés a  szélső  baloldalon.)  Nem marad  akkor  a  vár-
megyei  institutióból  egyél)  emlékünk  meg,  mint  
a  ministerelnök  urnák  vérző  szive,  a  melylyel  azt  
elfogja  törülni,  (Derű  tség  a szélső  baloldalon)  a  mi-
dőn  megalkotta  előbb  ugy  azt  az  institutiót,  bogy  
az  életképes  nem lehetett .(Élénk  tetszés és helyeslés a 
szélső  baloldalon.)  

A vármegye  ezután  a törvényjavaslat  elfoga-
dása  s  a  főispáni  hatalom  megalkotása  után  nem  
lesz  többé  a  nemzetnek  az  az  erős  kardja,  a  mely-
lyel  magát minden  zsarnoki támadás és megrohanás 
ellen  védelmezheti,  az  egyszerű  hüvely  lesz,  
a  melyben  a  főispán,  mint  a  hatalom  éles  kardja  
van  s  a  hüvely  csak  arra  szükséges,  hogy  az  a  
kard  meg  ne  csorbuljon.  (Tetszés  a  szélső  tálon.) 

Áll-e  vájjon  hogy  ellen  a  főispán,  a  megyei  
clique uralmat, a mely olyan szép beszédeket tudnak 
hangoztatni  az  egész országban,  a hogy  vármegyék  
ellen  közvéleményt  tudnak  csinálni,  megszünteti?  
Nem.  Mert  a  főispán  az  egyik  vagy  másik  
megyei  clique  élére  áll,  az  ő döntő  befolyása  azon  
rendkívüli  hatalom,  a  mely  rendelkezésre  áll  s  
annak  tudata,  hogy  szüksége  van emberekre, hogy 
majd  a  képviselő-választásoknál  megmutathassa,  
ki  a  legény,  a  cliquet  uralomra  segíti  s  
azon  uralmat  évtizedekre  biztosítja;  és  épen  ugy  
a  mint  itt  a  kormánynak  túlságos  hatalma  és  be-
folyása  s  azon  eszközök,  a  melyeket  használatba  
vesz,  lehetetlenné  teszi,  hogy  a  parlamentben  a  
többség  váltógazdaságát  életbe  léptethesse,  ugy  a  
megyében  is  szintén  lehetetlenné  teszi  azt,  hogy  
egyik  vagy  másik  megyei  párt  egymást  felváltva,  



ott  új  életet,  friss  levegőt,  új  erőket  s  egyszers-
mind a felváltásnak  lehetősége által  a felelősségnek 
egy  nagy  és  hatékony  nemét  megállapíthassák.  
0Élénk  tetszés a  szélső  baloldalon.)  Hát  az  önkor-
mányzatnak  a  polgárokért,  a  szabadságért  kellene,  
hogy  legyen.  Hogy  ha  az  állam  hatalmát  kezelők  
nem birnak  felelőséggel,  akkor  vájjon  lehet-e  az  
önkormányzatot,  lehet-e  az  állampolgárok  sza-
badságát  velük  szemben  biztosítani?  Hiszen  az  
első  felfogása  a  szabad  népeknek  s különösen  az  
angoloknak  az,  hogy  a  hatalommal  és  a  hatalom  
közegeivel  szemben  a  törvény  vértezetével  lássa-
nak  el  minden  egyes  polgárt.  S  mit  tapasztalunk  
nálunk?  A  mi  az  első  feltétele  a  személyes  sza-
badságnak  s  az  első  feltétele  az  alkotmányos  élet-
nek, a  személyes felelősség,  itt ezen törvényjavaslat 
által  a  főispánokra  nézve  megszüntettetett;  pedig  
szabadság  másként  nem  állhat  fenn,  mint  ha  
mindenki  tudja  azt,  hogy  az  ő  cselekedeteiért  
személyesen  felelős.  De  arra,  hogy  a ki  egy  oly  
állást  bir,  mint  egy  főispán,  hogy  miként  gondol-
kodnak  a  szabad  népeknek  jogtudósai,  egy  rövid  
idézetet  fogok  felolvasni.  (Halljuk!)  

Mannsfield  igenhires  angol jogász, a Queen's 
bench  elnöke,  a  mely  ilyen  illetékességi  és  
visszaélések  ügyében,  mint  legmagasabb  fórum  
Angliában  szokott Ítélni, következőleg nyilatkozik : 
(Halljuk!)  „Ha  valaki  elfogad  oly bizalmi  hivatalt,  
mely  népet  és  államot  egyaránt  érdeke],  főleg  ha 
szolgálataiért  fizetést  húz,  felelős  a  bíróságnak  
mindazon  tényeiért,  melyek  ellenkeznek  hivata-
lának  kötelmeivel".  

A  főispán  ezen törvény  által a felelősség  alól,  



a  mely  felelősség  itt  az  angol  bíróságok  előtt  
a  fegyelmi  ügyekben  és  hivatalos  kötelmeinek  át-
hágása  esetén  is  érvényesíttetik,  ezen  törvény  
által  teljesen  kivétetik,  (Ugy  van!  a  szélső  bal-
oldalon)  hanem  a helyett az  mondatik,  hogy  felelős  
majd érette  a  minister.  No  hát  ez  gyönyörű  fele-
lősség !  A minister  felelőssége  kétféle,  politikai  és  
büntetőjogi;  tudniillik  a  politikai  felelőssége  az,  
hogy  a  vád  alá helyezett  ministerek felett  illetékes 
hatóság  itél.  

Az  alkotmányos  államnak  keretében,  nem  
mintha  gonosz  és  rossz  ministerek  nem  volnának,  
ritkasággá  vált  az,  hogy  a  büntetőjogi  felelősség  
érvényesíttessék  velük  szemben,  hanem  inkább  
csak  a  politikai  felelőség.  És  miben áll a  ministeri  
felelősség  ? és  a ministeri  felelőséget  miben vitiálja 
a főispánokért  való feltétlen  kizárólagos  felelősség  ? 
Mert a felelősség  kizárólagossága  az,  a mi meg nem 
engedhető.  Abban  vitiálja,  hogy  a  minister  felelős  
a  souverain,  a  fejedelem  tényeiért,  mert  azokat  
ellenjegyzi,  tehát  tudja,  hogy  miért  vállalja  el  a  
felelősséget  és  a  souverain  nem  felelős.  A  fő-
ispánnal  szemben  pedig  felelős  a  minister  vakon,  
a nélkül,  hogy tudná,  mit  fog  cselekedni  az  a  fő-
ispán.  Az  alkotmányos  parlamenti  kormányforma  
megalkotói  szükségesnek tartották az ellenjegyzést 
a  souverainnel  szemben, de hogyan  lehessen a fele-
lősséget  felállítani  a  ministerekre nézve  és  melyik  
az  a  minister,  a  ki  lelkiismeretes  ember  és  nem  
hatalmának  érdekeit  tekinti,  hanem  arra  is  tekint,  
hogy  meg is  legyen  nyugodva  lelkiismerete,  hogy  
közegei  helyesen  fognak  eljárni:  melyik  azon  



minister,  [mely  ezekért  elvállalja  a  felelőséget.  
(Élénk  tetszés a  szélső  baloldalon.)  

Hiszen  a  minister  felelősségére  való  utalás  
azokkal  szemben,  kiken  a  főispán  és  a  főispán  
rendelete  következtében  a hatósági  közegek  sérel-
met  követnek  el,  mennyit  ér?  Hisz a felelősség  oly 
magasra  van  helyezve,  hogy  a  sjegény,  szerény  
polgár  azt  nem  érheti  el.  

Azt  látjuk,  hogy  az  ilyen  tág  ministeri  fele-
lősségnél  oly  elvek  érvényesülnek,  a  mely  elveket  
a  polgári  törvénykönyv  a kiskorúakkal  szemben  
sem állít  fel.  Mert  a kiskorúakért  felelős  bizonyos 
tekintetben  az  atya,  de  nem  felelős  minden  tekin-
tetben,  a  minister  ur  pedig  elvállalja  a felelőséget 
főispánjaival  szemben  mindenért.  Még  a gazda  és  
a  cseléd  között  való  viszony  és  a  gazdára  ebből  a  
viszonyból  háruló  felelősség  sem  vehető  például,  
mert a gazda  annyi  felelősséget  nem  vállal  el, mint 
a  mennyit  a  minister  ur  főispánjaival  szemben  el-
vállal.  (Élénk  tetszés  a  szélső  baloldalon.  Mozgás  a 
jobboldalon.)  Holott  a  gazdának  atyai  fenyíték  is  
jogában  áll  cselédeivel  szemben,  a  mi  a  minister  
urnák  nem áll  rendelkezésére.  (Élénk  derültség  és  
tetszés  a  szélső  baloldalon.  Mozgás  a jobboldalon.) 

Igen jól  és helyesen  fejtette  ki tegnap Győrffy 
Gyula  és  ma  Sághy  Gyula  képviselő  ur,  hogy  ha  
a'főispán  és közegei  követnek  el  visszaéléseket,  ha  
a  minister  felelős  értük,  kifog  a fölött  Ítélni ? Maga 
a  többség,  a  melynek  érdekében  követtetett  el  a  
visszaélés.  Elfogadható-e,  hogy  valaki  egyúttal  
fél  és  biró  legyen  s  ekkora  érdekeltség  mellett  
várható  e  helyes  és  részlehajlás  nélküli  ítélet.  
(Ugy  van!  a  szélső  baloldalon.)  



De  van  még  több  szempont  is,  melyeket  
röviden  felsorolok.  Az administrationalis  kérdésből  
közjogi  kérdés  lesz,  mihelyt  a  minister  felelős  
érte.  Az  egyénen  elkövetett  sérelem  párttigygyé  
válik,  a  ténykérdésből  politikai  kérdés  lesz.  A  
törvényt  fogja  alkalmazni  a  képviselőház  akkor,  
mikor a  törvények  hozására  van  hivatva  és  az  
egyént,  ezt  a  parányt,  melynek  érdekében áll  fenn  
az  állam  és  melynek  érdekeit  kell  hogy  az  állam  
minden  institutiójában  megvédelmezze,  ngy  más  
polgártársaival,  mint  a  hatalom  különböző  köze-
geivel  szemben,  ezen  egyént  nem állítja  a törvény 
az  ellene  vétő  bűnössel  szembe,  hanem  szembe  
állítja  az  államhatalommal.  (Ugy  van!  Ugy  van:  
a  szélső  baloldalon.)  Hogyan  kaphasson  akkor  az  
egyszerű  egyén  és polgár  igazságot,  elégtételt  és  
hogyan  várható  az,  hogy  bízzék  a  törvényben,  
midőn  látja,  hogy  azért,  hogy  az  ő  kisebb  
érdekű  sérelme,  az  ő  szabadságán  elkövetett  
kisebb  mértékű  bántalom,  másként  nem  or-
vosolható,  mint  hogy  ha  például  a jelenlegi  hely-
zetet  fölvéve,  a  képviselőház  megfosztja  a  kor-
mányt hatalmától és megfosztja  az országot belügy-
ministerétől  és  a  többség  félre  dobja  magától  
vezérét.  Es  ha  még  egy  egyszerű,  gyámoltalan,  
jámbor  belügyminister  hozná  ezt  a  törvényjavas-
latot  a  képviselőház  elé. De  a  kinek  egyénisége  
annyira  túlnyomó,  annyira  felülemelkedik  a  
többieken,  hogy  csak egyedül  az  ő  befolyása  és  
hatalma  irányadó  a többségre  nézve,  midőn  ilyen  
törvényjavaslatot  nyújt  a  törvényhozás  elé,  nem  
akar  egyebet  tenni,  mint  a  maga  és  hívei  számára  
a  büntetlenséget  biztosítani.  (Ugy  van!  a  szélső  
baloldalon.) 



Azt  mondja  Beniczky  Ferencz  t.  képviselő-
társam,  (HaUjuk!  Halljuk!)  hogy  önkényről  be-
széltem  a  múltkor.  Igen,  én  arról  is  beszéltem  és  
arról  is  van  szó.  Mert  önkény  van  ott  mindendtt,  
a  hol  a  felelősség  nem  fékezi  a  hatalommal  felru-
házott  embereket  a  hatalommal  nembiró  egyének-
kel  szemben.  Önkény  van  ott,  a  hol  a  hata-
lommal  birók  hatásköre  nincs  jól  meghatárolva,  
a  hol  a  hatalomnak  tartalma  nincsen praecise meg-
állapítva.  És  épen  azért  ezen  feltételekre  a  köz-
szabadság  érdekében  oly  nagy  szükség  van,  hogy  
mindenütt,  a  hol  alkotmányos  kormányzat  van,  
arra  törekednek,  hogy  a  hatalomnak  kiszolgál-
tatása  több  kézben  legyen  elosztva,  hogy  még  
ezen  garantiákon  kivül  a  megosztottságban  is  a  
közszabadság  egyik  garantiáját  létesítsék.  (He-
lyeslés  a  szélső  baloldalon.)  

De  itt  mit  látunk?  Látjuk  azt,  hogy  megal-
kottatott  a  főispáni  hatalom,  a  melynek  hatásköre  
minden  dicsekvés  és  ellenkező  állítás  daczára  na-
gyon  tágan  van  körülírva,  ugy,  hogy  azalatt  igen  
sokat  lehet  érteni,  a  mit  talán  képviselőtársaim  
még  most  nem  is  értenek,  de  a  mit  később  az  
eddigi  gyakorlat  szerint,  bele  fognak  magyaráz-
hatni  és  nincs  megvonva  a  határ  arra  nézve,  
hogy  meddig  mehet  el  a  főispán,  hanem  akár  
meddig  elmebet,  mert  még  a  községekbe  is  ki-
szállhat  és  ott  is  intézkedhetik.  Tehát  a  legma-
gasabbtól  a  legkisebb  érdekkörig  leszálhat,  nem-
csak  ellenőrzőleg,  hanem  intézkedőleg  is.  (Ugy  
van!  balfelöl.)  

Továbbá  a  hatalom  tartalma  sincsen  meg-
állapítva.  Mert  nincsen  közigazgatási  törvényünk,  



közigazgatási  eljárásunk,  hanem  minden  az  egy-
másnak  ellenmondó,  gyakran  nagyon  obscurus  
értelmű  és  igen  gyakran  helytelenül  fogalmazott  
és  németesen megirt belügyministeri  rendeletekben  
van  letéve.  (Igaz!  Ugy  van!  a  szélső  baloldalon.) 

Midőn  sem  a tartalom,  sem  a  forma,  sem  az  
eljárás  szabályozva  nincsen,  egy  ember  kezében  
ily  nagy  hatalmat  concentrálni  egyenes  támadás  
a közszabadság  ellen.  (Ugy  van!  a  szélső  bal-

oldalon.) 
Ugy  látszik,  hogy  ily  túlnyomó  hatalmat  a  

főispánnak  azért  kell adni,  mert  a  vármegye többé 
nem  a  közigazgatásért  lesz  szerezve,  hanem  a  
harczért,  ugy,  hogy  a  főispán  többé  nem  a  köz-
igazgatás  feje,  hanem  a  belügyministernek  a  köz-
igazgatásban  ezredese  lesz,  a  ki  a  maga  csapatait  
minden  ellenzéki  támadásokkal  szemben  fegy-
verrel  ellátja és  csatába  vezeti.  (Tetszés  balfalől.)  

Azt  mondják,  hogyan  lehet  korteskedéssel  
vádolni  a  kormányt.  Épen  Beniczky  Ferencz  
t.  képviselőtársam  hivatkozott  arra,  hogy  várta  a  
rendeletet  a  ministertől  és  nem  kapta.  Magában  
az,  hogy  oly  gyakorlott  állami  és  politikai  férfin,  
mint  Beniczky  Ferencz,  várta  a  belügyministertől  
az  utasítást  a  választásra,  mutatja  azt,  mi  szokott  
az  országban  történni,  mi  az  ország  felfogása  a 
választási  eljárásról.  (Derültség  a  szélső  balon.)  És 
ebből  nem  az  következik,  hogy  Beniczky  Ferencz  
rosszul  ismerte  a  választásoknál  való  eljárást,  
hanem rosszul  ismerte  a  belügyminister  urat,  mert  
tudhatta  volna  az  ő okosságáról  és  bölcsességéről  
azt,  hogy  csak  ott  alkalmazza e kortes  eszközöket,  
a  hol  sikert  lehet  elérni,  nem  ott  —  mint  Jász-



Nagykun-Szolnok  megyében  —  a  hol  sikerre  
kilátás  nincsen.  (Ugy  van!  a szélső  baloldalon.)  

Maga  a  t.  képviselő  ur  is  elősorolta,  hogy  az  
ő  vármegyéjében  minő  jelöltek  voltak  és  azzal  
meggyőzött  engem,  hogy  ott,  hol  ellenzékiek  áll-
tak  egymással  szemben,  ő  a  főispán  hatalmát  
nem  érvényesítette,  de  egyetlenegy  kerületben  a  
szolnokiban,  a  hol  kormánypárti  és ellenzéki kép-
viselő  volt,  megkísértette  a  maga  befolyását  
érvényesíteni,  sőt  ezt  be  is  vallotta.  Hát én tudom, 
hogy  t.  barátom  sokkal jobb ember,  mint a milyen-
nek  fel  akar  tűnni  és  személyes  befolyása  nem  
buktatta  meg  Polónyi  Gézát,  a  mint állítja,  hanem  
megbuktatta  egyszerűen  a  szolnoki  törvényszék,  
a  mely  kártyát  a  ministerelnök  ur  a  pénzügy-
minister  támogatásával  játszott  ki.  (Ugy  van!  
bálfelöl.  Mozgás  jobbfelöl.)  Azt  mondja,  hogy  nem  
kortesek  és  a  főispánok,  persze az  állam érdeke  és  
az  administratio  jó  karban  tartására  vannak  
hivatva.  Önök  közül  mindnyájan  a  vármegyékben  
élnek  és  nagyon  kevés  van,  a  ki  azt  nem  ismeri.  
Hát választás előtt két hónappal  nem megszűnik-e  a  
vármegyében  minden  munka  (Ugy  van!  balfelől)  és  
a  főispán  nincs-e  mindennap  a  vármegyeházán?  
(Ugy  ian\  ügy  van!  balfelöl.)  És  nem-e  a  főispán  
Bzobája  azon  főhadiszállás,  melyhez  érkeznek  a  
jelentések,  honnan  távoznak  a küldöttek,  gyakran  
igen  megterhelt  állapotban.  (Élénk  helyeslés  tetszés  
és taps balfelől.  Zajos  derültség.)  

Hiszen  a  belügyminister  és  általa  a  főispán  
nem  ügyel  arra,  hogy  mit  engedhet  a  politikai  
tisztesség  egy  köztisztviselőre nézve,  (Mozgás  jobb-
felöl)  hogy  megengedik  azt,  hogy  alispánok  párt-



elnökök,  szolgabirák  és  törvényszéki  elnökök  
—  mert  ez  is  megtörtént  —  választási  kerületek  
elnökei  legyenek.  Hát  szabad  és  tisztességes  
dolog,  hogy  a  vármegye  és  az  állam  által  fizetett  
egyén,  kit  az  állam  bizonyos  befolyással,  hatás-
körrel  és  hatalommal  ruházott  fel  a  törvény  ki-
szolgáltatására,  odaálljon  a  párt  élére,  mint fő-
kortes  és  pártvezér  1  (Tetszés  balfelöl.)  A  minister-
elnök  ur  azzal  szokott  előállani:  „hisz  önök  is  
korteskednek".  Nekem  nincs  több  eröm  és  hatal-
mam,  mint  a  mennyit  egyéni  tulajdonságaim nyúj-
tanak,  nincs  rendelkezésemre  hivatalos  hatalom,  
hogy  azt  is  alkalmazhassam;  nincs  ténykedésem-
ben  Ígéret,  fenyegetés:  mert  csak  egyszerű polgár 
vagyok,  ki  épugy  ki  vagyok téve  a  ministerelnök  
közegei  önkényének,  mint  a  legutolsó polgár  és  ha  
valami  szemrehányást  tehetek magamnak, csak  azt  
tehetem, hogy  azt az  erőt, melyet  magamban  érzek,  
nem érvényesítettem e házon kivül és nemkortesked-
tem  eleget  arra,  hogy  e  kormányt  megbuktassam.  
(Zajos  éljenzés  a szélső  baloldalon.)  

Lássuk,  hogy újabb időben — mert a minister-
elnök  urnái  a  fejlődés  mindig  nagyon  érdekes;  
nem  az  alap,  hanem  mindig  a  fejlődés  —  a  
ministerelnök  ur  mit  csinál,  mikor  főispánt  akar  
kinevezni ? Elmegy  a  főrendiházhoz  és  a  questor-
tól  elkéri  a fiatal  mágnások  névjegyzékét  (Derült-
ség balfelöl)  és  megnézi,  melyik éri el 24 éves korát. 
Nem  azt  tekinti,  vannak  e  képességei,  tudománya,  
emberismerete,  tapasztalatai,  a  mit  egy  főispántól  
meg kell várni első sorban  arra,  hogy  csak  roszszat  
ne  tegyen  azon  hatáskörben,  hanem  kinevezi  azt,  
ki  rendelkezik  nagy vagyonnal,  névvel és befolyás-



sal.  Nem árulja-e  ez  el,  hogy a főispán  a  minister-
elnök  urnák  nem  képességeért,  hanem  befolyásá-
ért  kell,  a  melyet  politikailag  érvényesít  és  fel-
használ.  (Ugy  van!  balfelöl.)  Pedig  igen  gyakran  
oly fiatal  urakat  nevez  ki,  kiket  van  szerencsém  
jól  ismerni  és kikben  lappanghatnak  nagy  tehet-
ségek,  de  egyebet  nem  tapasztaltam,  mint  azt,  
hogy  az  „r" betű kimondásával évek óta birkóznak, 
de  nem tudják  megtanulni.  (Élénk  derültség  a szélső 
baloldalon.) 

És  a  közigazgatás  élére  ily  nagy  hatalom-
mal,  ily  véghetetlen  befolyással,  nem  érett,  már  
kipróbált,  jól  ismert  férfiakat  állít  a  t.  minister-
elnök  ur,  hanem  állítja  a  fiatal  főurakat  és  ezt  
teszi  mind  azért,  mert  az  ő  kormánya  szabadelvű  
kormány  s  a  szabadelvűségnek  pedig  az  felel  
meg,  hogy  ne  a  képességek  legyenek  döntők  ily  
magas  állások  kiosztásában,  hanem  egészen .más, 
aristocraticus  földesúri  tekintetek.  Hiszen  az  ily  
főispánokból  apró  souverainek  lesznek,  a  kikért  
a  t.  ministerelnök  ur  maga  vállalja  el  a  felelőssé-
get,  épugy,  mint  az  igazi  souverainért.  

És  ha  még  tovább  folytatja  a t. ministerelnök 
ur  ezen  kinevezési  rendszert,  hová  jutunk?  oda,  
hogy lesz 70 olygarchánk  és ha megakarja a polgár 
védeni  a  maga  igazságát,  ezen  olygarchák  előtt  
kell  leborulnia,  nem  pedig  az  igazságszolgál-
tatás  küszöbén  belépni,  hogy  megnyerje  a  maga  
jogos  védelmében  az  orvoslást.  (Igaz!  Ugy  
van!  a szélső  baloldalon.)  Ily  olygarchákat  akar  
megteremteni  a t.  ministerelnök  ur  ezen  törvény-
javaslat  által.  Én  tudom,  mit  szenvedett  ez  ország  
az  olygarchiáktól,  mennyi  csapás  érte  ez  országot  



az  olygarchák  miatt;  pedig  azok  akkor  al ig  
tettek  ki  egy  tuczatot.  Most  a  ministerelnök  nr  
hat  tuczattal  akarja  kormányzását  megerősíteni.  
(Élénk  helyeslés  a  szélső  baloldalon.)  

Azt  mondja  erre  a  t.  ministerelnök  nr,  hogy  
a  magyar  állameszme  érdekében,  a  nemzetiségek  
ellenében  kell  az  államhatalmat  növelni.  

Én  t.  ház,  a  mit  megtehetek,  mindent  el  
fogok  követni,  itt  is  elkövetek  mindent,  hogy  a  
nemzetiségeket  az  állam  törvényeinek  tiszteletben  
tartására  rá  szorítsam;  de lemondani szabadságom-
ról  azért,  hogy  abban  gyönyörködhessem,  hogy  
velem  együtt  szolgák  a  nemzetiségek  is,  arra  
hajlandó  nem  vagyok.  (Élénk  helyeslés  a  szélső  
baloldalon.)  Sőt  azt  kell,  hogy  kérdjem,  hogy  az  a  
sokszor  hangoztatott  magyar  absolutismus,  amiről  
beszélnek,  miért  nem  akar  elpárologni  a  kor-
mányzó  körök  fejéből?  Nem  akarják  azt  belátni,  
hogy  mihelyt  absolutismus,  az  nem  lehet  magyar;  
mert  nemzeti  absolutismus  csak  ott  lehetséges,  
a  hol  nemzeti  uralkodóház  van,  nemzeti  külügy,  
nemzeti  hadsereg  van;  (Élénk  helyeslés  a szélső  bal-
oldalon.  ügy  van!)  mert  nemzeti  absolutismus  csak  
ott  lehetséges,  a  hol  a  nemzetnek  törekvései  az  
államélet  keretén  belül  teljesen  szabadon érvénye-
sülhetnek.  (Élénk  helyeslés  a  szélső  baloldalon,  ügy  
van!)  Magyar  absolutismus!  Ez  a  legszerencsét-
lenebb  gondolat.  Önök  megteremthetik  e  törvény-
javaslattal  az  absolutismust,  de  nem állhatnak  érte  
jót,  hogy  meddig  lesz  az  magyar.  Mert  lefekhetik  
a  hatalomnak  puha  ágyába  ma  Tisza  Kálmán;  de  
nem állhatunk jót  érte,  hogy  nem  ébred-e  fel  hol-
nap  ezen  ágyban  egy  Récsey,  vagy  egy  Pálffy  



Mór.  (Élénk  helyeslés  a szélső  baloldalon.)  Sőt  ha  a  
t.  ministerelnök  urnák  fejlődését  tekintjük,  meg-
történhetik,  hogy  ő maga  ébred  fel  abban  az  ágy-
ban,  mint  Pálffy  Mór.  (Élénk  helyeslés  és  tetszés  a 
szélső  baloldalon.) 

Ezen  főispáni  hatalom  megteremtésében  nem  
vezetheti  e törvény  megalkotóit  sem  államférfiúi  
magasabb  gondolkozás,  sem  az  administratio  ér-
deke,  sem  a  szabadságnak  védelmezése;  hanem  
vezeti őket  egyszerűen  az  a  félelem,  hogy a nemzet 
egyszer  majd  fel  fog  ébredni.  Ezen  félelem  nagyon 
hasonlít  a  Deliláéhoz,  a  melyet  érzett  akkor,  
mikor  a  hajnal  közeledett,  hogy  majd  felébred  a  
hajától  és  erejétől  megfosztott  Sámson.  

Én,  t.  ház,  a  főispáni  intézményt  elfogadom,  
de  oly  fogalmazásban,  mint  e  szakasz  czélozza,  
elfogadni  nem  tudom  és azért  azt  ezennel  vissza-
utasítom.  (Hosszas  éljenzés  és tetszésnyilatkozatok  a  
szélső  baloldalon.)  



A  népfölkelésről.  

(18G6.  majua  7-én.)  
T.  ház!  A tegnapi  napon  Ivánka  Imre  igen  

t.  képviselő  ur  azt  a  megjegyzést  hangoztatta,  
hogy  1868-ban  az  ellenzék,  midőn  a  véderő,  
törvények  megalkotásáról  volt  szó,  egészen  ellen-
kezőképen  járt  el,  mert  a  véderötörvényeket  
elfogadta,  sőt  ő  ínég  azoknak  fogalmazásában  
részt  is  vett.  Ezen  kijelentéssel  egy  súlyos  Íté-
letet  hangoztat  a  kormány  ellen,  mert  midőn  egy  
okos,  el  nem  hitt  és  el  nem  bizakodott  kormány  
saját  elhatározásából  akarja  a  törvények  anyagát  
meríteni  és  nem  pedig  Bécsből  kapja  postán,  az  
a  kormány  megteszi  és  megteheti,  hogy  előbb  az  
ellenzék  férfiaival  is  közli  a  törvényjavaslat  
szövegét  és  igyekszik  a  törvényjavaslat  kere-
téből  kiküszöbölni  mindazon  tételeket  és  azon  
suppositiókat,  melyek  az  országban  félreértethet-
nének  és  az  ellenzék  által  is  mint  veszélyesek  
tüntettetnek  fel.  Helyes  és  józan  politika  ezt  
követni,  mert  az  áll  érdekében,  hogy  midőn  az  
ország  védelméről  van  szó  és  pláne  oly  nagy  
kiterjedésben  a  család  nyugalma,  biztonsága  lesz  
fenyegetve,  mint  ezen  törvény  által,  hogy  akkor  
a  törvényhozás  egybehangzó  ereje  kint  nyugal-
mat  és, bent  a  házban  bizalmat  teremtsen.  (Élénk  
helyeslés  a  szélső  balon.) Nagyon  természetes,  hogy  
azon  elvek,  melyeken  1868-ban  a  véderőtörvény-
hozás  nyugodott,  a  későbbi  törvényhozás  által  
nemcsak  ilyen  mértékben  nem  követtetett,  de  



lényegében  is  mellőztetett,  a  mit  látunk  a  felszó-
lalt  Ivánka  Imre  igen  t.  képviselő  ur  előadásából  
is,  a  ki  a  birodalmat  emlegette.  Arról  minket  
fényesen  meggyőzött már az ő pártvezérük, minister-
elnökük  és  mindenük  Tisza  Kálmán,  a ki  1868.  
julius  31-én  a  véderőtörvény  tárgyalása  alkal-
mával  a  honvédség  eszméjét  Udvözlé  s abban  látja  
a  trónnak  és  az  országnak  legbiztosabb  támaszát,  
védőjét.  Hivatkozik  az  1867: XII.  törvényczikk  
13.  §-ára,  mely  szerint  a  közös  védelem  egyenlő  
elveken  szervezendő,  de  a  mely  nem  szól  közös  
törvényről.  Hivatkozik  Tisza  Kálmán  arra,  hogy  
a  Reichsrath-példányban  a  „magyar  hadsereg"  
szó,  mely  benne  foglaltatik  a  magyar  törvényben,  
mellőztetett,  hogy  tehát  —  a  mint  ő  mondja  —  
hátrafelé  megyünk.  Bűnnek  tartja  Tisza  Kálmán,  
hogy  a  magyar  törvényben  ez  a  szó benne legyen: 
„összes  birodalom"  és  ma  önök  ezt  a  bűnt minden-
nap  elkövetik,  mert  az  összes birodalmat itt folyton 
hangoztatják,  annak  érdekeit  a  legkészségesebben  
szolgálják,  sőt  még  apprehendálják  azt,  hogy  mi,  
ha  ezen  birodalom  érdekeit  hazánk  érdekei  mellé  
állítják,  mindig  hazánk  érdekeit tartj uk elsőbbnek, 
clőbbrevalónak  (Élénk  helyeslés a  szélső  halon)  és  
nem akarnnk  meghódolni  a  birodalom  érdekeinek.  
(Helyeslés  a  szélső  haloldalon.)  

Nem kell. hogy én hosszasabban  rajzoljam azt, 
hogy  milyen  a  közös  hadseregnek  ez  a  rendszere,  
a  melyben  már  az  alkotmányos  ellenőrzésnek  
némi  csirái  voltak  bevéve,  hisz  maga  az  1867:  
XII.  törvényczikk  elrendeli,  hogy  még  a  közös  
hadsereg  elhelyezésére  is  a  magyar  országgyűlés-
nek  befolyása  van,  a  mit  később  a  beszállásolási  



törvénynyel  cassáltak.  Az  akkori  törvényhozás  
azon  szempontból  indult  ki  és  meg is  kisértették,  
hogy  a delegatióban  hatékonyan  fog  ellenőriztetni 
a  közös hadsereg  kormányzata  és  most  már  mind-
nyájan  meg  vagyunk  győződve  a  hosszas  gyakor-
lat  után,  hogy  a  delegatiókban  való  ellenőrzés  
majdnem semminek  mondható  a  közös  hadsereggel  
szemben.  A  házhoz  benyújtott  póthiteli  javaslatok 
is  fényesen  bizonyítják,  hogy  még  annyi  befolyá-
suk  sincs,  hogy  a  közös  hadilgyminister  túlkölte-
kezési  hajlamait  korlátok  közé  lennének  képesek  
szorítani.  (Igaz!  ügy  vam  a  szélső  baloldalon.)  
Nagyon  természetes,  hogy  arra  erős  parlamenti  
szellem  kellene  idehaza,  hogy  annak  az  erős  par-
lamenti  szellemnek  kiküldöttei  érvényesítsék  ma-
gukat  odafönn  a delegatióban.  (Ugy  van!  Ugy  van! 
a  szélső  baloldalon.)  De  mikor  azt  látjuk,  hogy  a  
parlamenti  szellem  hanyatlik  idebenn  és  eltűri  a  
ministereknek,  hogy  az  országgyűlés  felhatalma-
zása  nélkül  költekezzenek,  (Ugy  van!  a szé'sö  bal-
oldalon)  nagyon  természetes,  hogy  a  katona  urak  
veszik maguknak  a  bátorságot  azon  60  válogatott,  
hű  vitézzel  szemben,  a  ki  a  delegatióban  helyet  
foglal,  azt  tenni,  a  mit  jónak  látnak.  (Helyeslés  a  
szél  i  baloldalon.)  

És  mit  tesz  a  közös  hadügyministeriummal  
szemben  a delegatió ?  Évről-évre  olyan  szánal-
mas  könyörgésekkel  jelenik  meg  ő  excel-
lentiája  személye  előtt,  a melyekből alig  létesít-
tetik  valami,  hanem  kezdetben  megfontolás  igér-
tetik  és  később  egészen  visszautasittatnak;  s  a  
mint  nagy  hozsannát  zengenek  a  közös  hadügy-
minister  fontolóra  vétel  iránt  tett  Ígéretének,  ép  



oly  csendes  nyugalomnak  adják  meg  magukat  
(Derültség  és tetszés a szélső baloldalon)  a midőn  semmi  
sem  történik.  Hiszen  itt  van  egy  forditás  a  
Militarzeitungból,  midőn  a  Tisza-jubileum  alkal-
mával  báró  Edelsheim-Gyulai  magyarországi  had-
parancsnok,  tisztelkedik  vele."  

A  „Militarzeitung"  90.  számában  megem-
lékezve  Tisza  Kálmán  10 éves  ministeri  jubileu-
máról,  kiemeli,  hogy  a  közös  hadsereg  és  a  hon-
védség  részéről  tisztelgés  végett  egyesülve  meg-
jelent  küldöttség  szónoka  a budapesti  főparancs-
nok  báró  Edelsheim-Gyulai  császári  és királyi  lo-
vassági  tábornok  volt.  Ezután  igy  folytatja:  „A.  
magyar  ministerelnök  iránt  tanúsított  eme  ritka  
ünnepélyes  hódolat  már  ezért  is  megjegyzésre  
méltó,  mert  ezzel  a  nyelv  és  szervezés  tekinteté-
ben  külön  választott  katonai  test-csoportozatnak  
szoros  együvé  tartozása  ismertetett  el  s  közvetve  
a  talán  lényegtelennek látszó,  de  mégis igen  neve-
zetes  ténykörülmény,  tudniillik  a  hadseregben  
uralkodó  nyelvnek,  a  német  nyelvnek  a  győzelmei  
folytattassanak.  De  van  is  okunk  őszintén  örven-
deni  ennek  a kegyeletteljes  hódolatnak,  a  melyet  
senki  seín  tekinthet  egyszerű  illendőségnek,  mert  
ha  van  államférfiú,  a  ki  a  hadsereg  elismerésére  
méltó,  ugy  első  sorban  Tisza  Kálmán az."  (Élénk  
derültség  a  szélső  baloldalon.)  

Már bocsássanak  meg, t. ház, midőn  1868-ban  
a  honvédségi  intézményt megalkották,  azt  mintegy 
külön  intézményt  akarták  szervezni  és  egészen  
1875-ig,  addig,  a  mig  Tisza  Kálmán,  a  hires  el-



lenzéki  vezér  meg  nem  jelenik  a  ministeri  padok  
élén,  addig  a  honvédség,  mint  külön  hadszervezet  
létesíttetik;  csakhamar  már  dandáronként  a  közös  
hadseregbe  beosztották;  ma  a  közös  hadsereggel  
közös  ordre  de  bataille-a  van  és  miután  közös  
ordre de bataille-a van,azon  feladatokat,  melyeknek 
teljesítésére hivatva volt és az szépen  jelölt  ki  a  t.  
honvédelmiminister ur ezen törvényjavaslat indoko-
lására  elmondott beszédében,  nem teljesítheti;  kell  
tehát  gondoskodni  egy  másik  tényezőről,  a  mely  
azon  feladatokat  teljesítse,  a  melyek  kezdetben  a  
honvédségnek  voltak  szánva,  tudniillik  a  népfel-
kelésről. 

Hát  kétségtelen,  hogy  a  honvédség  a  régi hi-
vatásától  eltérve,  a  közös  hadseregnek  kiegészítő-
részét  képezi;  nagyobb  és  magasabb  feladatok  
betöltésére  van  hivatva  most,  mint  volt  kezdetben.  
S  vájjon  midőn  a  feladatait  magasabbra  
emelték  és  a  szolgálatát  sokkal  fontosabbá  
tették,  gondoskodtak-e  arról,  hogy  ez  való-
jában  egy  nemzeti  intézmény  legyen,  hogy  
ez  ne  csak  uszálya  legyen  a  közös  hadsereg-
nek,  hanem  mintegy  külön  szervezeti institutió áll-
jon  a  közös  hadsereg  mellett  és tegye meg  ugyan-
azon  szolgálatot,  a  melyet  megtesz  a  trón  és  a  
haza  érdekében  a  közös  hadsereg ?  Nem!  Hiszen  
ma  sincsen  tüzérsége  a  honvédségnek.  És  önök  
képzelhetnek  200,000  emberből  álló  hadsereget  
Lajtán,  innen  s Lajtán  tál,  a  melynek  nincsen  
tüzérsége, melynek nincsenek műszaki csapatai? De 
sőt  még,  hogy  a megaláztatás  teljes  legyen,  nin-



csenek  tábornokai,  mert  már  a  ki  tábornokká  lett,  
azt  nem lehet  annyira  megalázni,  hogy  honvéd  le-
gyen.  (Tetszés  és helyeslés  a szélső  haloldalon.) 

Hiszen  ha  kívánnak  a t.  katonai  körök  áldo-
zatot  a  nemzettől,  akkor  ám  tessék  a  nemzetnek  
akaratát  is  figyelembe  venni!  Nem  azért  van  a  
parlamentaris  rendszer  felállítva,  hogy  örökké  a  
nemzet  akarata  legyen  az,  a  mely  meghátrál  és  a  
militarismus  legyen  az,  a  mely  folyton  tért  foglal;  
s  nem  azért  töltött  el  ez  a  parlamentarismus  oly  
hosszas  iskolát  a  közügyek  szolgálatában,  hogy  
végtére  is  csak  arról  kelljen  meggyőződni,  hogy  
hosszas  türelmének  és  fáradozásainak  gyümölcsei  
csak  oda  mennek,  mintha soha a parlamentarismust 
Magyarországon  megalkotni  talán  nem  is  birtuk  
volna.  Hiszen  ngy  vagyunk  mi  a  közös  hadsereg-
gel,  mint  a  családban  látjuk,  hogy  vannak  el-
kényeztetett  gyermekek;  czifrábban  öltöztetik,  
mint  a  többieket,  az  egész  család  vagyonát  rájuk  
költögetik,  pedig  minden  nyilvános  vizsgánál  
megbukik.  (Hosszan  tartó  zajos  derültség  a szélső 
haloldalon.)  Ha  valaki  az  elkényeztetett  gyermek  
könnyelműségét, erőszakos  természetét,  rossz  haj-
lamait bírálni  meri,  az,  azt  mondják,  az  egész  csa-
ládnak  ellensége.  A többi  gyermekek  a  családból  
inkább  csak  szolgáiként  tűnnek  fel  az  elkényez-
tetett  gyemeknek  és  azon  szolgákként  felhasznált  
gyermekeknek  örökségét  is  elfecsérelik  arra  a  
kényeztetett  gyermekre,  a  kinek  előbb-utóbb  az  
elkényeztetés  miatt  nem  fékezett  indulatai oda  ve-
zetik,  hogy  a  helyett,  hogy  a  családnak  megala-
pítója,  fénye  legyen,  a  családnak  tönkretevője  
lesz.  Igy  vagyunk  mi,  t.  ház,  a  közös  hadsereggel  



és  a  döntőkörökkel.  (Élénk  tetszés  és  helyeslés  a 
szélső  balóldabn.)  Azt  mondja  a  t.  minister  ur  éa  
javaslata,  hogy  ezt  a  közös  hadsereget  erősebbé  
kell  hogy  tegyük,  mert  a  póftartalék  nem  
megfelelő  azon  arányoknak,  melyekre  szükség  ta-
lál  lenni.  Én  készséggel  elismerem,  hogy  a  pót-
tartalék  sem  elégséges,  de  nem  áll  tökéletesen  az  
okoskodás,  mert  ebben  a  800  ezernyi  hadsereg-
létszámban  nem  foglaltatik  benne  a  tisztikar,  
mely  nagyon  jelentékeny  számú,  nem  foglaltatik  
benne  az újból visszatartott  és  díjazott  altisztek  
száma,  nem  foglaltatik  benne  a  nem  egy  évi,  ha-
nem  különbeni  önkéntesek  száma,  ezek pedig szin-
tén jelentékeny  összeget  tesznek;  ezenkívül  van  
a  tyroli  és  vorarlbergi  népfelkelés;  tehát  összesen  
a  közös  hadseregnek  nevezhető  véderő,  mely  első  
sorban  igénybe  vehető,  a  póttartalékosok  nélkül  
is  850,000  emberre  tehető.  

B.  Fejérváry  Géza  honvédelmi  mi-
nister  (ellenmondókig  int). 

Ugrón  Gábor:  Ehhez veendő a  10%,  pót-
tartalék.  Jól  van,  tehát  póttartalékot  kiván  a  mi-
nister  nr.  Nem rég  ideje,  hogy  a  véderő  törvényt  
revideáltuk,  csak  egy  pár  éve.  A  közös  hadügyi  
kormánynak  gondolkozása  akkor  még  nem  jutott  
odáig,hogy  nem elég  a póttartalék.  Akkor azt  mon-
dották ,  hogy  a  póttartalékosoknak  egyáltalán  
semmi  katonai  kiképeztetést  se  adni  és  mégis  
háború  esetén  majd  zászló  alá  beszólítani,  ez  
könnyelműség:  ezt  a  közös  hadügyi  kormány nem 
engedhette  meg,  midőn  a  véderőtörvény  revideál-
tatok  és  megkívánta,  hogy  a  póttartalékosok  is  



egy  bizonyos  rövid  időn  át  kiképeztetésben  része-
süljenek,  de akkor  nem jutott  eszébe,  hogy  a  pót-
tartalék  felemeltessék.  

Mi lehetett  ennek  oka ?  Ezen  pár  év  alatt  
olyan  nagy  háborúk viseltettek-e,  melyekből ujabb 
tanulságokra  jutott?  vagy  a  régibb  háborúk  törté-
nelmének  tanulmányozásában  csak  most  jutott  el  
oda,  hogy  a  fogyatékok  pótlásáról  gondoskodni  
kell ? Vagy a gondoskodás  csak bizonyos időközök-
ben  szokott  a közös hadügyministeriumban  s ennek 
következtében  a  honvédministerekben  is  jelent-
kezni?  (Tetszés  a szélső  baloldalon.)  

Elfogadom,  legyen  nagyobb  póttartalék;  de  
elfogadható-e  ama  rendelkezés,  melyet  a  törvény-
javaslat  tartalmaz,  hogy  azok,  kik  a  népfölkelés-
nek  első  korosztályába  vannak  besorozva,  a közös 
hadseregbe  behivassanak  és  a  póttartalék  helyét  
töltsék  be?  Kik  foglaltatnak  ezen  népfölkelésbe?  
Olyanok  is,  kik  soha  katonák  nem  voltak,  (ügy  
van!  a  szélső  baloldalon.)  Tehát  újból  ott  van  a  
hadügyi  kormány  a  hoi  volt  az  előbbi  véderő-
törvény szerint, tudniillik  lesznek  póttartalékosok,  
kik  semminemű  kiképeztetésben  nem  részesültek  
(ügy  van!  a szélső  baloldalon)  és  ha  ez  könnyelmű-
ség  volt  a múltban,  mennyivel  könnyelműbb  most?  
(ügy  van !  ügy  van !  a  szélső  baloldalon.)  

Nézzük,  hogy  más  államok  miként  szoktak  a  
póttartalékról  gondoskodni,  oly  államok,  melyek  
dicsőséggel,  ritkán  vereséggel  visznek  háborúkat,  
mint  Francziaország?  Az  1868  iki  törvényhozás  
ebhozta  a mobil-garde-ot,  melynek határozott  hiva-
tásául  az  látszott  kitűzve  lenni,  hogy  az  állandó  
hadseregben  előálló  fogyatékokat  pótolja.  A 18 és 



19  éves  emberekből  szervezik  ezt,  mert  azoknak  
nincs  családjuk  és  különben  is  rendes  szokás  a  
háborúk  alkamával,  hogy  egy-két  évi  korosztályt  
besoroznak  és  azt  viszik  a  háborúba.  

A  18  és  19 évesekből  alkottak  tehát  amobil-
garde  szervezete  által  egy  külön  póttartalékot.  
A  nagy Napóleon,  midőn  roppant  veszteségei  vol-
tak,  arra  törekedett,  hogy alkosson egy külön pót-
tartalékot  és  abból  a  czélból  maréchal  Bessiéres-
hez  irt  levelében  1810-ben  kifejezi  azon  kívánal-
mat,  hogy a  káplárokból és az őrmesterekből  külön  
speciális  zászlóaljak  alkottassanak,  hogy  képesek  
legyenek  rövid  idő  alatt  a  póttartalék  gyanánt  
szolgáló  elemeket  kiképezni és szolgálatra  vezetni.  
De  a  póttartalékosokat,  a kik általában  soha német 
commandót  nem  hallottak,  mert  katonák  nem  vol-
tak,  vagy  mert  a  honvédség  körében  Bzolgáltak,  
onnan  kimarkolni  és  a  közös  hadsereg  keretébe  
betenni,  mit  jelent  ez? Vájjon  azt jelenti-e,  hogy  
ez  általa  közös  hadsereg  elemeinek  consistentiája  
erősebb  fog  lenni?  Nem. Vájjon azt jelenti-e, hogy 
a  közös  hadsereg  harczias  szellemét fogja  fokozni, 
hogy  ha  a  családapáknak  azon  gondolattal  kell  
oda  menni,  hogy családjaik, gyermekeik nem éhez-
nek  e ? Vagy  a  vesztett  csata  után  képes  lesz-e  az  
állam  a  sok  özvegy  és  család  eltartásáról  gondos-
kodni ?  (Ugy  van!  a szélső 1  baloldalon.)  Itt  van  a  
boszniai  hadjárat,  hiszen  nem  a  későbbi  korosz-
tályok,  hanem  a  tartalékosok  családjának  eltartá-
sára  roppant  segélyösszegeket  kellett  a  hadügyi  
kormánynak  folyósítani,  mert  a  nyomor,  a  mely  
már  azután  érte  a  családokat,  ha  a  családfentartó  
eltávozott,  azonnal jelentkezett.  Van módja annak, 



hogy  a  póttartalékosokat  fel  kell  venni,  de  a  had-
ügy ministerek  csak  egyet szoktak rendszerint gon-
dolni,  kettőt  már  nem  gondolnak.  Csak azt gondol-
ják,  hogy  a  közös  hadsereget  fel  kell  szaporítani  
és  a  működési  vonalon  elhelyezett  csapatait  fel  
kell  szabadítani  a  harcztér  számára.  És  nem  gon-
dolták  meg,  hogy  a  sorozást akként lehet rendezni, 
hogy  ne  a  combattans  egyéneket  alkalmazzák  a  
hadsereg  administratiója  számára,  hanem  e  czélra  
külön  sorozzanak  és  a  hadsereg  administratiójá-
ban  lévő  egyéneket  fel  lehet  szabadítni  és  a csata-
téri  szolgálatra  alkalmazni.  (Ugy  van!  a szélső 
baloldalon.)  Nem  az  az  indok,  a  miért  mi  e  tör-
vényjavaslatot  bíráljuk  és  elvetjük,  mert  mi  min-
dent  bírálni  és  elvetni  akarunk,  csak  azt  látjuk,  
hogy  nincs  kellő  gondossággal  megválasztva  az  
eszköz,  a  mely  által  az  ország  haderejének  emelé-
séről  gondoskodni  kívánunk.  Rendesen igy  szokott  
lenni  azokkal,  a  kik nincsenek  hozzá szokva ahhoz, 
hogy  felettük  critica gyakoroltassék,  hanem magu-
kat  tartják  a  legokosabbaknak,  a  kik  megszokták,  
hogy  a  hadseregnek  bármely  intézkedése  „ne-
bántsd  virág",  a  melynek  intézkedéseit,  ha  valaki  
érinti,  ugy jár,  mint  az elkényeztetett  gyermekkel, 
hogy  nem  egy  egyén  hibájának  tulajdonítják,  ha-
nem  az  egész  családot  megsértve  gondolják. (Ugy 
van!  a  szélső  baloldalon.)  Hiszen,  hogy  egy  példát  
mondjak,  mert  láttam,  hogy  a  minister  ur  mosoly-
gott,  mikor  azt  mondottam,  hogy  nincsen  gondos-
ság.  Van  800  ezer  főnyi  közös  hadsereg  és  400  
ezer  főnyi  honvédség,  tehát  1  millió  200  ezer.  
Nagy  tömegeket  kell  szállítani  a  harcztér  felé  és 
mit  látunk.  Nem  elég,  hogy  a  mozgósítás  akként  



történjék,  hogy  a  katonák  behívassanak  és  útnak  
indíttassanak,  hanem,  hogy  a  hadsereg  valóban  a  
stratégiai  felvonulás  terére  el  is  jusson.  Erről  
nálunk  gondoskodva  nincsen.  Mert,  t.  ház,  mikor  
egy  millió,  de  csak  800  ezer  embert  is  meg  kell  
mozdítani az ország egyik részéből, például északra, 
hogy  képesek  lesznek  a  vasúti  állomásfőnökök  és  
örök  azon  szolgálatot,  a  mely  ily  nagymérvű  csa-
patok  szállításához  megkívántatik,  teljesíteni  és  
hogy  az  egész  gépezet  zavar  nélkül  működjék,  
nem hiszem.  Utóvégre  is  a  hadügyi  kormány  gon-
datlansága  az,  hogy  már  békében nem gondol arra, 
hogy  midőn  a  mozgositás  elrendeltetik,  ne  történ-
jék  az,  a  mi  történik,  hogy  az  állomásfőnökök  és  
a  vasúti  őrök  be  fognak  szólittatni,  hanem  azon  
állomásfőnökök  mellé  2—4, a hadsereg kötelékébe 
tartozó  és  katonai  fegyelem  alatt  álló  egyén  azon  
szolgálatok  teljesítésére  odarendeltessék,  mert már 
volt  alkalmam  látni  egy  nagy  nemzet  hadseregét,  
a  mely  épen  ezen  intézkedések  hiánya  miatt  nem  
volt  képes  a  hadseregeket  a maga idejében a csata-
térre  felvezetni,  élelmezni  és lőszerrel ellátni. (ügy 
van ! balfelől.) 

A t.  minister  ur  azt  mondja, hogy  a  póttarta-
lék  felszerelésére  nézve rendelkeznek  régibb  rend-
szerű  fegyverek,  a Wenzel-féle  puskákkal.  Ezeket  
ismerem jól;  magam  is  —  mint  egy  évi  önkénytes  
—  kezeltem:  silány  egy  fegyver.  Valakinek  ezt  
adni  kezébe,  szolgálhat  megnyugvásul  arra,  hogy  
fegyver,  de  nem  használható.  (Tetszés  balfelől.)  

Hogy mennyiben  nem használható, arra  nézve  
ne  engem  fogadjon  el  a t.  ház  tanúságnak,  hanem  
magát  a hadügyi  kormányzatot,  a  mely  1877-ben  



5  forintért  200  darab  tölténynyel  adta  el  darabját  
e  puskáknak.  (Mozgás  balfelöl.)  A  mely  fegyernek  
darabját  5 írtért  adják  el  200  darab  tölténynyel,  
az  nem tartatik  használhatónak  ép  azon  közegek  
által,  melyek  által  őriztetik.  (Élénk  tetszés  balfelöl.)  

De  mi lesz  — és  erre  adjon  felvilágosítást  a  
t.  minister  ur  —  hogy  ha  a  népfelkelés  soraiból  a  
Wenzel-féle  fegyverrel  ellátottakat  póttartalékként  
beteszik  a  közös hadseregbe  ? Hogy  fogják  azokat 
alkalmazni?  Külön  zászlóaljakban?  vagy  pedig  
a  zászlóaljak  és  ezredek  egy  része  Wörndl-féle,  
másik része Wenzel-féle  fegyverekkel  lesz  ellátva?  
Az önök gondoskodása mellett  melyik résznek  fog-
nak  töltényt  küldeni, hogy  a  másik  rész  ne tudjon 
lőni?  (Élénk  derültség  balfelöl.)  

Ez  a  törvényjavaslat  azt  a  szép  czímet  viseli  
hogy:  „ A népfelkelésről".  

B.  Fehérváry  Géza honvédelmi minis-
t e r :  Népfelkelésről!  

Ugrón Gábor:  Hát jó! Legyen  népfölkelés-
ről,  az úgyis mindegy.  Hát  igen  helyes,  hogy  nem  
csatoltákhozzá, hogy „a népfölkelés  szervezéséről"  ;  
mert  voltakép  nem arról  van  szó,  hogy  a  népföl-
kelés  mikép  fog  szerveztetni,  hanem  hogy  miként  
nem  fog  szerveztetni.  Mert  ezen  törvényjavaslat-
ban  mindenről  meggyőződhetünk,  de  arról  nem-
hogy  ezen  népfölkeléshez  a  csapatok  miként  fog-
nak  ujonezoztatni, kitaníttatni, miként  fognak  azok 
élelmeztetni ? Hát a törvényhozás  midőn  ily  messze  
kiterjedő  intézkedéseket  foglalt  törvénybe,  köte-
les,  hogy  többet  tudjon,  mint  azt,  hogy  hány  kor-
osztályú  ifjakat  szolgáltat  ki  a  hadügyi  kormány-
nak.  Nem  tudjuk  a  számot,  a  mely  számig  kell  és  



szükséges,  hogy  a  hadügyi  kormányzás  azon  kor-
osztályokhói  merítsen.  De  kérdem,  hogyan  kép-
zelhessünk  mi  népfelkelést,  mely  azon  feladatokat  
teljesíteni  fogja,  melyeket  a  minister  ur  kitűzött,  
hogy  tudniillik  még  az  ország  határán  túl  is  a  
működési  vonalat  biztosítsa,  a  szertárakat  őrizze,  
a  hadi  foglyokat  —  ha  lesznek  —  (Derültség  bal-
felől)  itthon  megőrizze  és vissza  kisérje.  

Bizonyos,  hogy  egy  ilyen  népfölkelésnek  a  
helyőrségi  és  várőrségi  szolgálat  is  feladatát  ké-
pezi.  A  várőrségi  feladatot  ugyan  a  minister  ur  
elhagyta  és  gondolom  is  hogy  miért?  (Derültség  
balfelöl)  mert  bizonyos,  hogy  a  népfelkelésnek  vá-
rakat  átadni  nem  fog  az  a katonai  kormány,  mely  
oly  bizalommal  viseltetik  a  nemzet  iránt,  hogy  a  
honvédségnek  ágyút  sem  mer  adni.  (Derültség.  
Ugy  van!  a szélső  baloldalon.)  Hogy  czélt  érjen  ez  
a népfelkelés,  arra  szükséges  volna, hogy  az  béké-
ben  organisálva  legyen,  tisztekkel,  altisztekkel  
birjon,  annak  nyilvántartását  ismerjük.  Mentül  
gyengébbek  és  katonailag  kevésbé  kiképzettek  a  
a  csapatok,  annál  erősebb  keretekre  van  szükség,  
tehát  sok  és jó  tiszt  és  altiszt  kell.  Ezt  honnan  
veszik ? 

Hát  e  keretek  fentartása  mibe  fog  kerülni  l  
Semmibe  sem 1 Épen  most  fekszik  a  ház  asztalán  
a  pénzügyi  bizottságnak  egy javaslata,  a  melyben  
menydörögve  hagyja  meg,  hogy jövőre  a  ház  ne  
tárgyaljon  semminemű  oly  törvényjavaslatot,  a  
melyből  származó  költségek  határozottan  kiszá-
mítva  nincsenek,  hogy  a  nemzet  törvényhozása  
öntudatlanul  terheket  vállaljon  magára,  a  melyek  
azután  később törvényjavaslat alapján  követeltetni  



fognak.  És  ime  itt  szó van  arról,  hogy  a népfel-
kelés  már  békében  szerveztessék,  mert  különben  
nincsen  értelme,  hogy  keretei  állíttassanak  föl  és  
mégis  azt  mondja  a t. minister nr: ez  semmibe  sem  
fog  kerülni. 

Alapos  a  gyanú,  hogy  minket  félrevezetnek,  
hogy  a  közös  hadseregnek  vagy  a  honvédségnek  
költségvetésébe  fognak  e költségek  elszámoltatni.  
Ez  megint  nem  volna  az,  hogy  a  törvényhozás  
tisztán  lássa,  hogy  ez  institutió  mibe  fog  kerülni. 
Ez  a törvényjavaslat  nem  egyéb,  mint  egyszerű  
blanc  felhatalmazás  a kormány  részére,  a  mely  
blanc  felhatalmazás  alapján  százezreket  vihet  a  
csatatérre;  de  e-mellett  nem  ismerjük  azon  sza-
bályokat,  azon  szerkezetet,  a  mely  mellett  ez  
igénybe  fog  vétetni,  nincsenek  meg  a  javaslatban  
azon garantiák, a melyeket  a  népfölkelésnél  inkább 
meg  kell  követelnünk,  mint  a  családtalan  katona-
sággal  szemben  és  a  törvényhozás  nagy  könnyel-
műségének  adja tanúságát egy oly javaslat  elfoga-
dásával,  a  melyben  semmi  garantia  nincs  a  nép-
fölkelésben  részt  vett  polgárok  családjainak  fen-
tartására  nézve,  a  mely garantiák  nélkül  azt  egy-
szerűen  elfogadni  nem  lehet,  (ügy  van!  a  szélső  
baloldalon.) 

Aggodalmaim  vannak  az  iránt  is,  hogy  ha  
például  ma  a  népfölkelés  keretei  mozgósíttatni  
fognak  azzal  a  központi  administratióval,  a  mely  
a  közös  hadsereg  kereteiben  állandóan  fentartatik  
és a  melyet  midőn  elfogadták  a  porosz  védrend-
szert,  akkor  egyszersmind  nem  fogadták  el  az  
administratió  decentralisátióját  és  a  minek  hiánya  
eddig  is legátkosabb  volt  a  múltban,  ugy  kétség-



telenüla romlásnak egyedüli okozója lesz a jövőben. 
Mert  bárki  bármit  mondjon,  ily  nagy  tömegeket  
központi  administrátió  mellett  lő-  és  élelmiszer-
rel  stb.  ellátni,  teljes  lehetetlen.  Én  pedig  nem  
akarom  a  népfölkelés  embereit az éhségnek és nyo-
mornak  egész bizonyossággal  kitenni,  ugyanazért  
megkövetelem  a  garantiákat.  

E  törvényjavaslat  megszavazása  nem  tesz  
egyebet, mint  hogy teljes bizalmat  kiván  a nemzet-
től  a  hadügyi  kormányzat  részére,  legyen  az akár 
közöshadseregbeli,  akár  honvédelmi.  Hiszen  a  
népfelkelésnél  még  arra  sincsenek  figyelemmel,  
hogy  a  népfelkelés  tisztjei  maguk  nevezhessék  ki  
az  altiszteket.  Hol  lehet  nagyobb  képtelenséget  
gondolni,  minthogy  egy népfelkelési  ezredesnek — 
tegyük  fel,  hogy  valaki  annyira  compromittálja  
magát,  hogy  a  népfölkelésnél  ezredes  legyen,  ha  
már  nem  lehet  a  honvédségnél  generális  —  mon-
dom,  hogy  a  népfölkelési  ezredesnek  ne  legyen  
meg  a joga  altisztéit  kinevezni, hanem  egy  másik  
katonai  testület,  a  honvédség  nevezze  ki  azokat.  
Hogyan bizzék  az ilyen ezredes csapatainak  maga-
tartásában,  hogyan  tudjon  fegyelmet  gyakorolni,  
midőn  az  altisztek  kinevezése  nem  az  ő  kezé-
ben  van.  

Vagy  fog  beadni  háború  idejében  törvény-
javaslatot  a  minister  ur,  hogy  a  már  eltávozott  
honvédzászlóalj  vagy  ezred  parancsnoka  mentes-
sék  fel  a népfölkelési  altisztek  kinevezésétől.  Egy  
véderő  testet  akképen  szervezni,  a  mint  azt  ezen  
törvény  teszi,  hogy  annak  altisztéit  más  nevezi  
ki,  nem  lehet  s  ezért  az  egész  törvényjavaslatból  



az  világlik  ki,  hogy  a  népfelkelést  nem  akarják  
mint  kUlön  testületet  szervezni,  hanem  hogy  azt  a  
közös  hadsereg  vagy honvédség keretébe  kivánják  
beilleszteni.  (Igai!  Ugy  van!  a  szélső  baloldalon)  
Maga  ezen  intézkedés  mutatjaazt, hogy  önök  nem  
képzelnek  esetet  arra,  hogy  a  népfölkelés  a  hon-
védségtől  külön  alkalmaztassák  szolgálatra,  mert  
különben  az  altisztek ezen kinevezését  nem lehetne 
törvénybe  foglalni.  (Igaz!  Ugy  van!  a  szélső  bal-
oldalon.) 

Önök  bizalmat  kívánnak  a  nemzettől;  önök  
kivánják,  hogy  a  nemzet  összes  harczképes  ifjú-
ságát  adja  a  hadügyi  kormány  rendelkezésére,  de  
mivel  tanúsítottak  ennek  megfelelő  bizalmat?  
(Elénk  tetszés  a szélső  balfelöl.)  Hát  a  honvédséget,  
a  melyet  a  nemzet  annyira  dédelgetett,  a  melyre  
a  nemzet  annyi  milliót  adott  ki,  a  mely  magát  oly  
kitűnőnek  bizonyította  és  annyira  bevált,  hogy  
nagyobb  feladatokkal  bizzák  ma  már  meg,  miért  
nem  szerelték  fel  tüzérséggel,  vezérkarral  és  a  
szükséges  műszaki  csapatokkal  (Igaz!  Ugy  van!  a  
szélső  baloldalon)  és  miért  kellett  azt  egy  másod  
vagy  harmad  rangú  tényezővé tenni, hogy szolgája 
legyen  azon  elkényeztetett  gyermeknek  és  ne  le-
hessen  ura  önmagának.  (Igaz!  Ugy  van!  a szélső 
balfelöl.) 

Ha  önök  ifjainknak  százezreit  kérik,  akkor  
kell,  hogy  mi  meg  azt  kérdezzük,  hogy  ha  kell  a  
magyar  embernek  vére,  mit  adnak  érte  a  magyar  
nemzetnek?  (Élénk  tetszés  a  szélső  balfelöl.)  Hogy  
ha  önök  nem  biztosították  azt,  hogy  a  magyar  
emberekből  álló  népfölkelés  valóban  a  magyarok  



kezében  is  maradjon:  megtették-e  a  szükséges  
intézkedéseket  arra  nézve,  hogy  a  magyar  ember  
a  hadseregben  magasabb  előmeneteleket  tehessen,  
hogy  a  magyar  nemzet  itjúsága  a  magasabb  ka-
tonai  szolg&latra  kiképezhető  legyen.  (Élénk  tet-
szés a szélső  balfelől.)  Hol  van  az  a  tiszti  academia,  
a  melyet  oly  fennen  hirdettek  a  delegatióban,  de  
a  melyet  mindeddig  nem  adtak  meg.  (Élénk  tet zés 
a  szélső  balfelől.)  Ha  önök  népfölkelést  akarnak  és  
ha  azt  akarják,  hogy  az  bízzék  a tisztekben, akkor 
nem lehet  azt  követelni,  hogy  idegen  nemzetiségű  
és  fajú  tisztek  vezetése  alá  helyeztessék, (Igaz! 
Ugy  van!  a  szélső  balfelől)  mert  az  ellenkezik  a  
népfölkelés  fogalmával.  (Igaz!  Ugy  van!  a szélső 
balfelől.)  A kik  megpróbálták  idegen' tisztek  alatt  
szervezni  népfölkelést,  azok  mindig  kndarezot  
vallottak.  (Igaz!  ügy van!  a  szélső  balon.)  

Látom  t.  ház,  hogy  önök  nem  tekintik  a  nép-
fölkelést  egyébnek,  mint  a jelenlegi  közös  had-
sereg  védelmi  ereje  szaporításának  a nélkül,  hogy  
annak  önállóságot,  függetlenséget  és  nemzeti  jel-
leget  akarnának  adni.  (ügy  van!  a szélső  bal felöl.) 
Már  pedig nagyot  tévednek  abban,  ha  azt  hiszik,  
hogy  nagy  tömegű  hadseregeket  lehet  fentartani,  
dicsőségre  vezetni  és  azokkal  diadalokat  aratni,  
hogyha  nem  szállnak  le  azon tömeg gondolkozásá-
hoz  és  nem karolják  fel  a  nemzet  aspiratióit,  mert  
idegen  érdekekért  egy  nemzet  soha  sem  fog  lel-
kesedni.  (Igaz!  Ugy  van!  a szélső  balfelől.)  A nem-
zet  csak  akkor  lelkesül  és  harczol  egész  erejével,  
ha  tudja, hogy  saját  létérdekei  vannak fenyegetve, 
és  hogy  oly  eszmének  diadaláért  harozol,  a  mely-
nek  ő is részese  és  tulajdonosa.  (Igaz!  ügy  van!  



a  szélső  baloldalon.)  Azt  hiszem,  hogy  be fogják 
látni,  mert  be  kell  látniok,  hogy  a  nagyobb  töme-
geket  megkívánó  védszervezet  mellett  nem  lehet  
Magyarországnak  vérét  egyszerűen  agyagnak  te-
kinteni,  (Igaz!  Ugy  van!  a  szélső  balfelöl)  a  mely a  
közös  hadseregnél  felhasználtatik,  hanem  hogy  a  
magyar  nemzet  szellemi  képességét  a  védrendszer  
szolgálatára  kell  felhívni  és  hogy  meg  kell  az  
ntat  és  módot  nyitni  arra,  hogy  a  magyar  nemzet  
ifjúsága  a  maga  katonai  képességét  kifejthesse,  
(Élénk  te'szés  és  helyeslés  a  szélső  balfelöl)  mert  igy  
nem  fog  annyi  kudarcz  háramlani  a  kétfejű  sa-
sokra,  (Sálijuk!  Halljuk!)  mint  a  mennyi  hárult  
azokra,  a  kik  Mária  Terézia  óta  nem magyar  szó-
val  és  lobogóval  törtek  az  ellenségre.  (Elénk  tet-
szés  a szélső  balfelöl.  Zaj.  Mozgás  jobbfélöl.) 

Ha  oly  ellenség  támadja  meg  az  országot,  
0Halljuk!  Halljuk!)  mely  ellen  a  nemzetet  undor,  
utálat  tölti  el,  meg  fogja  tenni  kötelességét,  de  e  
szellemi erőket  csak eszmék érdekében lehet  csata-
térre  vinni.  És  e  szellemi  erök  pótolni  fogják  a  
fegyelem  hiányosságát, elfeledtetik  a  szükségeket,  
az  élelmezés  silányságát,  söt  képessé  teszik  arra  
is,  hogy  a  hadsereg  idegenek  alatt szolgáljon, mert 
az  eszme,  a  melyért  küzd,  nem  idegen,  (ügy  van!  
a szélső  baloldalon.)  

Fényes  példáját  mutatja  ennek  az,  hogy  ki-
tűnően  fegyelmezett  nagy  seregével  Napoleon  
Oroszországban  elbukott,  pedig  sokkal  különben  
volt  fegyelmezve  és  engedelmesebb  volt,  mint  az,  
a  melylyel  Mantna  mellett  vagy  Marengónál  küz-
dött  és  valamint  Marengónál  nem  diadalmaskodott  



volna  a  grandé  armée  összes  fegyelmi  erejével, ha 
nem  lett  volna  mellette  a  köztársaság  eszméje  
minden  hatalmával,  hogy  a  dicsőséges  napokat  
kikiizdhesse:  ugy  a  magyar  nemzetnek  is,  hogy  
létét  fentarthassa,  koronáját  megvédhesse,  szük-
sége  van  az  eszmére,  mely  vezesse  és  ez  nem  
egyéb,  mint  a  katonai  kormányzat  előtt  annyira  
irtózatos  alkotmányosság  eszméje.  (Ugy  van! Ügy 
van!  a  szélső  baloldalon.)  Az  alkotmányosság  esz-
méje  az,  melyért  a  nemzet  mindenkor  kész  tűzbe  
menni.  Ne  szorítsák  ezt  háttérbe  a  militarismussal  
szemhen.  (Ugy  van !  ügy  van!  a szélső  baloldalon.) 
Az alkotmányosság  gyözelmeért  szükséges, hogy a 
jelen  törvényjavaslat  el  ne  fogadtassák,  hanem  
megérdemelt  sorsában  részesittetvén,  elvettessék.  
(Zajos  helyeslés a  bal-  és szélső  baloldalon.)  ,  

Az alkotmányosság  eszméje  megerősít  benn,  
legyőzhetetlenné  tesz kifelé,  mert benn megteremti 
a  solidaritást, kiint szövetségeseket hódít részünkre. 
(Élénk  helyeslés  a bal-  és szélső  balon.)  A  kis  Pie-
mont  nem hadserege  hatalmáért  volt  erős  és  rette-
gett  Itália  hatalmas  zsarnokai  előtt,  hanem  azon  
eszme  hatalmánál  fogva,  melyet képviselt és  mely-
nek  kohója  volt.  (Igaz!  Ugy  van!  as zélső  balon.)  
Ekként  hazánknak  titáni ereje van az alkotmányos-
ságban, ha azt  megszilárdítjuk idebenn,  hogy  biza-
lommal forduljanak  felé  a  népek,  melyek  alkotmá-
nyosság  után  sovárognak  lelkük erejével  és a soka-
ság hatalmával.  (Zajos  helyeslés a széls öbalon.) Akkor 
nyugodtan  hajthatjuk  le  fejünket,  mert  halálos  
ellenségünk,  észak  zsarnoka  rettegne  gondolni  
arra,  hogy  nemcsak  szuronyainkkal  kellene  meg-
harczolnia,  hanem  eszménkkel,  az  alkotmányos  



szabadsággal  is,  melyért  lobogóinkat  körülsereg-
lenék  az  oroszok  milliói  is.  (Zajos  helyeslés, éljenzés 
a  szélső  haloldalon.)  Nem  fogadom  el  a  törvény-
javaslatot. 

Az  ouszággyiilés  határozata  alapján.  
(1886. május 10-éo.) 

T.  ház 1  Egy  nemzet  alkotmányos jogait  ugy  
tarthatja  fenn,  ha  e jogoknak  nemcsak  tudatában  
él, hanem  egyszersmind  erősen  lüktet  benne  azon  
érzet,  hogy  ezen jogait  fentartsa.  (Igaz!  Ugy  van!  
a  szélső  baloldalon.)  Hogy  egy  nemzetben  erős  
legyen  a  jogérzet,  az  azon  nemzet  jogászvilága  
által  éretik  el.  De  őszintén  megvallom,  az  előt-
tem  szólott  t.  képviselő  ur  inkább  hasonlított  ma  
egy  auditorhoz  egész  előadása  rendén,  (Zajos  
helyeslés  a  szélső  baloldalon)  mint  Magyarország  
egyik  jogi  tanszékén  ülő  tanárhoz.  (Igaz!  ügy 
van!  a  halon  és  szélíS  halon.)  Mert  egy  ország  
a  maga  alkotmányos  jogát  és  hatáskörét  nem  
csak  a  régi  szomorú  idők  szűk  kereteiben  kell,  
hogy törekedjék fentartani,  hanem  azokat  kedvező  
körülmények  közt  fejleszteni  is  kötelesség.  (Igaz!  
Ugy  van!  a  szélső  halon.) 

Midőn  a  t.  képviselő ur, daczára  annak,  hogy  
az  1808-ik  évi törvény  kimondja, hogy  csak  ideig-
lenesen  történik,  hogy  háború  előtt  szavazza  meg  
a  nemesi  felkelést  és annak  eszközeit  és kimondja, 
hogy  ebből  jövőre  semminemű jog  és  következte-



tés  ne  vonnassék; midőn  a t. képviselő  ur  a  hason-
latosságot mégis innen vonja le  s  midőn  az  annyira  
dicsőitett  mai  alkotmányos  életnek  töbh jogot nem 
akar  vindicálni,  mint  azon  időknek,  melyekre  a  
nemzet  dicsőséggel  sohasem  emlékezett  vissza,  
mely  időt  a  nemzet  nem  az  ő  jogéletét  fejlesztő  
fényes  korszaknak,  hanem  elnyomatása  és  meg-
aláztatása  korszakának  tartotta:  ily  uton  a  t.  kép-
viselő  ur  nem  fogja  e  nemzet  ifjúságában  az  al-
kotmányosság  és  a  nemzeti  jogok  iránti  érzetet  
felkölteni.  (Igaz!  Ugy  van!  szélső  balon.)  

Azt  mondja  a  t. képviselő ur, hogy  a  48 előtti  
időket  nem  lehet  a  mai  időkhöz hasonlítani.  Midőn  
a  képviselő  ur  azt  mondja,  önmaga  felett  mond  
legerősebb  Ítéletet.  (Halljuk!  Sálijuk!)  Hát vájjon 
a  magyar  nemzet  alkotmányos  joga,  szabadsága,  
önállósága  és  függetlensége  1848  előtt  nem  volt  
már  törvényeinkbe  beiktatva;  avagy  arról,  hogy  
az  1848  előtti  törvényeinkben  és  részben  már  az  
életben  meglevő  alkotmányos  jog  és  szabadság  
könnyen  eltiportathatott,  arról  meg  el  kell  feled-
keznünk?  (Élénk  helyeslés  a  szélső  baloldalon)  avagy 
azt  hiszi  a  t.  képviselő  ur,  hogy  azok  a  biztosíté-
kok,  melyeket  szükségeseknek  tartottak  a  múlt-
ban,  nincsenek  indokolva  a  jelen  korszakban?  
(Élénk  helyeslés  a  szélső  baloldalon.)  Emlékezzék  
vissza  1866-ra,  a  mikor  egyetlen  egy  custozzai  
győzelemre  volt  szükség,  hogy  az  országgyűlést  
haza  küldjék  és  a  nemzet  törvényhozása  el  volt  
némítva.  (Igaz  !  Ugy  van !  a szélső  baloldalon.)  Nagy  
csapásoknak  és  szerencsétlenségeknek  kellett  be-
következni, hogy  a  nemzet  törvényhozásának  ajka  



újból  megnyittassák.  (Igaz!  Ügy  van!  a siélsö  bal-
oldalon.) 

Miért  kell  nekünk  oda  törekednünk,  hogy  a  
törvényben  mód  és  alkalom  legyen  nynjtva  arra,  
hogy  háború esetében e nemzet  hallathassa  a  maga  
szavát?  Azért,  mert  vagy  oly  nagy  fontosságú  
érdekekért  vívatik  az  a  háború,  melyet  mindnyá-
jan  átérzünk  és  átértünk  s  akkor legyen meggyő-
ződve a  t. képviselő  nr, hogy  senkiben  e  ház  falain  
belül  és  senkiben  e  hazában  nem fog  a  lelkesedés,  
nem  fog  az  áldozatkészség  hiányozni, hogy e hazát 
s  a trónt a támadó  ellenség  ellen  megvédjük. (Igaz! 
Ugy  van !  a  szélső  baloldalon.)  De  megtörténhetik,  
hogy  egy  nagy  háború  indíttatik  oly  érdekekért,  
melyeket  a  nemzet  nem  ismer  el  a  magáéinak  és  
indittathatik  igen  könnyen, miután  a külügyi  poli -
tikára  a  nemzet  nem  bir  kellő  befolyással  és  ha  
az  megindittatik,  mi  a  kötelesség?  Kötelessége  a  
törvényhozásnak, hogy  már  törvényeinkben  legye-
nek  olyan  garantiák  nyújtva,  hogy  a  hatalommal  
rendelkező  az  utólagos  felelősségnek  semmit  érő,  
—  határozottan  kimondom  — semmit  érő  fentar-
tásával  az  országot  egy  nagy  háborúba  ne  kever-
hesse.  (Élénk  helyeslés  a  szélső  baloldalon.)  Nem  
azért,  hogy  meg  ne  szavazzuk  az  eszközöket,  ha-
nem  azért,  hogy  visszatartsuk  a  kormányt  köny-
nyelmü  háború  megindításától,  azért  szükséges  a  
törvényben  azon  intézkedés,  hogy az  országgyűlés  
határozata  alapján  hivassék  fel  a  népfölkelés.  
(Élénk  helyeslés  a  szélső  balon.)  

Hiszen  a  képviselő  ur  maga  mondta,  hogy  
régen  csak  részleges  háborúk  voltak, akkor  egyes  
provinciáért  folyt  a  háború,  mig  ma  a  háborúk  



általánosak.  És  midőn  általános  védkötelezettség  
van,  mikor  a  népfölkelés  is  szervezve  van,  midőn  
a  nemzetnek  összes  anyagi  ereje  vitetik  háborúba,  
ne  legyen  a  nemzet  képviseletének  joga  a nemzet 
vére  és  pénze  felett  határozni?  Hiszen  a  rómaiak  
nem  azt  a  példát  követték,  melyet  a  kép-
viselő  ur  tanácsol,  hanem  permanenssé  lett  a  
senatus,  ha  a veszély  nagy  volt,  mert  az a gondos-
kodás  és  vitatás,  mely  egy  országgyűlésben  kifej-
lődik,  soha  sem  szolgál  akadályul,  sőt  legyen  
meggyőződve  a  t. képviselő  ur,  hogy,  ha  a  népföl-
kelés,  különösen  mikor  a  legelső  alkalommal  tör-
ténik,  zászló  alá  szólittatik,  épen  azért  óhajtandó,  
hogy  ez  az  országgyűlés  határozata  alapján  tör-
ténjék,  hogy  odakünn  minden  ellenszenv,  minden  
bujtogatás,  jöjjön  az  akár  a  gonoszok,  akár  a  
gyávák  ajkáról,  el  legyen  hallgattatva.  (Élénk  
helyeslés és tetszés  a szélső  balon.)  

A t.  képviselő  ur  össze  akarja  zavarni  azon  
analógiát,  melyet  Irányi  t.  képviselő  ur  felhozott,  
hogy  tudniillik  még a hadizenet és békekötés  jogát  
is  fentartotta  a nemzet  régen  és  azt  mondja,  hogy 
igenis  ez  történt  bizonyos  ellenségekkel  szemben.  
A ki  ismeri  Magyarországnak  nemcsak  történetét,  
hanem közjogi  helyzetét,  a ki  tudja, hogy Magyar-
országra  nézve  personal-unio  állott  fenn,  mig  az  
uralkodó  többi  országai  és  tartományai  a  német  
birodalom  kötelékében  állottak,  az  tudni  fogja  azt 
is,  hogy  Magyarországnak  külön  ellenségei  osak  
azok  voltak,  a  kik  Magyarország  határait  megtá-
madhatták,  de  a  nyugaton  Magyarországnak  nem  
lehetett  ellensége,  mert  a  német  birodalmon  
keresztül  kellett  volna  az  ellenségnek jönni  és  ha  



e  birodalom  határait  megtámadták  volna, a háború 
a  német  császáré,  nem  pedig  a  magyar  királyé  
lett  volna.  (Helyeslés  a szélső  baloldáUm.) 

Azt  is  mondja  a t.  képviselő  ur,  hogy  az  
ujonczmegajánlás  joga  már  kellő  biztosítékot  
nyújt  a  nemzetnek.  

Pulszky Ágost:  És a  bndgetjog.  
Ugrón  Gábor:  Mindkettő.  De  vegyük  fel  

a  kérdést  a maga  practicus  oldaláról.  Egy  háború  
megindítandó.  Tegyük  fel,  hogy  az  ujonczokat  a  
törvényhozás  nem  szavazza  meg;  de  a  már  meg-
szavazott  ujonczok  a nemzet  akarata  és  beleegye-
zése  nélkül  is  behívhatók.  De  menjünk  tovább,  
melyik  költségvetésben  foglaltatik  a  háború  költ-
sége?  Vájjon  a  Bosznia  occupatiójára  fordított  
köítségek  benfoglaltattak  a  költségvetésben  ?  
Hiszen  a budgetjog kigúnyolására  egy  külön alap, 
a  közös  activák  alapja  létezik,  a  melyből  az  ily  
első  költségeket  fedezik.  Vájjon  ha  a  nemzettől  
nagyobb véráldozatot követelnek,  nem szükséges-e, 
hogy  a nemzet viszont nagyobb mértékben kívánjon 
garantiákat?  (Élénk  helyeslés  és  tetszés  a  szélső  
balon.) 

Azt  mondja  a  t.  képviselő  ur,  hogy  zavar  
támadhat  abból,  ha  háború  indítása  esetén  a  nép-
fölkelés  azonnal  nem  hívható  be.  

Bocsásson  meg  a  t.  képviselő  ur,  tekintsen  
csak  közlekedési  viszonyainkra  és  eszközeinkre.  
Először  el  kell  szállítani  a harcztér  felé  mindjárt 
a  hadüzenet után az  egész közös hadsereget,  azután 
a  honvédséget,  ebbe  beletelik  a  legjobb  számítás  
szerint  12—14  nap,  bármily  praecis  legyen  is  á  
végrehajtás.  Mert a poroszok  a csehországi  háború  



alkalmával  a  13-ik  nap,  Francziaországgal  szem-
ben  14-ik  nap  lépték  át  a határt,  holott  ők  sokkal  
gyorsabban  mozgósítottak,  mint  ellenfeleik.  
Tehát  nem  lehet  valószínűség  arra,  hogy  mi  
csapatainkat  12—14  napon  beltll  a  háború  szín-
helyére  fölvezethessük.  De hát  14 nap  alatt  nem  
lehet-e  az  országgyűlést  összehívni,  nem  lehet-e  
az  ügyet  az  országgyűlés  elé  terjeszteni t  Vagy  
azt  hiszi  a t. képviselő  nr,  hogy  mielőtt  seregeink  
megérkeznének,  azoknak  sorait  már  ngy kifogják  
lőni,  hogy  a póttartalékra  szükség  lesz ? Vagy  azt  
hiszi,  hogy  az  első  összeütközések  alkalmával  
már annyit  megsebesítenek,  lelőnek, vagy elfognak 
belőle,  hogy  azonnal  szükség  lesz  a  rendes  pót-
tartalékon  kívül a népfölkelés  állományából  veendő  
póttartalékra  is, tehát  az  első  14 nap alatt,  a  mely  
alatt  az  ütközetek  folynak,  vagyis  a  hadüzenettől  
számítva  összesen  24  nap  alatt?  Ezt  csak  nem  
hiszi ? Egy  eshetőség  lehet:  ha  a dicsőséges  ármá-
diából  annyit  fognak  el,  hogy  a  kereteket  kell  
betölteni  a  népfölkelés  póttartalékából.  (Élénk  
derültség  és tetszés a szélsőbaloldalon.)  Ezt nem hiszem, 
hogy  a  képviselő  ur  maga  is  akarta  volna  
mondani. 

Röviden  összefoglalva  a  mondottakat,  t.  ház,  
egy  nemzetnek,  a  mely  alkotmányos  életet  él,  a  
maga jogkörét  saját szükségletei  szerint  kell  meg-
határoznia.  (Ugy  van!  a szélső  bálon.)  Egy  nemzet  
soha  eléggé féltékeny  a  maga  hatás-és  jogkörére  
nem  lehet,  (Élénk  helyeslés  a szélső  balon)  még  ott  
sem,  a  hol  az  államok  külön,  önálló,  minden  más  
országtól  független  életet  élnek;  annál  kevésbé  
mondhat  pedig  le  erről  az óvatosságról oly nemzet, 



a  mely  közösségben  él  egy  más  állammal,  legyen  
bár  az  a  közösség  csak  az  nralkodóházban  is.  
Nagy  óvatosságra  van  szükségünk  azért,  mert  
kétfelől  támadhatnak  áramlatok,  a  melyeknek  
egyike,  a  mely  Magyarországon  támad,  a  magyar  
nemzet  szellemének felelhet  ugyan meg;  de  támad-
hat  Ausztriában  oly  áramlat  is,  mely  a  magyar  
nemzet  érdekeivel  ellenkezik  (ügy  van!  Ugy  van! 
a  szélső  balon)  és  nem szabad  felednünk,  hogy  ugy  
a  koronával,  mint  a  hatalommal  szemben  sokkal  
több  óvatosságra  van  szükségünk  már  azért  is,  
mert  az  a  család,  a  mely  Magyarország  trónját  
elfoglalja  és  törvényes  jogon  birja,  a  mi  nemzeti  
érdekeinkhez  és  aspiratióinkhoz  csak  az  utóbbi  
idők  óta  és  csak  vékony  szálakkal  van  csatolva  s  
nincs  azokkal  oly  szoros  üsszefüggésben,  mint  az  
osztrák  érdekekkel.  (Helyeslés  a szélső  balon.  Mozgás 
jobbfelől.) 

Ezért  pártolom  egész  határozottsággal  Irányi  
Dániel  t. képviselőtársam módosítványát.  (Hosszan-
tartó  zajos  helyeslés  és éljenzés  a  szélső  balon.)  



Zárszámadásokhoz. 
(1886.  május  22-én.)  

T.  ház!  A  t.  ministerelnök  nr  nyilatkozatá-
nak  ntolsó  részében  a karhatalommal  foglalkozott.  
Nagyon  jól  is  tette,  mert  mint  belügyminister  
ő  ennek  a  karhatalomnak  részben  az  ura  s  ezen  
karhatalom  felhasználása  az  ö  felelősségére  tör-
ténik. 

Midőn  a  zárszámadási-bizottság  kisebbsége  
különvéleményt  nyújtott  be,  melyben  a  karhata-
lom  felhasználására  fordított  költségeket  meg-
tagadja,  nem  azt  akarta  snjtani,  mintha  a  karhata-
lom  kirendelése  nem  volna  szükséges,  a  karhata-
lomról  sokszor nem lehetne  helyesen és  czélszerüen 
intézkedni,  hanem  sújtani  akarta  azon  visszaélése-
ket,  melyeket  a  kormány  a  karhatalom  felhasz-
nálásával  igen  gyakran  elkövet.  (Zajos  helyeslés a 
baloldalon.)  Mert  ne  higyjék  azt,  hogy  az  ember-
nek  emlékező  tehetsége  egészen  rövid,  hogy  a  
választási  izgalmakon  túl  az  ember  elfog  felejteni 
minden  bántalmat,  a  melyet  kellett  szenvedni  a  
jognak  és igazságnak,  mert  nem  egy  helyütt,  ha-
nem  igen  sok  helyütt  a hatóságok  kijátszásával  és  
mondhatom  a  minister  ur  tudtával  terrorizálták  a  
választókat  és haszuálták  a  karhatalmat.  Befogom  
bizonyítani.  Adataim  vannak.  Az  a  szerencse  ért  
ezelőtt  öt  évvel,  hogy  Kolozsvár  városa  két  ellen-
zéki  férfit,  azok  között  engem is  megválasztott.  

Hogy  Erdélynek,  a  hűségesnek,  a  mameluk-
nak  fővárosa  két  ellenzéki  képviselőt  küldjön,  az  



a  kormánypártra  egy  elviselhetlen  csapás  volt  és  
gondoskodni  kellett,  hogy a választás  más  irányba  
tereitessék.  Nem  megyek  arra  az  apró  párt-ma-
chinatióra,  hanem  a  mi  nyilvánosan  a  hatóság  
közbejárásával  történt.  (Halljuk!  Halljuk!)  

Az  első  az,  hogy  a  polgármester  igen  gyön-
gének  találtatott,  tehát  lemondásra  kényszerítte-
tett  és  teljes fizetéssel  nyugdíjba küldetett;  akkor  
egy  lelkiismeretlen  ügyvéd,  ideiglenes  polgár-
mesternek  tétetett.  Ez  történt  a  minister  ur  
tudtával.  És  az  ideiglenes  polgármester,  a  ki  
csak  a  választások  idejére  volt  az  önkormány-
zati  hatalom  kezelésével  megbízva,  a  kinek  
választása  ellen  felfolyamodtak,  de  mindhiába,  
mert  a  minister  ur  a  választások  alatt  süket  szo-
kott  lenni  a  felfolyamodások  iránt,  ez  a  polgár-
mester  alávaló,  durva  módon  valóságos  ostrom-
állapotba helyezte  a várost. Életemben nem láttam,  
de  nem is  képzeltem  ilyent, csak Párisban,  a  com-
mune napjaiban,  ott  is  csak  egy  hétig  láttam  azt.  
(Derültség  a jobboldalon.) 

Én  kérdem  a  nevető  uraktól,  hogy  az  ál-
lamhatalmat  képviselő  fegyveres  erő  alkalmazása  
pártprivilegium-e,  a  vagy  nem  mindnyájunkat  
kell,  hogy  védelmezzen.  (Igaz!  TJgy  van!  a  szélső  
baloldalon.)  Miért  van,  hogy  mindenütt  csak  az  el-
lenzéki  választókat  tiporják  el; miért  van  az, hogy 
önök  közül  senkinek  sem történt  semmi baja,  ta-
lán  mert  távol  tartották  magukat  a  mozgalomtól ? 
Nem!  A katonai  hatalom,  a  mely  arra  használta-
tott  fel,  hogy  az  ellenzéki  választókat  a  városon  
kivül  kiszorítsa,  hogy  az  égető  napon  éhen-szom-
jan  ott  üljenek,  a  hol  megtörtént,  hogy  színes  



igazolási  jegyeket  adtak  ki  és  a  kormánypárti  ér-
zelmű  választók  külön  szinű jegyeket  kaptak  és  
a  karhatalomnak  meghagyták,  hogy  csak  a  kék  
szinű  igazolási jegygyei  bírókat  bocsássák  át  a  
zárvonalon,  (igaz!  ügy  van!  a  szélső  baloldalon.)  
Menjünk  tovább!A  hol  megtörtént, hogy  a  válasz-
tókat  a  kiküldött  karhatalom  escortirozta.  (Igaz!  
Ugy  van!  a szélső  baloldalon.)  A  hol  meg  történt,  
mint  Ilyefalván,  hogy  a  császári királyi  katonaság-
gal  őriztették  a  kormánypárti  választókat  egy  be-
kerített  helyiségben,  nehogy  megszökjenek.  (De-
rültség  a  szélső  baloldalon.)  Vagy  a  mint  Aranyos-
Torda  megyében  történt,  hogy  az  oláh  ajkú  
választókat,  hogy  a  választásra  jöjjenek  és  biz-
tosítsák a kormánypárti  többséget,  a  csendőrséggel  
vezettették  és  őriztették.  

Ezek  tények,  melyeket  saját  szemeimmel  lát-
tam  és  alaposan  győződtem  meg  róluk.  (Igaz!  
Ugy  van!  a szélső  baloldalon.)  És  akkor  nekem  a  
ministerelnök  ur  hasztalan  fog  beszélni  a  karhata-
lom  üdvös  voltáról,  mert  én  mindenütt  az  ő  kezü-
ket  látom,  a  melyek  a  legüdvösebb  intézményeket  
is  demoralisálják  és  utálatossakká  teszik.  (Igaz!  
Ugy  van!  a  szélső  baloldalon.)  

De  a  ministerelnök  ur  kormányzása  11 -ik 
évében,  késő  megokosodásának  hatalmas  tanú-
jelét  adja azzal, hogy azt mondja, hogy majd  ezután  
mennyire takarékosak  fognak  lenni és hogy  ezentúl  
ne  számítson  az  ország  semminemű  szükségtelen  
kiadások  fedezésére.  

Hát  én  csak  azt  kérdem,  nem  volt-e  tudo-
mása  a  ministerelnök  urnák  már  1884-ben  arról,  
hogy  például  a  cultusminister  ur  már  az  1885-iki  



költségvetését  is  elköltötte ? (Élénk  derültség  a bal-
szélső  baloldalon.)  Hát  micsoda  kormányzás  és  mi-
csoda  parlamenti  szervezet  az,  a  hol  a  kormány  
feje  ennyire rosszul van  informálva  a kabinet  többi  
tagjainak  eljárásáról  és  költekezéséről?  Avagy  
csak  addig,  a  mig  a  párthívek  külön  érdekeinek  
legyezéséről van  szó,  addig  létezik  az,  hogy  enge-
delmes szolgáknak  kell  lenni  a  ministertársaknak,  
azontúl  pedig,  a  hol  költekezni  kell,  tehetnek  sza-
badon,  a  mi tetszik?  (Élénk  tetszés a  szélső  balon.)  

Ne beszéljünk arról, hogy cnlturalis  czélokért  
álltak  elő  azon  túlkiadások,  mint  a  minister  ur  is  
az  imént  izgatottan,  mint  szokta,  mondá,  hogy  a  
nemzet  culturalis  érdekeiért  mindent megtesz.  Hát  
ez  megjárja  a  választásoknál,  a  mikor  ugy  sincse-
nek  bizonyító  tények;  de  most,  a  midőn  itt  a  
ministerelnök  ur  nagy  takarékosságot  prédikál,  a  
midőn Prileszky  t.  képviselőtársam  azt  ajánlja,  
hogy jó  lesz  bizony azon államadóssági  kötvények  
kibocsátását  is  a  parlamentnek  ellenőrizni,  akkor  
mit  csinál  a  cultusminister  ur?  Nyomatja  az  ő  
basilika-kölcsön  sorsjegyeit,  (Igaz!  Ugy  van!  a  
szélső  baloldalon)  a  melyekről  sem  a  parlament,  
sem  a pénzügyi  bizottság  mit  sem  tud.  

Már  a  költségvetési  tárgyalás  alkalmával  
utaltam  arra,  hogy  a  pénzügyi  bizottság  is  ki-
mondta  határozatilag,  hogy  többet  a  ministerek  ne  
gyakorolják  azon  szép  erényt  és ne szerezzék  ma-
guknak  azon  nagy  örömöt,  hogy  adósai  legyenek  
önmaguknak,  hogy  tudniillik  a  kezük  alatt  levő  
alapokból  ne  kölcsönözzenek  és  ne  csinálják  azon  
mulatságot,  hogy  ne  csak  az  ország,  hanem  az  
egyes  alapok  is  egymásnak  eladósodva  legyenek,  



nehogy  valaki  az  országban  adósság  nélkül  ma-
radjon.  (Derültség  és tetszés  a szélső  baloldalon.)  

A minister ur nagyon  ékesen  hivatkozott  arra,  
hogy  nem igaz,  hogy  a  községi  népiskolák  tanitói  
fizetésöket  nem kapják.  Bocsánatot  kérek,  t.  ház,  
egész  sorozatot  tudok  arra,  hogy  községi  nép-
iskolai  tanítók  az  állami  subventiót,  a  mult  évi  
szeptember  végétől,  vagyis  október  1-étől  járó  
illetéküket  nem  kapták  meg,  igy  Csík  megyében,  
Udvarhely  megyében,  Brassó  megyében,  hanem  
az  alispánoknak,  a  főispánoknak  kellett  kölcsön-
venni  számukra  és  ugy  könyörülni  rajtuk.  Már  
pedig,  miért  állítottuk  fel  azon  községi  nép-
iskolákat?  Ugy-e  azért,  hogy  példát  mutassunk  
a  felekezeteknek:  milyennek  kell  lenni  egy  
jó  községi  népiskolának  és  egy  jó  községi  
néptanítónak.  És  mit  mutatunk  meg?  Azt,  hogy  
annál  a  nemzetnél,  melybe  a  rendszeretetet,  a  
pontosságot,  a  pénz megbecsülését  és  a  takarékos-
sági  erényeket  már  a  népiskolákban  kellene  hogy  
beoltsuk,  odaállítunk  olyan  néptanítókat,  akiknek  
megígérjük  a  fizetésöket,  de  nem adjuk  meg  fél-
esztendeig,  nem adjuk  meg  9  hónapig,  ugy,  hogy  
az  egész  községnek  és  tanítványainak  botrány-
kövéül  kell  szolgálniok  és  az  egész  morális  neve-
lés  hatása  megsemmisül,  hogy  házalni  kell  falu-
szerte,  hogy  megszerezhessék  azon  pár  krajezárt,  
melyből  betetevő  falatjuk  kikerül.  (Élénk  mozgás 
a  jobboldalon.)  

Azt  mondja  a  minister ur:  „Minden  félévben  
ki  szoktam  én  azt  utalványozni,  a  községek  ugy  
is fizetik  a  községi  pótadót,  tehát  az  első  félévet  
fizessék  ki  ők."  Hát  annyira  Magyarországon  él  a  



minister  nr,  hogy  adót  sem  fizet  ?  (Derültség  a  
a  szélső  baloldalon.)  Nem  tudja,  hogy  a  községi  
pótadót  negyedévenként  kell  befizetni,  hogy  nem  
vehetik be az  első  és  második  negyedévben  a  har-
madik  negyedévit,  mert  az  állami  adóval  
együtt kell behajtani ? (Ugy  van! a szélső baloldalon.) 
Es  ha  a  minister  nr  ezt  tudja  — pedig  az  ország  
törvényeit  tudnia  kell,  ha  cultusminister  is  —  
(.Derültség  a  szélső  balon)  és  ha  a jogi  egyetem  és  
a jogi  akadémiák  az  ő felügyelete  alatt állanak  is,  
hogy  mondhatj a akkor,  hogy  a  község  fedezze  a  
községi  népiskolai  tanítók  szükségleteit  az  első  
negyedben  oly  pénzekből,  a  melyeket  nincs  joga  
behajtani.  (Ugy  van!  a  szélső  baloldalon.) 

De  ha  önök  elköltik  minden  pénzünket  és  a  
nemzetnek  hitelét,  hát  képzeljük,  hogy  a  nemzet  
könnyelmű  volt  és  a  könnyelműségnek  meg  
kell  hogy  adja  az  árát;  de  mindig  arra  
kell  törekedni,  akár  béke  időben,  akár  harcz-
ban  érik  csapások  a  nemzetet,  hogy  a  nem-
zet  mentse  meg  a  maga  becsületét,  morális  
tökéjét.  Már  pedig  ha  azt  olvassák  a  lapokban  
Magyarországról,  hogy  ott  ugy,  mint a  hanyatló  
Törökországban,  a  néptanítókat  nem tudják fizetni 
—  nem  a  községek,  hanem  az  állampénztár  —  
vagy  ha  megtudják  azt,  a  mit  ma már  mindenki  
tud,  hogy  például  a  cultusminister  urnák  a jelen-
legi  év  folyamán  is 360  ezer  forinton  felül  rugó  
oly  utalványa  van,  a  melyet  nem  tudnak  kifizetni,  
ez  Magyarországnak  a  külfölddel  szemben  morális  
létjogát,  morális  alapját,  becsületét öli meg.  Azért  
én  nagyon  helyeseknek  tartom  azokat  az  ideákat,  
a  melyeket  itt  Enyedy  Lukács  t.  barátom  penge-



tett,  hogyt.  i.  más  ellenőrzési  rendszerhez  kell  
hogy  folyamodjunk,  mert a jelenlegi nem  bizonyult  
hatékonynak;  a  minister  urak  megmutatták  azt,  
hogy  egy  gyenge,  enervált  parlament  határozatait  
a  kormány  nem respeetálja,  ha veszély  e  nem  res-
pektálás  miatt  nem érheti;  azt  pedig  a  kormány  
egéBz kormányzási  ideje  alatt  megtanultuk,  hogy  
a  ministereket  veszély  azért,  hogy  túlkiadásokba  
bocsátkoztak  — bárminők  legyenek  azok  a  tál-
kiadások  —  nem  érheti  és  mivel  nem  érheti,  azért  
bátran  tehetik  meg  a  túlkiadásokat.  Nekünk  tehát  
a  számvevőszéki  rendszerünket kell  átalakítanunk,  
hogy  ne  történjék  meg  az,  hogy  csak  két  év  
múlva  tudja  meg  a  képviselőház,  mily  tálkiadások  
történtek  az  ország  terhére  ezt  megelőzőleg  két  
évvel. 

Mondja Prileszky  Tádé  t.  képviselőtársam,  
hogy  az  nem valósítható,  hogy  minden  utalvány,  
a  melyet  egy  minister  kiad,  addig  ne  fizettessék  
ki,  mig a  számvevőszék  azt  ellen  nem jegyzi.  Ez  
Belgiumban,  Olaszországban  megvan:  Igaz,hogy  
mind  a két  ország  az  alkotmányosság  mintaképe  
s  mind  a  két  ország  népe  a takarékosság  minta-
képe. 

De  mivel  védelmezi,  hogy  ez  nem  lehet ?  Azt  
mondja:  akkora  bureaucratia  van  itt,  a  mely  mel-
lett  nem  lehet  ezt  végrehajtani,  mert  ez  a  bureau-
cratia  megöli  még  magát  a  római  birodalmat  is.  

No  hát  én  elhiszem,  hogy  akkora  bureau-
cratia  van;  de  a  ki  tudja,  hogy  akkora  a  bureau-
cratia,  az  hogyan  támogathat  oly  rendszert,  mert  
tudom,  hogy  személyeket  nem támogat, mert akkor 
Deák  Ferenczet  vagy  annak  társait  kellene,  hogy  



támogassa,  hogyan támogathat oly rendszert,  mely-
ről  elismeri,  hogy  Magyarországot  a  bureaucratia  
tartományává  tette,  mely  pedig  a  római  birodal-
mat  is  képes  volt  megbuktatni?  Nem  gondolta  
meg  a  t.  képviselő  ur  mit  mondott;  mert  Rómába  
keletről,  nyugotról  és  délről  behordották az idegen 
nemzetek  kincseit.  Nálunk  pedig  mi  történik?  
Adósságért  járunk  ki  és  kölcsön  kérünk,  nem  ide-
gen  országoknak  vagyona  foly  be hozzánk,  hanem  
a  mi vagyonunk  megy  idegen  kézbe.  

És  azzal  indokolja,  hogy  nem  lehet  ezt  a  
számvevőszéki  rendszert  megváltoztatni,  hogy  a  
rendszer  magában jó,  az  emberek  rosszak.  Ha  az  
emberek rosszak, miért bizik  azokban  a ministerek-
ben,  a  kik  alantas  közegeiket  nem tudják  rendben  
és  fegyelemben  tartani?  Mert  —  azt  mondja  —  
a  rendszer  szerint  az  utalványoknak  néhány  hó  
alatt  kell  átmenniök  a  számvevőszékhez,  a  szám-
vevőszéktől  pedig  rövid  idő  alatt  kell átmenniök  a  
ministeriumhoz.  Két  eshetőség  van  tehát:  vagy  a  
ministerium  emberei  hanyagok  és  utalványaikat  
nem  teszik  át  a  maga  idejében,  a mikor  még  nem  
késő,  a  számvevőszékhez,  vagy  a  számvevőszék  
hanyag  és ha  az  utalványok  hozzá  áttétettek,  igen  
sok  ideig  hagyja  magánál  hevertetni,  vagy  mind-
két  fél  vétkezik  és  egyformán  hibás.  De bármelyik 
fél  legyen  is  a  hibás  —  akár  a  számvevőszék,  
akár  a  ministerium  —  azt  nem  elég  egyszerűen  
constatálni,  hanem  hozzá  kell  nyúlni  az  eszközök  
és  módokhoz,  melyek  még  Tisza  Kálmán  pro-
grammjában  is  helyet  foglalnak,  tudniillik  az  esz-
közök  és  módok, hogy orvosoltassanak ezen vissza-
élések. 



De  ezen  argumentum  el  sem  fogadható,  mert 
nem  az  utalványokból  kell,  hogy  tudja  a  minister,  
hogy  túlköltekezett-e vagy nem  költekezett túl,  ha-
nem  kell,  hogy  minden  ezimlettnek  meg legyen  a  
maga  nyilvántartása.  Én  azt  hiszem,  hogy  meg  is  
van  és  ha  ő  nem  az  utalványokhói  akar  meggyő-
ződni,  hanem  akár  a  czímletek  jegyzékéből,  akár  
a  forgalmi  könyvekből,  igen  szépen  meggyőződ-
hetik,  ha  ugyan  szükségét  érzi  annak,  hogy  meg-
győződjék.  De  ugy  látszik,  a  t.  kormányférfiak  
sem nem  akarnak  meggyőződni,  sem  szükségét  
nem  érzik  annak,  hogy  meggyőződjenek.  

Az  általunk  benyújtott  határozati  javaslatok  
azt  czélozzák,  hogy  érezzék  egyszer  már  szüksé-
gét s  annak  következtében  akarják  is,  hogy  túl-
költekezésekbe  ne  becsátkozzanak,  hogy  a nemzet 
legyen  tisztában  saját  helyzetével,  (Helyeslés  a  
szélső  baloldalán)  hogy  a nemzet  hitelezői  is  legye-
nek  tisztában  azzal,  hogy  itt  nem  könnyelmű  kor-
mányzás  foly.  Mert  ha még azt sem  tudják  indokul  
felhozni,  hogy  a  nemzet  annyagi  ügyeit  rendben  
kezelik,  vájjon  mi  szolgál  az  önök  kormányzatá-
nak  alapjául?  Vájjon  miért  ülnek  önök  a ministeri 
székekben  ? csak azért, hogy legyenek, hogy legyen 
kormányzás,  vagy  mint  a  ministerelnök  ur  szokta  
mondani, azért,  mert  a  választó  közönség  józan  
esze Ítéli  őket  arra  hivatottatnak.  Én  csak  arra  
kérem,  hogy  takarékossághoz  tartva  magukat,  a  
választó  közönség  józan  eszét a jövőben  se  királyi  
táblákkal,  se  törvényszékekkel,  vagy  vinezellér-
iskolákkal,  borral  és  pénzzel  ne  kábítsák  el  
(Élénk  helyeslés  a szélső  baloldalon)  s  akkor  legye-
nek  meggyőződve,  hogy  kevés  ideig  fognak  azon  
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a  helyen  ülni,  hanem  oda  fognak  menni,  a  hol pót-
hitelt  kell  keresniük,  hogy  valaha még  kormányra  
juthassanak.  (Elénk  tetszés a  szélső  baloldalon).  

Kérdés a  Hentzi-ügyban.  
(1886.  évi  május  29-én.)  

T.  képviselőház!  (Sálijuk!  Sálijuk!)  
Azon  eseményt,  mely  tegnap  a  krisztina-

városi  katonai  temetőben  történt,  az  előttem  
szólott  már  részletesen  ismertette.  Különös fontos-
ságot  kell  annak  tulajdonítanom  azért,  mert  állí-
tólag  napiparancs  következtében,  de  tekintet  
nélkül  a  napi  parancsra,  köztudomás  szerint  tes-
tületileg,  díszben  vonult  ki  a  2.  mérnökkari  ezred  
4.  és  5.  zászlóaljának  tisztikara.  

Hogy  a  közös  hadseregnek  egy  része  a  fe-
gyelem  ellenére  ilyen  tüntetésben  testületileg  
díszben,  fensőbb  hatóságok tudta nélkül  részt  vett  
volna,  azt  én  hihetőnek  nem  tartom  és  ha  való  
volna,  akkor  a  fegyelem  meglazulásának  igen  
komoly  és  aggodalmas tüneteit  mutatná. (Ugy  van!  
a  szélső  baloldalon.)  

Azon  síroknak  megkoszorúzása  épen  Buda-
várának  a  magyar  hadsereg  által  történt  bevétele  
évfordulóján  nem jelenthet  egyebet,  mint egyszerű 
tüntetést  az  akkor  történtekkel szemben. (Ugy  van ! 
a  szélső  baloldalon.)  Midőn  a  nemzet  hadserege  
1849.  május  21-én  Budavárát  bevette,  akkor  a  
nemzet  a  maga  fővárosát,  királyának  székhelyét  



foglalta  el.  Az a  nemzet,  a  mely  fegyvert  ragadott,  
de alkotmánya  és  szabadsága védelmére és  nem egy 
köztársaság lobogói  alatt,  hanem  Ferdinánd  király  
nevében  az  alkotmányosság  és  törvényesség  
alapján.  A nemzet harczolt és küzdött a századokon 
át  törvénykönyveinkbe  foglalt  jog  és  az  aligmult  
időben  kiadott  fejedelmi  eskü  által  megerősített  
alkotmány  és  az annak  garantiáit  magában  foglaló  
törvények  védelme érdekében.  (Ugy  van!  Ugy  van!  
a  szélső  baloldalon.)  A  ki  a  nemzetnek  ezen  tényét  
megtámadja,  az  e  nemzetnek  nem  újabb  alkot-
mányossága  alapján  áll,  de  háromszázados  küz-
delmeinek jogosultságát  kárhoztatja  és ítéli  el.  

Nekem  hitem  és  meggyőződésem,  hogy  a  
nemzeteknek  kötelessége  a  saját  fennállásuk  
érdekében  meghozott,  de  szükséges  törvények,  
szabadságuk  és  alkotmányuk fenntartása  s az azért  
való  küzdelem.  És  ha  egy  nemzet  elértheti  azt,  
hogy  törvényeket  és  alkotmányt  békés  uton  meg-
szerezhet  a  polgárok  számára,  akkor  hibáznék  és  
bűnös  volna,  ha  azt  fegyveres  erővel  keresné.  
Ellenben  ép  oly  megbotránkoztatónak  tartom  azt,  
ha  egy  nemzet  ezen  érzületét  insultálják oly testü-
letek,  melyeknek  tagjai  —  mint  különösen  a  2.  
mérnökkari  ezrednek  összes  legénysége  —  innen  
Magyarországról  toboroztatnak,  tehát  magyarok-
ból  állnak,  tehát  ezen  érzület  által  kell,  hogy  át  
legyenek  hatva  s insultálja  oly  testület  tisztikara,  
melynek  fizetéséhez  és  fentartásához  az  ország  
hozzájárul  (Ugy  .van!  Ugy  van!  a  szélső  balolda-
lon)  és bár  fájdalom,  közös  institutió  alakjában — 
mert  én  a  külön  hadseregnek  vagyok  hive  —  de  
Magyarországnak  hadseregét  is  képezi.  



A véderő,  mely  egy  ország  ktll-  és belbizton-
ságát  kell,  hogy  fenntartsa  és  védelmezze,  szük-
séges,  hogy  legalább  a nemzetnek magasabb érde-
keivel  közösségben  álljon.  Ha  olyan  intézmény,  
mint  a  közös  hadsereg,  nincs  is  teljes  közös-
ségben  a  nemzet  érzületével  és  a  nemzet  esz-
ményi  törekvéseivel,  de  legalább  tisztelettel  
kell  viseltetnie  azok  iránt  és  azok  érzülete  iránt,  
a  kik  neki  kenyeret  adnak.  (Ugy  van!  a  szélső  
baloldalon.)  És  egy  nemzet  sem  volna  méltó  
a  tiszteletre,  a  melyet  az  állami  életben  élö  nem-
zet  köteles  magának  kivívni,  ha  az  ő véréből  és  
pénzéből  fenntartott  institutióknak  nem tudná meg-
parancsolni  a  tiszteletet,  a  mely  tiszteletet  a  nem-
zet  minden  törekvései,  alkotmányos jogai  és  sza-
badságai  megkövetelnek.  (Ügy  van !  a szélső  bal-
oldalon.)  Vájjon, t.ház,  megengedhető lesz-e,  hogy 
ezután  a  hadsereg  tisztjei,  ugy  mint  Oroszország-
ban,  maguknak  szabadságokat  vesznek  és  csak  a  
czár iránti hűséget hangoztatva,  mindenben  szabad-
kezüeknek  higyjék  magukat?  hogy  politikai  de-
monstrátiókat  rendezhessenek,  mint  Moszkvában  
és Kievben;  hogy  itt  is  legyenek  Csernajevek,  a  
kik  fennen  hangoztatnak  politikai  és  nemzeti  
principiumokat,  melyeket  a  kormánynak  meg  kell  
czáfolni?  Hiszen  ez  a  lépés  maga  után fogja  vonni 
azt, hogy  a  tábornokok  valamint  a  sirhalom  előtt,  
ép  ugy  politikai  gyülekezetekben  is  hirdethetnek  
politikai  elveket.  Kifejezhetnek  az  állampolgá-
rokkal  szemben  ellenséges  érzületet,  a mely állam-
polgárok közt élnek, a mely állampolgárok kenyerét 
eszik.  Hiszen  ha  megengedjük a politizálást  egyik  
félnek,  meg  kell  engedni  a  másik  félnek  is.  És  



vajjún  érdekében  áll-e  az  államnak  és  koronának,  
hogy  itt  a  hadsereg  politikát kezdjen folytatni  és  a  
két  állam  közti  súrlódásokban  pártállást  foglaljon  
el ?  A  hadseregnek  épen  a  tisztikar  által  nyújtott  
példa  alapján  még  azon  ellentétes  érzelmeket  is,  
a  melyet  a  polgári  életben  éreznek,  a  fegyelem  
kötelékei  közt  félre  kell  tennie.  A  katonák  egye-
dül  a  törvény  őrei  legyenek,  (Ugy  van!  a szélsőbal-
oldalon)  már  pedig,  t.  ház,  ha  egy  tábornok  arról  
beszél,  hogy  minő  dicsők  voltak  azon  idők és azon 
időket  mint  példaadókat  hozza  fel,  midőn a  korona  
és  nemzet meghasonlottak, midőn ebből egy háború 
keletkezett,  a  mely  a  nemzetre  nézve  gyászos,  de  
dicsőséges  volt  és  a  mely  a  koronára  és  a  bécsi  
hatalmasokra  nézve  gyalázatos volt és Oroszország 
beavatkozását  kellett maga után vonnia:  az a tábor-
nok  nem  tesz  jó  szolgálatot  sem urának,  sem  a  
nemzetnek, a melynek kell, hogy fegyvereit  viselje! 
(  Ugy  van!  a  szélső  baloldalon.)  Mert, t. ház, a mult idő 
és  annak  emléke  nagyon kényes. Mig egyes  polgá-
rok, a kik a pártérzelmek,nemzetiségi  érzelmek által 
elválasztva és megkülönböztetve vagyunk, e különb-
ségeknek adhatunk szabad folyást.  De a hadseregek 
tagjai nem adhatnak  szabad kifolyást  ekülönbségek 
nek, mert akkor,vagy egyik,vagy  másikáramlatnak,  
vagy  pártnak  szolgálatába  állanak, vagy szolgála-
tában  állóknak  látszanak.  Már  pedig  kívánatos,  
hogy  a  nemzet  minden  része fiait  a  hadseregbe  
megnyugvással  és  bizalommal  adja  és  e  törvény-
hozás  az  állam  pénzét azon tudatban szavazza meg, 
hogy  a  nemzet  és  alkotmány  ellen  felhasználtatni  
nem  fog.  (Ugy  van!  a  szélső  baloldalon.)  

Tudom  én  azt jól,  hogy  a  katonai  körökben  



nagyon  kellemetlen  érzést  szili  az,  hogy  Magyar  
országon  szemmelláthatólag  hegednek  he  a sebek, 
a  melyek  az  1848—49-ki  és  azutáni  időkben  a  
nemzet  testén  üttettek  s  a  koronának  bizalommal  
való  közeledése  a  nemzethez,  a  nemzetben  a  
loyalitásnak  mind  mélyebb  és  mélyebb  érzületeit  
kelti  fel.  Ezen  bizalom  bizalmat  követel;  de  ha  a  
nemzet  és  korona  közt  teljes  bizalom  és  egyet-
értés  uralkodik, akkor  a katonai köröknek  politikai  
szereplése  és  államjogi  hatalma  nincs,  tehát  ők  
arra  törekednek,  hogy  a  nemzet  és  a  korona  közt  
e  bizalmat,  ha  lehet,  megingassák  és  e  résen  
behatolva,  mind  jobban  eltávolítsák  e két tényezőt 
egymástól  és újból  felidézzék  azon  időket,  midőn  
a  katona  volt  az  ur  az  országban,  nem  pedig  az  
alkotmány  és  a  jog.  Mi  pedig  azt  akarjuk,  hogy  
a  nemzetben  felébredt  loyalitás  érzete  és  a  
korona  részéről  tapasztalt  közeledés  mind  'jobban  
megőriztessék,  mert  azon  bizalom  kapcsán  remél-
jük, hogy  igen  sokat, a  mit  önök elérni nem tudtak, 
Magyarország  állami jogainak  szaporítására  jövő-
ben  elérhetünk.  (Ugy  van  a  szélső  balon.)  

Azért  nekünk  megbotránkozva  kell  tilta-
koznunk  a tegnap  a Krisztina-temetőben  történtek  
ellen,  mint  olyan  ellen,  a  mely  a  nemzetnek  
érzületét  sérti  s  a  múlthoz  való  ragaszkodást  
megtámadja,  a  mely  ragaszkodás  a  múltra  fátyolt  
vetve,  egyetértést  hozott  létre  a  nemzet  és  a  
korona  között.  

Ezért  a  következő  kérdést  vagyok  bátor  a  
ministerelnök  úrhoz  intézni:  (Olvassa.)  

Kérdés  a  ministerelnök  úrhoz.  Azon  meg-
döbbentő  esetről  értesült  Magyarország  népe,  



hogy  tegnap,  május  21-én,  Budavárának  a magyar 
sereg  által  1849-ben  történt  visszafoglalásának  
évfordulóján  a  II.  mérnökkari  ezred  4.  és  5.  
zászlóaljának  tisztikara  testületileg,  napiparancs  
következtében,  díszben  a krisztina-városi  temetőbe  
kivonult  és  a  magyar  hadsereg  elleni  harczban  
elesett  Hentzi  Henrik  tábornok,  Alnoch  Alajos  
ezredes  sirját  megkoszorúzta,  mely  alkalommal  
Janszky  tábornok  és dandárnok  a fenálló  államrend 
iránt  is  ellenséges  beszédet  tartott.  

Kérdem  a ministerelnök urat:  van-e tudomása 
az  elösorolt.íkról  s  ha  nincs,  hajlandó-e  szerezni  
és  kinyomozni,  hogy  a  testületi,  díszben  való  
kivonulás  napi  parancsra  történt-e?  

Ha  van  tudomása,  és  ha  szerzett  informatiói  
alapján  az  előadott  tények  valóságáról  értesülend,  
a magyar nemzet méltóságával  megegyeztethetőnek  
tartja-e,  hogy  a  nemzet  fiai,  a  nemzet  pénzén  
tartott  hadsereg  hatóságai  parancsára,  saját  
nemzetét  bántó  cselekvényekre  vezényeltessék  

A  hadsereg  fegyelme  érdekében  állónak  
véli-e,  hogy  a hadsereg közegei politikai szereplést 
kezdjenek  és  kihívó  tüntetéseket  rendezzenek?  

A  nemzet  és  uralkodója,  a  nemzet  és  a  vele  
élő  nemzetiségek  köziitt  a  mult  daczára  kifejlődő  
és  tovább  fejlesztendő  rokonszenv,  bizalom  és  
ragaszkodás  ápolása  érdekében  levőnek  hiszi-e  az  
ilyen  nemzetsértő  tüntetésnek  magyar  földön,  
magyar  nemzeti  emléknapon  való  büntetlen végre-
hajtását? 

Hajlandó-e,  ha  ezen előzmény nélküli tüntetés 
valónak  bizonyul, meg'tenni  a  szükséges  lépéseket,  



hogy  a  nemzet  elégtételt,  a  türelmével  visszaélők  
büntetést  kapjanak?  (Élénk  helyeslés  a  szélső  baX-
felül.) 

Válasz  a Hentzi-ügyben. 
(1886.  éri  május  54-én.)  

T.  képviselőház! Midőn  kérdésemet  megtet-
tem,  akkor  is  azon  törekvéstől  voltam  áthatva,  
hogy  kerüljek  minden  kirívóbb  pártszinezetet,  
hogy  ezen  ügyben,  a  melyben  a  nemzetet  láttam  
sértve  és  bántalmazva, a  nemzet  a  maga egészében 
és  összeségében  érdekközösségben  lehessen.  (He-
lyeslés.)  A  jelen  pillanatban  sem akarok  arra  ki-
terjeszkedni, t.  ház, hogy  az  azon  tényekhez  fűzött  
magyarázatokat,  a  melyeket  a  ministerelnök  ur  
a  hivatalos  acták  alapján terjesztett  elő  és  a  me-
lyek  szerint  a  tüntetés nem volt hivatalos színezetű, 
hosszasan  czáfolgassam.  Elég  csak  arra  rámutat-
nom,  hogy  az  erre  vonatkozó  felhívás  bennfoglal-
tatott  a napiparancs  könyvben,  a  mely  hivatalos  
irat  a  katonára  nézve,  mert  ehhez  kell  magát  tar-
tania,  és  hogy  azon  mérnökkari  ezred  tartalékos  
tisztjeitől,  a  kik  azért  folyamodtak,  hogy  ezen  
ünnepélyen  ne  kelljen  megjelenniök,  a  felmentés  
megtagadtatott.  (Zaj.  Mozgás  a  szélső  balon.)  

Ez  mutatja,  t.  ház,  hogy  megvolt  a  rossz  
szándék,  hogy  ezen ünnepélyen  magyar  embernek  
is  kelljen  pirulnia!  (Igaz!  ügy  van!  a  szélső  bal-
oldalon.  Mozgás.)  



Azt  a  magyarázatot  sem  lehet  elfogadni,  
t.  ház,  hogy  ez  egyszerűen  a bajtársak  kegyelete  
volt,  mert  a  múlt  időkkel  a  hadseregnek  a jelen-
legi  alkotmányos  rend  mellett épen  ugy  szakítania  
kellett,  a  mint szakított  a  nemzet  is.  Nem  szabad,  
t.  ház,  a  mult  időknek  árnyait,  a  melyek  nem  
eszményiek,  felidézni,  mert  sem  Hentzi,  sem  
Alnoch  árnyai  nem  képezhetnek  eszményt  azon  
hadsereg  előtt,  a  melynek  védelmére  hazánk  is  
bizva  van.  (Helyeslés  a  szélső  baloldalon.)  

Mert  Hentzi  először  letette  az  alkotmányra  
az  esküt,  de  nem tartotta  meg. Péterváradról  ugy  
szép szerével  távolittatott  el s itt  Budapesten  szol-
gált.  Midőn  a  magyar  nemzeti kormánynak  mene-
külnie kellett  Budapestről, akkor  Hentzi  megjelent  
Kossuth  hívására  és  Ígérkezett,  hogy  Szegedet  
kész  megerősíteni  a magyar  kormány védelmére. 
Midőn  azt  Kossuth  visszautasította,  akkor  azt  vá-
laszolta,  hogy Budapesten  fog  maradni  és  Kossuth  
Lajos becsületszavát  vette,  hogy  nem  fog  a  ma-
gyar  hadsereg  ellen  harczolni.  S  csakhamar Buda-
vár  védelménél  látjuk  őt,  esküje  és  becsületszava  
ellenére. 

Nagyon  jól  volt  megválasztva  a  kamarilla  
által  Budapest  védője,  mert  annak  nem  a  hős  ba-
bérkoszorújáért  kellett  harczolnia,  hanem  kellett  
félnie  azon  kötéltől,  mely  az  esküszegőkre,  a  be-
csületvesztettekre  vár.  (Élénle  tetszés  a  szélső  
balon.) 

í)e,  t.  ház,  menjünk  tovább;  a  magyar  sereg  
vezérlete  elkerülte  gondosan,  hogy  a  pesti  
oldalról  a  vár  ellen  lövés,  vagy  támadás  in-
téztessék. Nemzetközi  törvények, a  hadviselő  felek  



közt  levő  szabályok  határozmányai  tiltják,  hogy  
oly város,  melyből  ellenséges  támadás  nem  intéz-
tetik,  bomháztassék.  És  midőn  Hentzi  Pestet  bom-
bázta,  akkor  a  térparancsnok  Patay  István  ezre-
des  kiadta  a  parancsolatot,  hogy  főbelövetés  terhe  
alatt  nem  szabad  Buda  felé  még  puskalövést  sem  
intézni.  A  kormánybiztos  pedig  Irányi  Dániel,  a  
kit  szerencsénk  van  körünkben  is  tisztelni, (Élénk 
éljenzés  a  sz'lsö  balon)  kinyomozva  az ügyet,  con-
statálta,  hogy  Pestről  semmiféle  lövés  nem  történt  
és ugy az első, mint a többi bombáztatása a városnak 
csakis  vandal,  barbar cselekedet •  volt.  (Helyeslés  a  
szélső  baloldalon.)  

De  ott  van  Alnoch  ezredes  is,  a  ki  akkor  
akarta  a  lánezhidat  felrobbantani,  midőn  már  a  
magyar  sereg  diadalmasan  Buda  várfokán  
volt. Egy  nemzeti  müvet  minden  haszon  nélkül,  a  
nélkül,  hogy  onnan  támadástól  lehetett  volna félni, 
barbar  és  vandal  módon  akart  elpusztítani.  (Élénk  
helyeslés  a  szélső  baloldalon.  Mozgás.)  Hogy  pedig  
mennyiben  volt  genie  az  a  genie-kari  tiszt,  a  kit  
ünnepelni  akartak,  legjobban  mutatja  az  az  akna,  
melylyel  a  lánezhidat akarta  légbe  röpíteni, holott 
magát  vetette  föl  vele.  (Derültség.)  Mert  velük  
volt  ugyan  a  czár,  de  ellenük  az  Isten.  

Hentzi  nem  oly  hősiesen  vérzett  el,  mint  
azok  az  ünneplök  el  akarják  hitetni.  O  a  szolgák  
halálával  múlt  ki.  Álruhában  akart  megszökni  és  
ugy  ismerték  fel  s lőtték  le  hátulról.  Képviselő-
társaink  közt  vannak,  a  kik  azt  jól  tudják  s  a  
kikre,  mint  tanukra  hivatkozhatom.  (Halljuk!  
Halljuk!) 

Tehát  nemcsak  működésük  szelleme,  hanem  



ama  férfiak  élete  története  miatt  sem  lehet  meg-
engedni,  hogy  az  a  hadsereg,  mely  közösnek  ne-
veztetik,  mely  Magyarország  pénzéből fentartatik, 
melybe  Magyarország  ifjai  hesoroztatnak,  hogy  
—  mondom  —  ez  a hadsereg  és  annak  tisztikara,  
ily  ünneplésekre  vetemedjék.  (Helyeslés  a  szélső  
balon.) 

ígen  örvendek,  hogy  valamint  el  kellett  ítél-
nem  az  ö  eljárásukat,  a  ministerelnök  válaszát  
tudomásul  vehetem. Mert  ezáltal  eonstatálni  vélem  
azt,  hogy  bármiben  van  eltérés  köztünk,  de  a  
magyar  nemzet  közérzülete  még  nem  hanyatlott  
annyira,  hogy  oly  kérdésekben,  midőn  a  nemzet  
méltósága  sértetik  meg,  egyet  nem  tudnánk  ér-
teni.  Csak  egy  kívánságom  van,  hogy  a  minister-
elnök  ur  szava,  ép  azért,  mert  oly  magas  tanúsá-
gokra  kegyeskedett  hivatkozni,  valóság  legyen  és  
ne  hiú  ígéret.  E  kívánság  kifejezése  mellett  a  mi-
nisterelnök  ur  válaszát  tudomásul  veszem.  (Álta-
lános  élénk  helyeslés.)  



A  rendőri  vérengzésről.  
(1886.  éri  janim  h«  4-én.)  

T.  ház!  (Halljuk!  Halljuk!)  
Elnök :  Mihez  kiván  a  képviselő  ur  szólani ? 

(Nagy  zaj  a  szélsőbalon.  Felkiáltások:  Joga  van 
szólani!) 

Ugrón Gábor:  Azt  hiszem, jogom  van  ezen  
kérdéshez  szólani?  

Elnök  I Mélltóztassék  ezt  megmondani, hogy 
tudomásom  legyen  róla,  hogy  mihez  kiván  a  kép-
viselő  ur  szólani.  (Helyeslés  a jobboldalon.) 

Ugrón  Gábor; T.  ház!  (Halljuk!  Halljuk!)  
Midőn  felszólalok,  kell  hogy  tegyem  ezt  azért,  
hogy  egyfelől  jelezzem azt,  hogy nem látok  abban  
semmi  különöst,  sőt  abban  az  alkotmány  és  sza-
badság  bizonyos  biztosítékát  találom, hogy a jelen 
eset  alkalmával  a  képviselő  urak  pártkülönbség  
nélkül  bántalmaztattak, mert igy  legalább  nemcsak  
az  ellenzéken,  de  a  túloldalon is  meggyőződhettek  
a  belügyminister  közegeinek  tapintatlanságáról,  
neveléséről,  helyes eljárásáról  és  válogatott  finom 
modoráról.  (Élénk  derültség.  Igaz!  ügy  van!  a  
szélsőbalon.)  Nem  tartanám  helyesnek,  ha  a  kép-
viselők  bármely jelvény  által  megkülönböztethe-
tők  lennének,  mert  akkor  a  jelen  alkotmányos  
kormány  visszaéléseit  nem  ismerhetnék  meg  a  
maguk  brutálitásában.  (Élénk  tetszés  a  szélső  bal-
oldalon.)  A  miniszterelnök  ur,  mint  annyiszor  már  
tette,  most  mint  belügyminister  is  újabb  nézet-
változást  követ  el, (Halljuk!  Halljuk!  a  szclsőbálon.j  



mert  mint alkotmányos  ember  mindig  azon  nézetet  
kellett  hogy  vallja  és kell  hogy  vallja  ma  is,  ha  
alkotmányos  ministernek  akar  tekintetni,  hogy  a  
népnek  a  vagyon-  és  személybiztonság  respectá-
lása  mellett joga  van  tetszését  vagy  nem  tetszését  
nyilvánítani;  (Zajos  helyeslés  a  szélsőbalon)  a  nép-
nek joga  van  ezt  tenni  minden  alkotmányos állam-
ban,  ha  a  személy-  és  vagyonbiztonságot  nem  
háborítja  és csak  ha  az  háborgattatik,  akkor  kez-
dődik  a rendőröknek  hivatása,  (ügy  van!  Ugy  van! 
a  szélső  baloldalon.) 

Azt  hiszi  a  minister  nr,  hogy  annak  a  sze-
gény  népnek  csak  addig  van  joga  az  ország  
ügyeinek  ellenőrzésére,  mig  a  minister  ur  szá-
mára  megválasztja  a  képviselőket,  azontúl  pedig  
nincsen ? (Élénk  tetszés  a szélső  baloldalon.)  Már  pe-
dig  azontúl  felháborodásának  nem  adhat  más  úton  
kifejezést,  mint  igy  tüntetve.  (Igaz!  Ugy  van!  a  
szélsőbalon.) 

Ha  a  t.  minister  ur  ezt  helytelennek  nyilvá-
nítja, akkor  ki  kell  szakítania  ama  fényes  lapokat  
Anglia  történetéből, a  hol  százezerre menő tüntetők 
az  ország  gazdasági  viszonyainak  javítását  s  az  
ország  intézményeinek  új  irányban való fejlődését 
például  a  gabonatörvényt,  az  angol  felsőházi  re-
formot  ily  uton  helyes  irányban  támogatták.  
(Zajos  helyeslés  a  szélső  balon.)  Azt  mondja  a  
minister  ur,  hogy  a  nemzet  sorsa  felett  nem  dönt-
hetnek.  Nem  is  kivánja  senki,  hogy a nemzet  sorsa  
felett  döntsenek,  de  egyet,  mint  oly  tüneteket,  
melyek  a  nép  keblében  háborgó  érzelmeknek  
adnak  kifejezést  nemcsak  nekünk, hanem  önöknek  
is  kötelességük  respectálni.  (Zajos  helyeslés  a szélső 



balon.)  Mert  az  alkotmány nemcsak  azt  teszi,  hogy  
a  megválasztott  képviselők  szavazata  szerint  kell  
az  országot  kormányozni,  hanem  azt  is,  hogy  az  
országot  a  nép  akarata  szerint  kell  kormányozni,  
(Iyaz  !  Ugy  van ! a szélső  baloldalon.  Nyugtalanság  a  
jobboldalon.) 

És,  t.  ház,  azt  mondja  a  minister  ur  nagy  
elégtételül,  hogy  majd  elrendeli  a  vizsgálatot  és  
senki,  a  kiről  ki  fog  derülni  a  törvénytelenség,  
nem  fogja  elkerülni  a  maga  büntetését.  íme  itt  a  
kibúvó  ajtó,  melyre  a  t.  ház  előtt  rá  akarok  
mutatni.  (Halljuk!  a  szélső  baloldalról.)  Előbb  le-
szedetik  a  számjel vény eket  a  rendőrök  ruháiról,  
hogy  egyénileg  ne  lehessen  őket  felelőssé  tenni.  
(Igaz!  Ügy  van!  a  szélső  baloldalon.  Nyugtalanság  
a jobboldalon.)  S  ekkor  megindítják  a  vizsgálatot.  
A minister  ur  azt  módja, hogy  senki sem kerüli  el  
a  maga büntetését.  S  ebből ugy  látszik jó  előre  ki  
volt  számítva  és  rendeletből  történt,  hogy  a  sze-
mélyes  felelősség  megsztintettessék.  (Zajos  helyes-
lés  a szélső  baloldalon.)  

Ha  a  minister  ur  szolgálatokat  akar  tenni  
Bécsnek,  a  reactiónak,  keressen  erre  más  utat!  
(Élénk  helyeslés  és  éljenzés  a szélső  baloldalon.  Zajos  
ellenmondások  a  jobboldalról.)  És  ne  mutassa  azon  
példát,  hogy  Bécsnek  akként  szerezzen  elégtételt,  
hogy  magyar  ember  vérébe  mártsa  kezét.  (Zajos  
helyeslés  a szélső  baloldalon.  Nyugtalanság  a jobb-
oldalon) 

Ezek  után,  t.  ház, röviden  azt  mondom,  hogy  
gyöngén  állhat  az  olyan  kormány  tekintélye  és  
gyöngén  állhat  az  olyan  nemzet  tekintélye  is  és  
nagy  hiúság  lehet  azon  férfiak  lelkében, mely őket 



háborgatja  és  e nemzet  ellen  ingerli,  a  kik  azt  
hiszik,  hogy  elégtételt  szerezhetnek  azzal,  ha egy 
szegény  házmestert  megölhetnek  engesztelő  áldo-
zatul.  (Zajos  helyeslés  a  szélső  baloldalon.  Nyug-
talanság  a jobbo'dalon.) 

T.  ház! Ki  teheti  fel  azt,  hogy  felsőbb  intéz-
kedés  nélkül  azon  rendőrség,  mely  az  új  rendőr-
főkapitány  kinevezése  óta  oly  humanusnak,  oly  
tisztességesnek  mutatta  magát,  egyszerre  levet-
kőzve  minden  tisztességet,  a  legalávalóbb  csele-
kedetre  vetemedik ?  (Élénk  helyeslés  a  szélső  bal-
oldalon.)  Mert  hiszen  a  botbüntetés  el  van  törülve  
s  ime itt  törvényes  Ítélet  nélkül  polgárok  botoz-
tatnak,  (Igaz!  Úgy  van! a szélső  baloldalon.)  A fegy-
ház  rabjait  magának  szólítják  és  a  rendőrség  per  
takarodjatok  rendelkezik.  (Igaz!  Ugy  van!  a szélső 
baloldalon.)  Honnan  meri  magának  venni  a  rend-
őrség  ezt  a  szabadságot?  Ki  látott  alkotmányos  
országban rendőrséget  korbácscsal kivonulni békés 
polgárok  közé.  És  ki  látott  fegyvert  használni  
mindaddig,  a  mig  a  vagyonbiztonság  és  személy-
bátorság  veszélyeztetve  nincs?  Ilyesmit  csak  
Oroszországban  iehetne  feltételezni,  mely példány-
képül  szolgálhat  egynémely,  a  divatból  kiment  
és  lomtárba  utasítandó  államférfiunak.  (Zajos  he-
lyeslés  a  szélső  balodalon.)  

Alkotmányos  országban  egészen  más  intéz-
kedésekkel  létesíttetik  és  tartatik  fenn  az  
egyéni  szabadság  és  az  életbiztonság  védelme,  
(Igaz!  Ugy  van! a  bal-  és  szélső  baloldalon.)  

Nem  azért  ültette  a  ministerelnök  urat  a  bel-
ügyministeri  székbe  az  országgyűlés  többsége,  
hogy  ily  rendőri  brutalitások  rendeztessenek,  



hanem  azért,  hogy  mindnyájunk  szabadsága  és  
testi épsége  fölött  őrködjék.  (Igaz!  ügy van! a bal-  és 
szélső  baloldalon.)  És  nem  azért  állítottuk  fel  a 
rendőrséget,  hogy  annak  tagjai  mint  sbirrek,  a  
polgárokra  uszithatók  legyenek;  (Zajos  helyeslés  
a  szélső  baloldalon)  mert  a  ki  nem  ad  a  rendőr-
ségnek  nevelést,  az  ne  engedjen  neki  szabad  
kezet  és  hogy  ha  nem  tud  gondoskodni  a  rend-
őrség  élére  olyan  tisztviselőkről,  a  kik  tudják,  mi  
a  különbség  az  illedelmes  bánásmód és a durvaság 
közt:  (Zajos  helyeslés  a  szélső  baloldalon)  akkor  
tartsa  vissza  őket,  mint  a  hogy  vissza  tartják  a  
házőrző  ebet,  hogy  ha  nagyon  marós.  (Ugy  van! 
a  szélső  balon.)  

Ezek  után,  t.  ház,  kijelentem,  hogy  a  mi-
nister  urnák  további  eljárását  én  is  elvárom.  
(Helyeslés  a  szélső  balfelől.  Egy  hang  jobbfelől:  Elég  
már!)  Elég?Nem  kapott  vagy  egyet  álképviselő  
ur  a  rendőröktől,  hogy  ennyire  meg  van  elé-
gedve?  (Zaj.)  

Én  elvárom  a t.  minister  nrtól  a  vizsgálatot  
és  remélem,  hogy  a  vizsgálat  rendjén,  miután  a  
házban  vettetett  fel  a  kérdés,  a  belügyminister  ur  
kötelességének  fogja  tartani  itt  a  házban  előter-
jesztést  tenni  a  vizsgálat  mibenlétéről,  mert  az  
ügyet,  amelynek  annyi képviselő  szemtanuja  volt,  
elsikkasztani  nem lehet  és  fényes  elégtételre  van  
szükség  a  szabadság  és  egyéni  biztonság  tekin-
tetében.  Mi  ezt  kérjük  és  követeljük.  (Élénk  he-
lyeslés  és  éljenzés  a  szélső  baloldalon.)  



A  költségvetés  alkalmából.  
(1887. jannir  Sl-én.)  

Tisztelt  képviselőház!  (Ralijuk!  Halljuk!) 
Eddig  a  költségvetések,  melyeket  a  jelenlegi  
kormány  beterjesztett,  fiiszerezve  voltak  hypo-
crisissel;  a  mostani  fűszerezve  van  ezen-
kívül  ministeri  crisissel.  (Derültség  a  szélső  balol-
dalon.  Ugy  van,  szélső  balfelöl.)  Az  eredmény  már  
is  látható;  mert  a  mig  az  eddigi  költségvetések  
hiányaiért  és  a  költségvetés  rosszaságáért  a  hibá-
kat  kerestük  mi  itt  az  ellenzék  oldalán:  addig  
most  már  a  túlsó  oldalon  is  megtalálják  a  hibát  a  
távozó  pénzügyminister  személyében,  mert  az  
már  a  házi  erények  közé  tartozik  örökké, a  távo-
zóban  kapni  meg  a  hibát,  nem  a  megmaradóban.  
(Ugy  van! a  szélső  baloldalon.)  

A  költségvetés,  bármit  beszéljenek  is,  az  
állami  és  a  nemzeti  munkásságnak  elszámolása.  
A  miként  dolgoztak  az  állam  gépezetével,  a  mi-
ként  vezették  munkára  a  társadalmat,  olyan  a  
költségvetés.  A  kik  rossz  állami  politikát  csinál-
nak,  a  kik  a  társadalmat  rosszul  vezetik,  azok  
rossz  költségvetést  fognak  beterjeszteni.  
(ügy  van!  a  szélső  baloldalon.)  A  költségvetés  
egész  meztelenségében  tárja  fel,  hogy  azon  
politika,  a  melyet  a kormány  és  az  ő hivei  követ-
tek,  rossz  volt,  mert  évtizedek  eredményei  után  
is  a  költségvetés  maga  bizonyítja be,  hogy  rossz  
politikának  rossz  költségvetése  lehet.  A  köz-
gazdasági  élet  és  a  nemzeti  munkásság  vezetése  
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a  kormánynak  egyik  főfeladata;  de  hogy  azt  
tehesse,  kell  hogy  a  kormány  irányzattal,  esz-
mékkel,  elvekkel  birjon,  nem  lehet,  hogy  
gondolattörmelékekből,  ötletekből éljen. (Ugyvan! 
a  szélsőbalon.)  

Államot  alkot  a  népesség,  a  mely  azt  lakja  
s  ha  Magyarországnak  népesedési  mozgalmát  
tekintjük,  azt  tapasztaljuk,  hogy  a  mig  az  abso-
lut  kormányzás  ideje  alatt  Magyarország  népes-
sége  szaporodott  1.500,000-rel  és  az  alkotmányos  
aera  első  felében  is  a  népesség  1872-ig  szaporo-
dott  500,000  lélekkel,  azt  tapasztaljuk,  hogy  
1872-től  1882-ig  11,000  lélekkel  szaporodott  
Magyarország  népessége.  Mit  bizonyít  ez ?  Hogy  
a  nemzeti  munkásságnak  legelső  eleme,  a  lakos-
ságnak  száma  oly  megdöbbentően  hátra  maradt,  
hogy  mig  nálunk  11  ezerre  tehető  a  10  évi  sza-
porodás,  addig  a  szomszéd Lajthántál 2.300,000-re 
rúgott  az,  vagyis  210-szer  akkora  volt,  mint  
Magyarországon.  Nem  egyenes  elhanyagolására  
mutat  ez  ugy  a  munkás,  mint  a  fegyverviselő  
kezeknek  és  nem  hivja-e  fel  a  kormánynak  intéz-
kedését  a  népesedés  ezen  mozgalma?  Magyaror-
szág  helyzete  az,  hogy  egyik  része,  a  hol  a föld 
kevésbé  jó  és  termékeny,  tálnépes,  nem  biija  
eltartani  a  maga  népét,  a  másik  része,  a  mely  
sokkal  termékenyebb,  csekély  népességgel  bir.  
Vájjon  az  államférfinak  nem  első  feladata  lett  
volna-e  keresni  a  túlnépesedés  és  rossz  talaj,  a  
gyér  népesség  és jó  talaj  között  egy  kiegyenlítést  
és  vezetni  a  népesedési  mozgalmat  akként,  hogy  
a  mig  terhétől  megszabadítja  a  kevésbbé  termé-
keny  vidéket  és  nem  engedi,  hogy  azok  Ameri-



kába  vándoroljanak,  addig,  ott  hol  a  föld  termé-
keny,  a  munkás  kezeket  szaporítsa  és  ez  által  
a  termelést  olcsóbbá  és  versenyképesebbé  tegye.  
(Helyeslés  balfelöl.)  Hol  találhatjuk  fel  a  népesség  
mozgalmának  vezetésében  egyetlen  gondolatát,  
egyetlen  parányi  törekvését  ennek a  kormánynak?  
Sehol.  Erre  nézve  sem  nézetekkel,  sem  törek-
vésekkel  nem találkozunk.  (Ugy  van!  a  bal-  és  
szélső  baloldalon.)  Fontos  még a népességi  kiegyen-
lítés  azért,  mert  azáltal  nemcsak  közgazdasági  
kérdéseinket  lehet  megoldani,  hogy  ha  a  népes-
ségi  áramlat  czélszertlen  és  okszerűen  vezettetik;  
de  meg  lehet  előzni  azon  társadalmi  kérdésnek  
feltűnését  is,  mely  ma  egész  Európa  fájó  sebét 
képezi.  (Ugy  van!  balfelöl.)  

Itt  van  közgazdálkodásunk  másik  eleme,  
maga  a nyerstermelés,  a  földmivelés,  mert  Ma-
gyarország  agricol  állam.  Hát  azt  kérdem,  hogy  
azon  politikai  helyzetben,  mely  Magyarországnak  
osztályrészül  jutott,  hogy  t.  i.  nyersterményeivel  
nyugaton  kereskedjék,  iparczikkeivel  pedig  
keletre  törekedjék,  vájjon  a  kormány  azokat  a  
piaczokat  megtartotta-e,  a  melyekkel  a  mi  föld-
mivelésünk  a  külföldön  akkor  bírt,  mikor  a  kor-
mányzást  átvette,  avagy  nem?  Szerzett-e  a  mi  
földmivelésünknek  és nyersterményeinknek  ujabb  
piaczokat,  avagy  pedig  a  régieket  is  elvesztette 1 
Mert  bármit  mondjanak is  önök,  nem  lehet  sem  a  
társadalmat,  sem  az  egyszerű  földmivest,  sem  a  
nagy  földbirtokost  hibáztatni  azért,  hogy  rosszul  
kötött  állami  szerződések  következtében,  előle  a  
külföldi  piaczok  elzáratnak  és  a  mi  nyerstermelé-

22» 



sünk  teljesen  haszon  és  eredmény  nélkülivé  vált  
(Ugy  van!  balfelől)  

Magyarország  hivatása  nyngot és kelet között 
nemcsak  arra  kell,  hogy  kiteijedjen,  hogy  mi  
nyugotnak  ideáival  és  keletnek  érzelmeivel  szi  
vünkben  az  eszméket  közvetítsük  kelet  és  nyngot  
között,  hanem  arra  kell, hogy  irányniva  legyen  és  
mintegy  arra  látszunk  rendeltetve  lenni,  hogy  
kelet  és  nyngot  közt  a  forgalmat  közvetítsük.  
Látjuk,  hogy  Austria  velünk  szemben  ily  köz-
vetítő  kereskedést  nagy  mértékben  űz;  de  hol  
vannak  azok  az  államok,  a  melyekkel  szemben  
mi űzzük  a  közvetítő  kereskedést?  És  ha  Qrosz-
ország  a  maga  megbénult  viszonyai  között  Ázsiá-
nak  egy  részéről  Európa  nyugatán  képes  köz-
vetítő  kereskedést  űzni:  nem  feladata  lett  volna-e  
államférfiainknak  e  helyzetet  felhasználni  és  a  
közvetítő  kereskedésre  Magyarország  kereskedő  
és  ipar  világát  előkészíteni?  (Helyeslés  bal-  és  
szélső  balfelől.)  Tettek  önök  erre  lépéseket ?  Hisz  
a  keleti  vasúti  csatlakozások  maholnap  ki  lesznek 
építve!  Tettek  önök  erre  nézve  intézkedést?  sze-
reztek  be  adatokat  és  gondoskodtak-e  azon  elő-
ismeretekről,  melyek  szükségesek  arra,  hogy  ami  
kereskedőink  és iparosaink  foglalhassák  el  azon  
piaczokat,  melyek  Európa  számára  meg  fognak  
nyílni  és  né  mások,  de  mi rajtunk  keresztül  fog-
lalják  el?  Nem  tettek  önök  semmit.  Mindazon  
anyagi  erőt,  mely et az erre irány zott nagy  szellemi  
•tevékenységre  kellett  volna  fordítaniok,  önök  
egyszerűen  az  állami  méntelepek  fejlesztésére  
fordították.  (Ugy  van!  Derültség  a  szélső  bal-
oldalon.)  Mert  sokkal  fontosabbnak  tartják  önök  



aprólékosságban  elveszni  és  szemmel  látható  és  
kézzel  fogható  kicsinységek  után  törni,  mint  nagy  
eredményeket  hozó  ideákat  követni.  (Ugy  van! 
a  szélső  baloldalon.)  

Egy  kormánynak  az  volna  feladata,  hogy  
kormányzása  ideje  alatt  igyekezzék  Magyar-
országnak  magyar  jellegét  nemcsak  fentartani,  
hanem  ézeu jellegnek  eró's kinyomatot  is  adni  az  
állam  szervezetében  és  a  magyar  nemzet  erős,  
jó jellemvonását  az  állam  állandó  elemeivé  tenni.  
Miről  nevezetes  a  magyar?  Nevezetes  vitézségé-
ről.  És  vájjon a magyar  katonai  erények  a magyar 
állam  szervezetében  érvényesülhetnek-e,  fejlesz-
tethetnek-e,  hogy  azok  az  államnak  alkotó  ele-
meivé  tétessenek  és  eképen  a  magyar  vitézség,  
mint  főjellemvonás  az  állam  homlokára  legyen  
felirva?  Megtette-e  kötelességét  e tekintetben  a  
kormány ? hozott-e  erre  nézve  institutiókat ?  Nem,  
hiszen  a  hadi  szolgálattól  a  magyar  ma  is ép  ugy  
el  van  szorítva  és  idegenltve,  mint  volt  ezelőtt.  
Egyetlen  magyar  katonatiszti  akadémia  létre-
hozására  sem  volt  képes  ezen  kormány  12  évi  
kormányzata  alatt.  (Igaz  !  Ugy  van !  a bal-  és  szélső 
baloldalon.) 

Itt  van  Magyarországnak  ellenállási  képes-
sége,  melyet  nemzetünk  évszázadokon  keresztül  
önkormányzati  institutióiban  szervezett,  vájjon  
kifejezésre  jutott-e  ezen  ellenállási  képesség  a  mi  
állami  institutióinkban?  Meghozza az országgyűlés 
a  törvényeket,  a  ministerek  rendeleteket adnak ki, 
van-e  valaki,  ki  azok  végrehajtását  ellenőrzi?  
Most  az  állam  szervezetéből  minden  ellenállás,  
mint  rebellis  ki  van  törülve,  meg  van  semmisítve,  



az  ellenőrzés  pedig  minimumra  van  redncálva,  
hogy  a  kormány  annál  szabadabb  kézzel  dolgoz-
hassák.  (Igaz!  Ugy  van! a  szélső  baloldalon.)  

Vájjon  az  a  férfiasság,  mely  a magyar  nem-
zetnek  jellemvonását  képezi,  jellemvonása-e  a  mi  
politikánknak  1  Az  az  őszinte  nyíltság,  mely  min-
den  magyar  embert  jellemez  s  a  mit  az  idegenek  
is  elismertek  rólunk,  a  mi  politikánk  jellem-
vonásává  tétetett-e ?  Épen  az  ellenkező  történt:  
alakoskodás,  rejtegetés,  (Ugy  van!  a  szélső  bal-
oldalon)  ámítás  és  képmutatás,  (Igaz!  Ugy  van! 
a  szélső  baloldalon)  férfiasság  helyett  szolgaiság az, 
a  mi  a  magyar  állam politikájának  homlokára  van 
felírva.  (Igaz!  Ugy  van!  a szélső  baloldalon.)  

A kormánynak  feladata  lett  volna  Magyar-
országot  bensőleg  eonsolidálni, hogy annál erősebb 
legyen  idebenn  és  erős  levén  benn,  erős  legyen  
ugy  a  Lajtántúllal,  mint  a  külfölddel  szemben.  
És  milyen  a  mi  benső  consolidtaiónk ?  Semmi.  
Pedig  egy  kormányférfiú  12  évi  vezetése  alatt  
elégséges  idő  lett  volna  arra,  hogy  eonsolidált  
viszonyok  teremtessenek.  Mit  tapasztalunk  ?  Azt,  
hogy  a  rendes  folyó  ügyeken  kivül, az  állami  köz-
igazgatás  bármely  terén,  mint  például  töltések  
készítésénél,  vizszabályozásnál  vagy  más  egyéb  
teendőknél,  árviz  vagy  más szerencsétlenség alkal-
mával  a  kormány  azonnal  beismeri,  hogy  az  
administratio  nem képes  feladatait  teljesíteni  és  
kormánybiztosok  után  kell  nyúlni  és  ezeket  kell  
kiküldeni,  akár  töltéseket  kell  csinálni,  akár  
pedig  a  cholerával  szemben  kell  erélyes  rend-
szabályokat  érvényesíteni.  (Ugy  van!  a  bal-  és  
szélső  baloldalon)  Oly  tényt,  mint  a  csángók  le-



telepítése, melyet az  egész  nemzet  óhajtott és öröm-
mel  fogadott,  m&r  nem lehetett  a  rendes  adminis-
tratio  keretére hízni, hanem  ide is  kormánybiztoso-
kat kellett kinevezni.  Mit  vallanak  be  önök  ezzel 1 
Azt,hogy az önök administratiója képtelen más func-
tiót,  mint  a  folyó  ügyek  ledarálását,  elvégezni.  
Vájjon a megpróbáltatás idején is  elégségesek  lesz-
nek-e a folyó  ügyekhez mért képességek  1  (ügy  van! 
balfelől.)  Ez  nem  mutat,  t.  ház,  consolidált  álla-
potokra.  Hiszen  consolidált  belső  állapotnak  csak  
nem  lehet  azt  nevezni,  midőn  csak  egyetlenegy  
ténynyel  tud  dicsekedni,  a  mely  a  nemzet  osztat-
lan  elismerésében  részesült  s  ez  a  magyar  állam-
vasutak  hálózatának  megalkotása  és  már  is  a  kor-
mány  kebelében,  az  egyik  minister,  oly  rend-
szabályokat  kezd  félig-meddig  emlegetni,  hogy  
Magyarország  állami  vasúti  vonalait  el  kell  adni.  
(Ugy  van! a szélső  báloldalon.)  Belső  sinylődésnek,  
az  anyagi  tönkrejutottságnak  és  a  consolidatio  
teljes hiányának  nem  lehet  erősebb  képét  a  kül-
föld  elé  rajzolni,  mint  ha bevalljuk  azt,  hogy  az  
imént  létrejött  conceptiót  nem  vagyunk  képesek  
kezeinkben  megtartani,  hanem  azt  fel  akarjuk  
áldozni.  (Ugy  van!  a  szélső  baloldalon.)  Panasz-
kodnak,  hogy  nem lehet  rendezettebb  belső  viszo-
nyokat  teremteni, mert  nem rendelkezik a kormány 
szakemberekkel.  (Igaz!  balfelől.)  Vájjon  egy állam 
kormányának  nem  az  lett  volna-e  az első feladata,  
hogy  magának  szakembereket  képeztessen  ki,  
hogy  a  tehetséget  kifejlessze  s  azokat  egymás  
közt  versenyre  bocsássa  és  a  szerint,  a  mint  a  
tehetségek  képesítettségüknek  jelét  adják,  hasz-
nálja  fel  azokat.  (Ugy  van!  a  szélső  baloldalon.)  



Hisz  az  administratio  élére  a legutóbbi  időkben  is  
olyanokat  neveztek  ki,  a  kikkel  szemben  min-
denki  méltán  kérdezhette:  hogy  jutott  hát  ez  
ehhez?  (Halljuk!  Halljuk!)  A  ki  Magyarország  
honvédelmére  sokat  tart  és  arra  súlyt  helyez,  
méltán  kérdezheti,  hogy  Gromon  Dezső  t. barátom 
mikor  foglalkozott  a  hazai  véderő  fejlesztésével,  
a  katonai  ügyekkel  és  mely  diadalmas  csatája  
volt,  a  melyet  akként  végzett,  hogy  azért  ezt  
kellett  neki  jutalmul  adni.  (Élénk  derültség)  

Nem  képeztünk  szakférfiakat.  És  mi a  követ-
kezménye  ennek ?  Az,  hogy  ezen  előrelátás  
hiányát a nemzet s  az  állam drágán fizeti  meg. (Ugy 
van!  a  szélső  baloldalon.)  Az  első  közgazdasági  
kiegyezésnél Austria  példáján  láthatta a kormány, 
hogy  minden hátrányt  azért  kellett  elszenvednünk,  
mert  az  osztrákok,  kik  alkudozó  társaink,  sokkal  
több  szakképzettséggel,  sokkal  több  előrelátással  
és belátással  tárgyalják  az  ügyeket,  mint  azok  a  
szakférfiak,  kiket  Magyarország  állított  sorom-
póba.  (Ugy  van!  szélső  balfelöl.) 

Eljött  a  második  közgazdasági  kiegyezés  
ideje.  Vájjon  a  ministerelnök  urnák  állanak-e.  
rendelkezésére  tiz  év  múlva  képzett  szakerők?  
Allanak-e  oy  szakerők  rendelkezésére,  kik  az  
osztrák  szakférfiakkal  szemben  felvehetik  a  kez-
tyüt  és  a  félrevezetés  veszélyétől  megőrzik  a  t.  
ministerelnök  urat,  a  ki a  vámkérdésekben koránt-
sem  oly  erős  mint  a tactikában.  (Tetszés  a  szélső  
baloldalon.)  Drágán  fizeti  meg,  t.  ház,  Magyar-
ország  azt,  hogy  a  kormány  a  belső  consolidatió-
nak  elemeiről,  a  szakképzett  közegekről  sem gon-
doskodott. 



Magasztos, államférfi  ni  feladat  lett  volna  az  
is,  hogy  Magyarország  önállósága  szélesbittessék  
s  hogy  Magyarország  parlamentje  több  jogot  
nyeijen  és  Magyarország  Austriával  szemben  
mind  kisebb  függősébejöjjön  s vájjon  a  kormány  
e  téren  a  nemzet  jogait  szaporitotta-e ?  Nem  azt  
tartotta  államférfiúi  feladatának,  hogy  e  jogok  
szaporittassanak,  hanem  a  nemzet  meglevő  jogait  
is  csak  arra  használta  fel,  hogy  azok  feláldozása  
által  fennállását  a  kormányon  biztosítsa.  Hiszen  
most  a  megromlott  anyagi  helyzet  s  rosss  
állami  költségvetés  közepette  ki  tagadhatja  azt,  
hogy  Magyarország  Austriával  szemben  sokkal  
gyengébb,  mint  volt  10  évvel  ezelőtt  és  ki  tagad-
hatja  azt,  hogy  az  anyagilag  tönkrejutott  Ma-
gyarország  nemcsak  pénzügyeiben  és  anyagi  
életében  fogja  a  veszteségeket  viselni,  hanem  
önöknek  botlása  és  rossz  kormányzása  miatt,  ha  
nem tudják  az  állami  ügyeket  rendezni,  az  állami  
önállóságnak  elkobzásával  is  kell,  hogy  meg-
fizesse;  (Igaz!  Ugy  van!  a  szélső  balon)  mert  
legyünk  meggyőződve,  t.  ház,  arról,  hogy  mihelyt  
a  magyar  alkotmányosság  eredmények  helyett  
csak  felsüléseket  fog  felmutatni,  akkor  azon  
reactiónak  szolgáltatták  ki  Magyarországot,  mely  
1867-ben  félrevonult,  de  mely  ma  is  áll  és  ha-
talmas voltát  bebizonyította, mikor a  ministerelnök  
urat  a  mult  nyáron  vezeklő  utakra  kényszerítette.  
(Igaz  !  Ugy  van!  a  szélső  balon.) 

Szükség  volt  és  van  mindig,  hogy  a  nemzeti  
munka,  melynek  a  költségvetés  csak  elszámolása  
s  az  állami  tevékenység  háborítatlanul  és  nyu-
godtan,  bizonyos  biztonságban  folyjon.  Ezen  



nyugodtságot  és biztonságot  nemcsak  azáltal  sze-
rezhetjük  meg,  hogy  belső  orvtámadások  és  belső  
ellenségek  ellen  megvédelmezzük,  de  avval  is,  
hogy  ha  az  államnak  és  az  államban  élő  társa-

-  dalomnak  meg  van  a  külfölddel  szemben  is  a  biz-
tonsága. 

Ezen  nemzet  nagy  áldozatokat  hozott  a  had-
seregért,  mert  mindig  azt  mondták,  hogy  csak  
nagy  és  erős  hadsereggel  biró  szövetségest  be-
csülik  meg  és  azt  hirdették  folyton,  hogy  nem  
szabad  a  közös  hadseregnek  egységét  megtörni,  
mert  ha  azon  egységet  megbontjuk,  az  szövet-
ségeseinkben  harcz-  és  védképességünkkel  szem-
ben kételyeket  fog  felébreszteni.  S  mi  nem,  de  
önök  lelkiismeretüket  ezen  argumentumokkal  al-
tatták  el,  mikor  a  közös  hadsereg  molochjának  
meghozták  a  roppant  áldozatokat és az anyagiakon 
kivül  még  azon  előnyt  is,  a  mit  egy  nemzeti  had-
sereg  egy  állam  belső  consolidálására,  a  nemzeti  
jelleg  fentartására  adhat  áldozatul.  És  mit  értek  
elvele?  Azt,  hogy  a  12-ik  órában  megtudtuk,  
hogy  Austria és Magyarország  szövetséges  nélkül  
áll,  (Ugy  van!  a  szélső  baloldalon)  vagy  legalább  
is  a szövetség —(Tisza  Kálmán  ministerelnök  taga-
dólag  rázza fejétjmert  a ministerelnök rázza  fejét,  — 
oly határokra van vonva, mely határok közt Magyar-
országra nézve csak csekélyértékű.Mindig tudtuk és 
önök is hirdették, sőt  1867-ben gr. Andrássy  Gyula  
azzal  indokolta  a  kiegyezés  elfogadását,  hogy  a  
keleti  kérdés  megoldásánál  Magyarország  nem  
állhat  egyedül  Oroszország  hatalmával  szemben.  
S  most  midőn, a keleti kérdés  legforrongóbban  van  
felszínen  s  midőn  azon  érdek,  hogy Oroszországot  



előnyomulásában  meg  kell  állítani,  a  poli-
tikai  actualitás jellegével bir, akkor  meggyőződünk 
arról,  hogy  mi  nyugaton  ég  mindenütt,  hol  két  
nagy  hatalom  egygzerre  megtámadhat  bennünket,  
bírunk  ugyan  szövetségesekkel,  de  ha  egy  nagy-
hatalom : az  orosz  megtámad,  nem bírunk  szövet-
ségessel  ég  saját  erőnkre  vagyunk  hagyatva.  
Akkor,  t.  ház,  méltán  elmondhatom,  hogy  ez  
irányban  is  a kormány politikája nemegak a nemzet 
várakozágait  nem  elégítette  ki,  hanem  felsüléshez  
vezetett,  (ügy  van!  Ugy  van!  a  szélső  halon.)  
Hisz  könnyű  Németországnak,  mert  Németország  
szomszédságában  nincsenek államok, melyek köny-
nyen  elfoglalhatók  és  melyekben  idegen  állam  
hatalma  már  némi  támaszpontokat  találhatott  
volna;  de  a  mi  szomszédságunkban  olyan  államok  
vannak,  a  melyeknek  elfoglalása  egyenlő  a  mi  
megtámadtatásunkkal.  Magyarországot  sokkal  
inkább  veszélyeztetve  látom,  ha  az  oroszok  Ro-
mániát  vagy  Bulgáriát,  mint  ha  Bukovinát  vagy  
Galicziát  foglalják  el. (Élénk  helyeslés  a  baloldalon.)  
Igen,  mert  a  Kárpátok  nyújtanak  nekünk  biztos  
védvonalt,  de  ha  Oroszország  fogja  körülvenni  
minden  oldalról  Magyarországot,  nem  vagyunk  
képesek  a  nemzetiségek közé  vetett üszköt eloltani 
s  azonkívül  e  hatalmas  ellenséggel  megharczolni.  
(Élénk  helyeslés  a  baloldalon-.)  

Az  állam  politikátlansága,  eszme-,  elv-  és  
iránytalansága közéletünk  minden terén nem vezet-
hetett  egyébhez,  mint  ily  költségvetéshez,  mely  
ma  a  ház  asztalán,  mintegy  vádlóként  fekszik  a  
kormánynyal  szemben.  Hol  vannak  kezdettől  
fogva  e kormány  bűnei  és  hibái ?  Hogy  nem  volt  



eszme,  elv,  érzelem,  melyet  vallottak  volna  és  
melyet  az  államba  és  társadalomba  át  tudtak  
volna  vinni.  Hiszen  most,  midőn  ez  eszme  és  
érzelem  hiánya  mind  meghozta  a  maga  gyümöl-
cseit,  midőn azt  látjuk, hogy  a  társadalom,  mely-
nek  nem  volt  irány  adva,  mely  közé  nem  volt  
eszme  és  gondolat  dobva,  hogy  azt  folytonos  te-
vékenységében  felhasználja,  az  önzést állította  fel  
czélul,  önök  a  társadalom  iránytalanságát  arra  
használják,  hogy  ha  egy  eszmét  mások vetnek fel, 
az  eszmét  azonnal discreditálják,  ha  egy  érzelmet  
mások  keltenek  fel,  azt  nevetségessé  teszik,  az  
elveket  pedig  felesleges  lim-lomnak  declarálják;  
sőt  ha  valaki,  a  ki  azokat  az  ellenzéken  vallotta,  
átlép az üresség pártjára és támogatói közé, azonnal 
jutalmat  is kap.  (Helyeslés  a  baloldalon.)  Hiszen,  
hogy  vallanának  szívesen  elveket,  midőn  azokért  
csak  vértanúságot  lehet szenvedni ? Kevesen  értik  
az  angol  költőnek  azt  a  mondását,  hogy  a  vér-
tanúság ^ angyala  édes testvére  a  győzelem  angya-
lának.  Ők  elvesztik  hitüket  győzelemben  és  csat-
lakoznak  azokhoz,  kiknek  nincs  eszméjük,  
elvük,  mely  körül  sorakoznának. És ép azért,  mert  
ürességet  kell  takarni,  oly  czégért  tesznek  ki,  
melyet  ugy  hívnak: szabadelvűség!  Melyek  azon  
elvek,  melyeket  „szabad"-nak  neveznek:  azt  nem  
tudja  senki.  Az  önök  liberalismusa  inkább  libe-
ralitás!  (Élénk  tetszés  a szélső  balon.) 

Természetes,  hogy  a  kormány,  melynek  
czélja  minden  áron  kormányon  maradni,  mely  a  
hatalmat  semminemű  megaláztatás  után  sem  adja  
ki  kezéből,  hanem  használja  és  felhasználja,  nem  
iparkodott  elvi  és  eszmei  magaslatra  emelkedni.  



Mert  az  ilyen  állam férfiúnak  nem  lehetne  meg-
görbülve járnia  és  igen  könnyen  beleütné  fejét  a  
bécsi  előszoba-ajtók  szemöldökfájába.  Ott  az  az  
államférfi  a legkedvesebb, ki semmi kötelezettséget 
nem  vállalt,  mert  az  mindent  megtehet;  Bécsnek  
pedig ilyenek  kellenek.  A  ministeriumnak  pedig  
olyanok  kellenek,  a kik  mindenre  képesek,  mert  
semmire sincsenek  kötelezve.  (Élénk  tetszés  a siélsö 
balon.) 

Egy  nemzet,  mely  nem bir  vezető  eszmékkel,  
lelkesedéssel  követett  nézettel,  kénytelen  arra,  
hogy  apró  szenvedélyeknek  adja  oda  magát:  
az  önzésnek,  haszonlesésnek.  A  jobb  emberi  
tulajdonságot,  ha  magasabb  czél  nem  áll  előtte,  
igen  könnyen  legyőzi  az  önzés.  Igazán  olyan  
ez,  mint  a  malom  forgó  köve,  hogy  ha  buza  
van  rá öntve, lisztté  őrli,  hogy  az az  emberi  nemre  
használhatóvá  váljék,  ha pedig  üresen  forog,  egy-
mást  koptatja  és  rombolja  minden  haszon  nélkül.  
(Zajos  helyeslés  a siélsö  baloldalon.) 

Ha  tekintjük,  hogy  az  államban miként  lehet  
sikert  aratni,  arról  győződünk  meg,  hogy  nem  
szakképzettség,  nem  jellem  az,  a  mivel  az  állami  
életben  sikert  lehet  elérni.  Hiszen  ha  valaki  szak-
képzett,  az  ő végzettségével  szemben  örökké  ott  
áll  egy  másik  képzettség,  melyre  hivatkoznak,  
hogy  végzett  földesúr.  (Igaz!  Ugy  van!  a  siélsö  
baloldalon.)  És  ha charactere,  ha  szilárdsága  volt,  
ezekből  mindig  le  kellett  alkudni  bizonyos  per-
centet,  mert  az  embert  nem  arról  ítélik  meg:  
milyen  nyakas,  milyen  makacs, hanem hogy meny-
nyire  engedelmes  s  mennyire  engedi  magát  fel-
használtatni  és  mennyire  képes  mindent  elkövetni  

# 



azon  párt  szolgálatában, melyre  felesküdött.  (Zajos 
helyeslés  a  bal-  és  a szélső  baloldalon.)  Ezért történik, 
hogy  még  magas  állásokat  is  igen  desperatus  
existentiáknak adnak ugy, hogy akár hányszormeg-
történt és megtörténik, hogy  ha  képzett,  vagyonnal  
s  némi  characterrel  biró  ember  keresett  pályát  
magának  az  állami  életben,  azt  mondották  neki:  
barátom  maga  várjon, mert  még  van miből várnia ; 
vannak  tönkrementek,  ezeket  kell  előbb  kielégí-
teni,  ngy, hogy  azon  ember  méltán igy kiálthat fel: 
ó  ti  boldog  tönkrementek!  Ezer  és  ezerféle  az  
állás,  mely  megsemmisültek,  vagy  megsemmisü-
lésnek  indultakkal  van  betöltve.  S aztán  még fel-
kiáltanak,  hogy  a  társadalom  iszapot  bord  ma-
gában.  E  kemény,  de  méltatlan  szemrehányás  
önöket  illeti,  mert  önök  okozták  azt,  hogy  a  tár-
sadalom  megromlott,  a  munkásság  elvesztette  
ingerét  és  ha valahol, itt áll azon geologiai igazság, 
hogy  legtöbb  iszapot  hord  magában a Tisza. (Zajos 
éljenzés  és  taps  a  szélső  baloldalon.  Nyugtalanság  a  
jobboldalon.) 

A közoktatási  minister  ur  megtette  nevelési  
rendszerünkben  azon változtatásokat, melyek  szük-
ségesek  arra,  hogy  a  magyar  nemzet  gyöngeségei  
már  az  iskolában  kiirtassanak,  de  vájjon  meg-
felelt-e  a  kormány feladatának,  hogy  az  államélet-
ben  a  magyar  nemzet  gyöngeségei  sújtassanak?  
Nem.  Ellenkezőleg  épen  e  gyengeségeket  hasz-
nálta  fel  a  maga  érdekében.  (Igaz!  Ugy  van!  a  
szélső  baloldalon.) 

Fényűzés,  czím,  rangkórság,  ünnepély  sze-
retet 1  Mit  tettek  önök  a  czím,  rangkórság  kiir-
tására?  Önök  osztják  a  rangot,  a  czímet.  Hiszen  



önök  a  nemzetnek majdnem minden  fnnctionarius&t  
a  hiúság  mezéhe,  uniformisba  bujtatják! És  hogy  
a  dinom-dánomnak  vége  hossza  ne  legyen:  a  
ministerelnök  ur  után  minden  hiu  bolond  siet  
magának  jubileumi  ünnepet  rendeztetni.  (Zajos  
derültség  a szélső  baWdalon.  Nyugtalanság  a  jobb-
oldalon.) 

Vájjon azon  sok  nagyzás,  hiúság  és  a  sok  
tönkrement  existentia  nincs-e  szoros  összefüggés-
ben  egymással?  Az  egyik  pazarol,  a  másik tönkre 
teszi  magát,  mert  nagyságos  czíméhez  akar  méltó  
lenni. (Igaz!  Ugy  van!  a szélső  baloldalon.) 

Azoknak  a  fényűzése,  a  melyet  rangjuk  é3  
állásuknál  fogva  mint  a  Lipót-rend  vagy  a  vas-
koronarend  lovagjai,  kötelességüknek  ismernek,  
nem  viszi-e  magával  a  vidék  egész  társadalmát  
olyan  fényűzésbe  és  költekezésbe,  a  mely  a  tár-
sadalomra  nézve  tökéletesen  felesleges  és  kár  
tékony. (Élénk  helyeslés  a szélső  balon.) 

Álljanak  elö  azután  önök,  (Halljuk!Halljuk!)  
a  kik  a  hiúság  és  a nagyravágyás  ördögeit  szét-
bocsátották  az  országban  s  azután  ostorozzák  a  
társadalmat,  hogy  az  a  bűnös  és  nem azok  a  bű-
nösök,  a kik czímért, rangért, keresztért  vásárolták 
meg  maguknak  a  támogatást.  (Igaz!  Ugy  van!  a  
bál-  és  a szélső  baloldalon.) 

Hát, t. ház, én csak arról  győződöm  meg, hogy 
az  az  üresség  az  elvekben  és  eszmékben  és  az  a  
meddőség  az  irányzatban,  ez  a  tétovázás  és  inga-
dozás  nem  egyéb,mint egy  tisztán  politikai  nihilis-
mus,  (Mozgás  jobbfélöl)  mely  csak  a  nihilistáknak  
válik előnyére  és csak  azoknak támogatására  méltó  
s  azokra  is  kezd  számítani.  (Derültség  jobbfélöl.)  



Mert  nemcsak  az  a nihilista,  t.  ház,  a  kinek  nincs  
semmije  és  azért  mindent  semmivé  akar  tenni;  
hanem  az  is nihilista,  kinek  az  állam  és  a  társada-
lom  mindent  a.kezébe  adott  s a  kinek  kezében  ez  
a  minden  válik  semmivé.  (Élénk  helyeslés  és  tetszés  
a  szélső  baloldalon.)  

Mi  a  mentségük  minderre ? Előállanak  onnan  
a  túloldalról  a  t.  képviselő'  urak  és  azt  mondják:  
hiszen  mi  mind  itt  vagyunk,  meg vagyunk  mind-
nyájan, ugy  megvagyunk,a  mint  voltunk.  Mintha  
épen  a  záptojások  mondanák azt,  (Élénk  derültség  
a szélső  baloldalon  !  mozgás  a jobboldalon)  hogy  ime  
mi  mind  meg  vagyunk,  consolidálva  vagyunk.  
(Élénk  tetszés  a  szélső  baloldalon.)  Hogy  nem  kel  
ki  belőlünk  a  csibe?  Köszönjék  meg  önök,  hogy  
nem kel  ki  belőlünk  a  kétfejű  sas!  (Bosszan  tartó  
zajos  derültség  és tetszés  a  bal-  és  szélső  baloldalon.)  
Pedig  a tojást azért  veszi  az  anya  tollai  alá,  hogy  
abban  egy  új  élet  keletkezzék,  egy  új  és  tökélete-
sebb  élet,  a  mely  széttöri  a  maga  héját,  széttöri  
azért,  mert  tökéletesebb,  mert  már  lába  van,  hogy  
járjon  és  szárnya  van,  hogy  felemelkedjék.  De  
önöknek  nem arra kellenek  a lábak, hogy járjanak, 
mert  félnek,  hogy  lesz  mivel  elmenni;  (Derültség  a 
szélső  balon.)  

Hanem  igenis  azt  mondják  önök,  hogy  ne  
keressük  a bűnöst  ne  keressük  a hibást;  elég, hogy 
itt  van a baj. Nagyon szép önöktől,legalább  elisme-
rik,  hogy  meg  van  a baj.  De  hát  az  a  baj  magá-
tól  jött  ide?  Azt  senki  sem  követte  el?  És  a  ki  
elkövette,  azt  mi  ne keressük?  (Élénk  helyeslés  a  



szélső  balon)  vagy  a  kinek  kötelessége  lett volna  a  
bajt  megelőzni,  azt  mi  ne  ostorozzuk  ? Hiszen nem 
azért  állít  a  nemzet  kormányokat  a  maga  élére,  
nem  azért  ruházza  fel  őket  hatalmának  minden  
attribútumával, hogy a  veszélyt  felidézzék  és  el ne 
hárítsák.  (Ugy  van!  a  szélső  balon.) 

Mivel  mi  a  bűnöst  keressük,  előállanak  önök  
és  azt  mondják,  hogy  legyen  bűnös  a  pénzügymi-
nister, de ne merje  senki  bántani  a  ministerelnököt.  
(Élénk  derültség  és  tetszés  a bal-  és  szélső]baloldalon.) 

Azonban,  t.  ház,  én  azt  látom,  hogy  a  jelen-
legi  kormányzás aerája  és  a  ministerelnök  ur  sze-
mélye  között  szoros  összefüggés  van.  (Igaz!  Ugy  
van ! a  szélső  balon.)  A ministerelnök  nr  fővonásai  
rá  vannak  sütve  az  aerára.  A  ministerelnök  ur,  a  
ki  oly  bámulatos  szónoki  képesség,  hogy  mindig  
csodálkozásomat  keltette  fel,  ha  tollat  vesz  ke-
zébe,  nem tud construálni.  Csoda-e, hogy  ez az aera 
nem tudott  constituálni ?  Mert  az  az  államférfiú,  a 
ki  nem  tud  egy  mondatot  organisálni, az bizonyára 
nem  tud  egy  állami  organismust  megteremteni.  
(Élénk  tetszés  a bal-  és  szélső  balon.  Derültség  jobb  
felől.) 

Azt  tapasztaltam,  hogy  a  ministerelnök  ur  
a mily  ügyes  a  hangulat  keltésében,  ép oly annyira 
ügyetlen,  mihelyt  az' eszmék,  az  elvek  terére  kell  
lépni.  És  a  mint  láttam,  hogy  a  ministerelnök  ur  
mindig  csak  apró-cseprő tárgyakra,  csak  a  folyó  
ügyeknek  máról  holnapra  való  vitelében  keresi  a  
menedéket  és minden tehetségét arra fordítja,  hogy 
erősítse  a  pártorganismust,  azt  hivén,  hogy  csak  
az által tarthatja  fenn  magát, úgy ezen kormányzati 
aerát  is  az jellemzi, hogy  az országot  elhanyagolta.  
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de  a  kormánypárt  állását  megerősítette  ég  a  
helyett,  hogy  a  kormánytól  elveket  követelt  volna  
és  a  helyett,  hogy  a  nemzet  igényeit,  a  nemzeti  
közérdeket  kielégítette  volna,  csinált  kedvező  
hangulatot.  De ha nem hasonlítana  a  ministerelnök  
ur  és  aerája  egymáshoz,  azért  mégis  a  felelősség  
legnagyobb  része  a  ministerelnök  urat  kell,  hogy  
terhelje. (Elénk  helyeslés  a szélső  baloldalon.)  Nem-
csak  azért,  mert  majdnem mindenható  volt, hanem 
azért,  mert  a  cabinet  folyton  változott,  talán  az  
egy  közoktatásügyi  minister  ur  kivételével  ma  a  
cabinetben  nincsenek  azok,  a  kik  kezdetben  ott  
ültek.  Folyton  változtak  a  cabinet  tagjai,  de  azért  
a  feje  megmaradt  és ha  orvosolni  akarjuk  a bajt, 
mely  a  nemzeti  organismusba  beállott,  akkor  el  
kell  azon  padokról  a ministerelnök  urat  távolítani;  
(Élénk  helyeslés  a szélső  baloldalon)  mert  az  emberi  
organismus  sem  lesz  addig  egészséges,  mig  a  
galandféreg  feje  beleszakad,  hisz  mindig  megújul.  
(Élénk  kelyeslés,  derültség  és  tetszés  a szélső  balolda-
lon.)  Most  a  kormánypárt  az  érzett  szükségben  
micsoda  mentő  gondolattal  áll  elő?  A  conver-
sio,  a  mi  azt jelenti,  hogy  ujabb  adósságot  csinál-
nak,  olyan  formán,  hogy  a  közönség  ne  vegye  
észre,  hogy  most  Magyarország  kölcsönt  vesz.  
Meg akoplalási  rendszer,  melyet, hajói emlékezem, 
a  ministerelnök  ur  mondott  ki.  Hát  e téren  is  a  
ministerelnök  ur  meg  van  előzve,  nem  mondott  
újat.  A  franczia  rémuralom  idejében,  midőn  nagy  
szükséget  szenvedett  az  állam, a  nagy  Santerre  
nem volt  ministerelnök, nem  is jubilált, de mészáros 
volt;  (Derültség)  ez  a nagy  Santerre  azt  mondta:  
Francziaország  meg  van  mentve,  csak  minden  



polgár  tartsa  kötelességének  hetenként  két  napon  
kenyér helyett kramplit enni és akaszsza  fel  kutyá-
ját.  A ministerelnök ur nem kívánja,  hogy  a  kutyát  
felakaszszák,  mert  igen  jól  tudja,  hogy  a  kutya  
nem  védelmezi  meg  a  hazát,  de  legjobb  védelme-
zője  a  személynek.  (Élénk  helyeslés  és  derültség  a  
szélső  baloldalon.)  Ne  feledjék,  hogy  ez a kormány, 
a  mely  nem  elvek,  nem  eszmékért  vitte  harczba  
hiveit,  ez  a  kormányrendszer  nem  is  élhetne  meg  
azon  eszme nélkül,  a  mely igy  fejezhető  ki:  adni,  
í jból  adni  és  mindig  adni!  (Helyeslés  és  derültség  
a  szélső  baloldalon.) 

Legyenek  meggyőződve,  hogy  a  kormány-
pártok  is,  mint a  menageriák,  akkor  érdekesek,  a  
mikor  etetik.  (Élénk  hosszas  derültség  és  helyeslés  
a  szélső  baloldalon.)  A hegyek  sakáljai,  a  puszták  
oroszlánjai  azért  oly  szelídek  a  productiók  alatt,  
mert  tudják,  hogy  következni  fog  az  óra  és  pilla-
nat,  mikor  egymásután  őket  etetni  fogják.  (Derült-
ség  és  helyeslés  a  szélső  baloldalon,  mozgás a jobb-
oldalon.)  Mihelyt megszűnik az etetés,  megszűnik  a  
szelídség  is  és azok az  állatok,  a melyek oly bámu-
latos  productiókat  végeztek  mesterük  kezében,  a  
legelső  alkalommal,  ha  éhesek,  széttépik  őt.  (ügy  
van!  a szélső  balon.) Azért  az  a  koplalási  politika  
nem  vehető  itt  a  házban  komolyan.  (Derültség  a  
szélsőbalon.)  Nem vehető komolyan,  mert  az  annyi  
volna,  mint  azon  elvekről  mondani  le,  a  melyek-
kel  a  t.  ministerelnök  ur  megteremtette  s  megtar-
totta  magának  a  hatalmat  és  ő  pediglen  ezen  
elszántságra  s  erre  az  önfeláldozásra  nem  képes.  
(Egy  hang  a szélsőbalról:  Bár csak megették  volna  őt!  
Zajos  derültség  balfelöl.)  



T. ház! Mit kell tenni ? Elégséges-e egyszerűen 
az,  hogy  ha  a  személyek  megváltoznak  ott ? Nem! 
Szükséges,  hogy  a  rendszer  is  változzék. (Ugy 
van! a siélsö  baloldalon.)  Egyenlően  hibás  rendszer  
és  egyén.  Elismerem,  hogy  a  jelenlegi  közjogi  
kiegyezési  alapon  nyugvó  rendszerrel  lehetett  
volna  más  enyhébb  eredményekhez  eljutni,  de  
hogy  később,  hosszabb  idő  múlva  ugyanezen  
eredmények  következtek  volna  be, arról feltétlenül 
meg  vagyok  győződve.  (Ugy  van!  Igaz!  a siélsö 
baloldalon.)  A  ki  azt  akarja,  hogy  Magyarország  
az  eddig  általa járt  uton  tovább  ne  menjen  s  azt  
akarja,  hogy  Magyarország  ne  csak  államilag  
reorganizálva,  hanem  társadalmilag  is  regenerálva  
legyen,  rendszert  és személyeket  egyaránt  el  kell  
vetnie  és  mellőznie,  (Ugy  van! a szélső  balon)  mert  
bármit  mondanak  is  önök,  a  jelenlegi  rendszer  
mellett  Magyarország  nem képes  tartományi  hely-
zetében  egy  államnak  feladatait  és  költségeit  
hordozni.  (Úgy  van! a szélső  bálon.)  Az  állami  fel-
adatokhoz  állammá  kell  tenni  a  nemzetnek  orga-
nisatióját  (Ugy  van! a siélsö  bálon)  és mindjárt nem 
lesz  meg  az  egyensúlytalanság  az igények és  erők  
közt.  Nem  lehetséges,  hogy  Magyarország  saját  
költségein  kivül  Austria  költségeit  is  hordozza  
közvetett  uton.  (Ugy  van! Igaz!  a szélsőbalon.JNem 
elég gazdag arra,  hogy  azon  összegek, a  melyeket  
az  állam  szervezetére  kellene  fordítani,  azok  leg-
nagyobb  részben  megfenekeljenek  a  Lajthán  túl a 
közösügyi  intézmények  mellett  (ügy  van!  a  szélső  
bálon)  és  nem  elég  gazdag  Magyarország  — ezért  
kell  a  személyeket  eltávolítani  —  arra,  hogy  az  
önök  politikai  bűneinek  birságát  is  megfizesse.  
(Ugy  van! a szélső  bálon.) 



Tudom,  azt  fogják  önök  mondani  —  8  már  
emiitette  is  a  ministerelnök  ur  —  no  csak  az  
kellene,  hogy  még  több  complicatio  legyen,  ez  a  
helyzet,  a  melyben  most Európa  él,  nem  tűri meg. 
Hát  én  ellenkező  nézetben  vagyok.  Európának  
ma  két  veszedelme van. Egyfelől  az  orosz  támadás  
és  másfelől  a  socialismus.  

Ha  Austria  és  Magyarország,  vagy  egész  
Európa  az  oroszszal  szemben  a  keleti  kérdés  
megoldásánál  azt  akaija,  hogy  az  ut  Konstanti-
nápoly  felé  el  legyen  zárva;  egy  biztos  és  erős  
őrzőre  legyen  bizva  azon  kapu,  melyen át a Dunán 
Konstantinápolyhoz  lehet  jutni,  ugy  Európának,  
mint  Austriának  érdekében  áll,  hogy  Magyar-
ország  erős  és  saját  nemzeti  jelleggel  biró  állam  
legyen;  mert  minden  más jelleg,  a mi nem magyar, 
az  nem  vonja  maga  után  consequentiául,  hogy  
egyszersmind  oroszellenes  legyen.  Ép  ezért, t. ház, 
meg  vagyok  győződve,  hogy  Magyarországnak  
állami  életet  adni,  azt  állami  életében fejleszteni,  a 
nemzeti jellegnek  a  társadalom  és  államban  való  
kifejtését  és  minél  helyesebbé  és  hatékonynyá  
tételét  nemcsak  a  mi  érdekeink  kívánják,  hanem  
Austriának,Európának  érdeke. (Ugy  van!  a  szélső  
baloldalon.) 

Ott  van  másfelől  a  socialismus.  Európának  
majd  minden  államában  a  socialis  pártok  és  
áramlatok erősek; keményen,majdnem mondhatjuk, 
katonailag  vannak  szervezve,  csak  Magyarország  
területe  az,  melyben  nem  talál  a  népesség  közt  
fogékonyságra  ezen  socialis  áramlat.  S  a  mig  
mindenütt  forr  a  vagyonosok,  a  gazdagok  és  álla-
mok  vezetői  talpa  alatt  a  föld,  csak  Magyarország  



azon  egyetlen  hideg  pont,  hol  nem talált a socialis-
mu8  magának  meleg  ágyat.  Magyarország  már  
ezen jellegénél  fogva  azon  forradalmak  közepette,  
melyeket  a  socialismns  elő  fog  idézni, megköveteli 
és  megkívánja  és  Austriának,  a  hol  a  socialismns  
oly  erős,  különösen  érdekében  áll,  hogy  Magyar-
ország  hideg  területén birjon egy biztos rendületlen 
támponttal,  melyből  minden  socialis  törekvést  
és  socialis  forradalmat  megfékezhessen.  Már  ez  
okból  Magyarország  állami  életének  fejlődése  és  
a  magyar  nemzeti jelleg kifejlesztése  egy általános 
szükség, a  melyet  Anstriának  előbb- utóbb  be  kell  
látni.  (Élénk  helyeslés  a szélső  baloldalon.) 

Vagy  azt  hiszik,  hogy  a  mint  önök  most  
eljutottak  a  fogyasztási  zárvonal  helyességének  
emlegetéséhez  —  a  mi nagy közeledés,  mondhatni,  
közellépés az önálló vámterülethez  — nem fogunk  e 
eljutni  oda  is,  hogy ugy közgazdasági, mint anyagi 
szükséglet  lesz  a  külön  magyar  nemzeti  hadsereg  
felállítása.  (Helyeslés  siélső  balfelöl.)  Legyen  meg-
győződve  a  t.  ház,  hogy  ha  valaha  Austria-
Magyarország  háborúba  megy  Oroszország  ellen,  
ez  a  háború,  a  mely  vívatni  fog  Európa  keletének  
birtokáért,  nem  egy  hadjáratban  fog  eldőlni.  A  
hadjáratok  egész  sorozata  fog  egymás  után  követ-
kezni  és  ezen  hadjáratoknak  akár  sikere,  akár  
balsikere,  de  a  bekövetkezendő  hadjáratokban  
való  véggyőzelem  biztosítása  szükségessé  teszi,  
hogy  az  a  katonai  képesség,  a  mely  a  magyar  
nemzet  kebelében  van,  önállóan  kifejlesztessék  és  
önállóan  kifejtve,  sokkal  erősebbé  és  olcsóbbá  
tétessék;  (Helyeslés  a  siélső  baloldalon)  sőt  szük-
ségessé  teszi,  hogy  minél  nagyobb  tömegek  állít-



tassanak  az  orosz  nagy  tömegekkel  szemben, nagy 
tömegeket  pedig  nem  lehet  katonailag  kiképezni  
és hadsereggé  alkotni,  hogy  ha  a  hadi  kiképzést  
az  iskola  és  társadalom,  nem  tűzi  ki  feladatául,  
az  a  hadsereg  pedig,  a  melyet  az  iskola  és  a  
társadalom  képez  ki,  az  az  óriási  néphadsereg  
csak  ideig-óráig  lehet  csesarianus hadsereg; (Zajos 
helyeslés  a  szélső  báloldalon)  annak  külön  nemzeti  
jelleggel  kell  birnia,  azzal  a  jelleggel,  mint  a  
nemzet  és  a  társadalom,  a  mely  azt  kiképezte.  
(Élénk  helyeslés  a szélső  baloldalon.) 

Igaz,  Magyarország  elvesztette  idejének  és  
anyagi  erejének  nagy  részét.  Ugy  állunk  mi  itt,  
mint  a  kik  Európában  anyagi  existentiájukat  
elrontják  és  akkor  vagyonuk  romjait  összeszedik,  
azzal  átmennek  az új világba,  egy  szabad  állam-
ban  maguknak  szabad  és  jobblétet  teremteni,  a  
hol  nincsenek  meg  azon  előítéletek,  melyek  őket  
tönkre  tették.  Igy  ez  a  nemzet  is  gyűjtse  össze  
vagyonának  romjait,  csináljon magánaké hazában, 
a  hol  élnie,  halnia  kell,  új  hazát,  alkosson  meg  
magának  egy új,  jobb  existentiát.  De  arra,  hogy  
ezt  a  nemzet  elérhesse,  szükséges,  hogy  e  nemzet  
minden  tagja  biztosítva  legyen  arról,  hogy  az  ő  
munkájának  gyümölcsét  nem  fogja  felemészteni  
nagyhatalmi  nagyzás,  hibás  politikának  követel-
mény e.\(Selyeslés.Ugy  van! a  szélső  baloldalon.)  Épen 
azért  bizom  abban,  hogy  midőn  az  anyagi  helyzet  
nyomorúsága  annyira  nyilvánvalóvá  vált  a nemzet 
előtt,  nem  fog  habozni  és  tudni  fogja,  hogy  mit  
kell  tennie,  annál  is  inkább,  mert  az  egyszerű  
állati  ösztön,  az  önfentartás  ösztöne  is  megsúgja  
ezt.  A  Szamoa  szigeteken  van  egy  madár,  ugy  



hívják,  hogy  didonculus,  a  mi  galambunknál  
valamivel  nagyobb,  ennek  a  természete  az  volt,  
hogy  fészkét  a földre  rakta.  A hajókról patkányok 
szabadultak  a  szigetre,  megszaporodtak  s  a  
didunculUB tojásait, fiait  megették  és  ezen  madár  
természeti  ösztönét  követve,  midőn  észrevette  
fajának  nagymérvű pusztulását, megszűnt továbbra 
is  a  földre  rakni  fészkét,  hanem  a  fákra  építette  
azt. Ugy  e nemzet  is,  remélem, józan  önfentartási  
ösztöntől  sarkalva, jövőjének  fészkét  oly  magasra  
fogja  rakni,  hogy  a jelenlegi  rendszer  férfiai  nem  
fogják  azt felérni.  Tudom,  hogy  a patkányok  nem  
hagynak  el  egy  gazdaságot,  mig  találnak  benne  
fogyasztani  valót,  azért  nem  szavazom  meg  a  
költségvetést.  (Élénk  zajos  helyeslés  és  éljenzés  a  
szélső  baloldalon.) 



A  kir.  udvartartásról.  
(1887.  éri  január  hó  31-én ) 

T.  képviselőház!  (Halljuk!)  Itt  a  czím  
ngy  szól,  hogy:  királyi  udvartartás.  Már  előttem  
szólít megmondotta,  hogy  hol  van hát?  Majd  két  
évtizede,  hogy  a  nemzet  királyi  udvartartásra  je-
lentékeny  összeget  szavaz  meg  és  az  a  királyi  
udvartartás  nem létezik;  ha nem  létezik, mire  for-
dítják  azon  összegeket,  melyeket  a  nemzet  képvi-
selőháza  megszavaz ? (Igaz!  a  szélsőbalon.)  

1872-ben  Kerkapoly  pénzügyminister  ur  a  
pénzügyi  bizottság  elébe  részletes  kimutatást  ter-
jesztett  a  civillista  hovafordításáról;  akkor  meg-
győződtek  a  nemzetnek  képviselői,  hogy  bizony  
Magyarország  a  jótékonysági  tételeknél  nagyon  
háttérbe  van  szorítva  az  osztrák  tartományokkal  
szemben,  minek  következése  az  lett,  hogy  a  jóté-
kony czélra  fordítandó  összeg 900,000 frtbanmeg-
állapítatott  és  azóta  az  pontossággal  meg  is tar-
tatott ; tehát  az a tény, hogy  már  egyszer  a  nemzet  
képviselőibeletekintéstnyertek  a civillistába,márez 
atényis  bizonyítja, hogyjogunk van nekünk  tudni  
azt, hogy  ezen  összeg  mire  és miként  használtatik  
fel,  de  ha  nem  történt  volna  is,  akkor  is  jogunk 
volna  követelni,  hogy  tudjuk,  ̂hogy  mire  használ-
tatik  és mire  fordíttatik  az.  (Elénk  helyeslés  a  szélső  
baltidalon.) 

Az  összes  közösügyi  kiadások  mind  a  quota  
arányában  osztatnak  meg  Austria  és  Magyaror-
szág  között;  az  udvartartás  költségei  pediglen  



egyenlően  fedeztetnek  Magyarországban  és  Aus-
triában.  Mit jelentett  a  nemzetnek  ezen  ténye  a  
kiegyezésnél  ?  Azt jelentette,  hogy  Magyarország  
ép  oly  királyi  udvartartást  kiván,  mint  a  milyen  
császári  udvartartás  Bécsben  van.  (Ugy  van!  a  
szélső  baloldalon.)  Mert  ha  nem  kivánta  volna  ezt,  
akkor  a  költségnek  nem  felével,  hanem  csak  
30°/°-val  járult  volna  hozzá,  (ügy  van!  a szélső 
baloldalon.) 

És.  t.  ház,  hogy  Magyarországnak  nincsen  
királyi udvartartása,  ez törvényen alapul-e 1 Vájjon 
a  törvényeinknek  megfelelő  állapot-e 1  Nem!  Hi-
szen  őseink,  mióta  a  Habsburgok  jogara  alá  ke-
rültek,  folyton  törvényeikben  és  országgyűléseik-
ben  hozták  meg  határozataikat,  hogy  a  magyar  
király,  ki  ha  egyszersmind  német  császár  is  volt,  
székhelyét  tegye  Budára  és  minél  többet  üljön  
Budán  az  ő népei  között  és  mikor  egy  nemzet  azt  
kivánja,  hogy  fejedelme  székhelyét  a  nemzet fővá-
rosába  tegye,  ugyanakkor  már azt is kivánta,  hogy  
azon uralkodónak udvartartása  is legyen, (ügy  van ! 
a szélső  baloldalon.) 

A mi közjogunk  az udvari  méltóságokat  mind  
fentartja,  kiváltságos  állást  nyújt  nekik  és vájjon 
azt  talán  azért  teszi,  hogy  ezek  üres  méltóságok  
legyenek  és mikor  a kiegyezés  bekövetkezett és  a  
jogtalanságok  nagyrésze  megszüntettetett,  akkor  
ne  következett  volna  az,  hogy  a  restitutto  in  inte-
grum  mellett  a  nemzet  azon  helyzetbe  jusson  az  
uralkodó  házzal  és királyai  a  székely  kérdésében,  
a  mely  őt  törvényeinél  fogva  régi  jogos  kívánsá-
gainál  fogva  megilleti, hogy magyar királyi  udvar-
tartás  is  állittassék.  (Ugy  van!  szélső  balfelől.) 



Vájjon  megfelel-e  az  a  nemzet  méltóságának,  
hogy  itt  az  országgyűlés megnyitása  és  más  ünne-
pélyek alkalmával egy idegen állam functionariusai, 
az  osztrák  császár  udvari  hivatalnokai  állják  kö-
rül  a  magyar  király  trónját?  (Helyeslés  a  szélső  
baloldalon)  és  ugy  mint  századokon  keresztül,  a  
visszaélések  idejében,  elszorltják  a  magyar  mél-
tóságokat  saját hivatalos  teendőik  foganatosításá-
ban  és végrehajtásában,  (ügy  van!  a  szélső  balol-
dalon.)  Ez bitorlás,  (Zajos  helyeslés  a  szélső  balol-
dalon)  mert  vagy  fentartja  a  nemzet  azokat  a  
méltóságokat  és  a nekik  biztosított  jogkört,  vagy  
nem. A  mig  azok  a  méltoságok megvannak, a nem-
zetnek  joga  van  megkövetelni,  hogy  a  méltóságok  
ne  szoruljanak  idegen  ország  és  idegen  hatalom  
méltóságai mellett h á t t é r b e . v a n  ! szélső  balfelöl.) 
Az  osztrák  császári  ház  hivatalnokai,  itt  Magyar-
országon  sem a  magyar  nemzet  méltóságát,  sem  a  
magyar nemzet  fényét,  sem a magyar történeti idők 
ragyogását  nem képesek feltüntetni.  (Hosszan  tartó  
élénk  helyeslés  a szélső  baloldalon.)  

Hiszen  valóságosan  nevetséges  a  helyzet,  
melyben  vagyunk.  (Ugy  van!  a  szélső  baloldalon.)  
Bécs,  ,Hof  und  Residenzstadt".  Ez  a  czlme.  Graz,  
Prága,  Innsbruck,  Salzburg,  mind  Residenzstadt;  
Budapest,  Ischl  pedig,  ha  az  udvar  idejön,  „Hof-
ausflug"  (Élénk  derültség  a  szélső  baloldalon)  és  
azok  az  udvari  hivatalok  és  tisztviselők,  kik  ide  
Budapestre  kiküldetnek,  azok kapják  a  honoráriu-
mot  adritte  Klasseszerint,  amiért  az  udvari  hiva-
talnokok  és  cselédségek  körében  nagy  aprehensio  
van,  mikor  Budapestre  kell jönni  és  mikor  itt  va-
lami  udvari  ceremónia  van,  nem  veszik  észre  a  t.  



képviselő'  urak,  kik  a budai palotának  lépcsőzetén  
járni  szoktak,  hogy  az udvari  cselédség  csak  min-
dig  a  kis  libériában  van ?  A  nagyobbat  bizonyo-
san  más  viseli.  (Élénk  derültség  balfelől.)  Hát  a  ma  
gyar  nemzet,  mely  az  udvartartás  költségeinek  
egész  felét  hordozza,  annak  a  nemzetnek  székvá-
rosa  csak  „Hofausflug"  ;  a  díjazás dritter  Klasse  
a  libéria  másodosztályú  legyen.  Már  bocsánatot  
kérek,  t.  ház de az  a nemzet önérzetét mélyen sérti. 
(Igaz!  Ugy  van I  a szélső  baloldalon.)  A nemzetnek 
joga  van,  ép  azon  ragaszkodásnál  fogva,  melylyel 
a  trón  iránt  viseltetik,  hogy  a  trón  mellett  saját  
nemzeti  létének  személyesitőit  és  annak  méltósá-
gait  lássa;  mert  csak  akkor  fogják  az  idegenek  a  
fejedelemben  a  nemzet  méltóságát  és  a  nemzet  
személyesítőjét  felismerni  (Ugy  van!  a  szélső  bal-
oldalon)  és legyen  meggyőződve  a  t.  ház,  hogy  
sok  alattamos  nemzetiségi  agitatiónak  lenne  egy  
napon  a torka  elvágva,  ha  azt  látnák,  hogy  itt  
magyar  királyi udvartartás  van,  (Ugy  van! a  szélső  
baloldalon)  ha  azt  látják,  hogy  a  királyt  magya-
rok  környezik,  (ügy  van!  a  szélső  baloldalon)  és  
nem  Magyarország  ellenségei,  (Ugy  van! a  szélső  
baloldalon.)  kik  a  magyar  nemzetet  gyűlölik  mert  
akkor  tudnák,  hogy  minden  reménykedésük  kiába  
valóésoknélküli.  (Igaz!  ügy van!  a  szélső  balol-
dalon.)  De  a  mikor  azt  látjuk,  hogy  az  udvartar-
tásban  mindazok  ott vannak,  a  kikkel  az  absolut  
időkben  az  udvari  cseleket  szőni  megszokták,  a  
kikkel  együtt  tanácskozni  és  a  kiktől  jutalmakat  
várni  szoktak, a kiknek  ajkairól  hallottak oly  Ígé-
reteket,  melyekért  a  magyar  nemzet  ellen  készek  
voltak  síkra  szállni;  ha  azt  látják,  hogy  a  király  



személye  körül,  a  királyi  udvartartásban  mind  az  
ilyen  régi  személyek  vannak,  az  a  meggyőződés  
érlelődik  meg bennünk,  hogy  ez  a  magyar  alkot-
mányosság  bizony  csak  ideiglenes,  mert  különben  
a  király  trónja  körül és királyi udvartartásban  nem  
volnának  meg  a  régi  ismert  alakok,  hanem  vol-
nának  azok,  kik  magyar  udvari  méltóságokat  vi-
selnek.  (Ugy  van! a siélsö  baloldalon.)  

Hiszen  voltak  időn  történetünkbe,  midőn  
Magyarország királyai  más  államoknak  is  ural-
kodói  valának,  volt  idő,  mikor  a  magyar  király  
cseh  király  is  volt,  mikor  a  magyar  király  egy-
úttal  Lengyelország*  királya  is  volt.  Mindig  az  
volt  a  szokás,  hogy  különudvartartása  volt  mint  
magyar  királynak  és  különudvartartása  mint  cseh  
vagy  lengyel  királynak  és  ha  a  magyar  király  
Cseh-  vagy  Lengyelországból  visszatért,  a  határ-
szélén  már  ott  várták  a magyar  királyi  udvari  
méltóságok,  valamint  ha  a  magyar  királyi  Cseh-
országba,  vagy  Leugyelovszágba  ment,  a  határ-
szélen  már  várták  a  eseh  vagy  lengyel  udvari  
méltóságok-  Mátyás  királynak  magának  is,  a  ki  
Bécset  is  birta,  mint  a  magyar  királynak  külön  
magyar  udvartartása  volt  és  volt  külön  udvar-
tartása  Bécsben  is,  ha  ott  időzött  és  onnan  vissza-
tért,  a  magyar  udvartás  a  határszélen  várta  
királyát.  (Ugy  tán !  a  siélsö  baloldalon.)  

Nem  kell  oly  messze  menni,  a  habsburgi  
korszakban  is  valahányszor látogatásaival  szeren-
cséltette  a  király  az  országot,  hogy  koronázási  
vagy  országgyűlés  megnyitásra  megjelent,  a  
magyar  udvari  méltóságok  mindig  kivonultak  az  
ország  határszélére.  Már  volt alkalmam  bebizonyi-



tani,  hogy  Károly  király  és  Mária  Terézia  koro-
názása  alkalmával  a  magyar  udvari  méltóságok  
elfoglalták  helyüket  és  midőn  az  elé  akadályok  
gördittettek  s  az  országgyűlés  megkövetelte, hogy 
helyüket  elfoglalják,  az  országgyűlés  kívánságá-
nak  elég  is  tétetett.  Hiszen  ebben  nem kell  semmi  
lehetetlenséget  látni.  Ott  van  Svéd  és  Norvégia.  
Ez  országok  királyának,  mint  svéd  királynak  
külön  svéd,  mint  norvég  királynak  külön  norvég  
udvartartása  van.  De  hát  nincs  Irland  Nagy-
Brittaniához  oly  viszonyban,  mint  a  milyenben  
van  Magyarország  Austriához.  Mégis  mit látunk ? 
Azt látjuk,  hogy  az  angol  királynőnek  Irlandban  
külön  udvartartása  van,  mely  királyi  udvartartás  
akkor,  midőn  a királynő  nincs  ott,  az  alkirályt  
veszi  körűi.  (Ugy  van!  ügy  van!  a  szélső  bal-
oldalon.) 

Egy  nemzet  sonverainitásának  kifejezé-
sére  nem  elégséges  csak,  hogy  fizessen,  
(Ugy  van  !  Ugy  van!  a  szélső  baloldalon)  
de  látnia  kell  pénzeért  azt  a  fényt,  a  mely  
fényt  az  ő  nemzeti  souverainitásának  kifejezésére  
szükségesnek  tart  és ítél.  (Igaz!  Ugy  van! a  szélső  
baloldalon.) 

Nagy  fontosságú  volna  az, hogyha  a  magyar  
királyi  udvartartás  itt  be  volna  rendezve.  Nagy  
fontosságú  társadalmunkra  nézve,  mert  akkor  a  
magyar  előkelő  világ  nem volna  oly  szűkes  tár-
sadalmi  életre  szorulva,  mint  most;  mert  vagyo-
nosabbjainak  több  hiúságot  és  több  fényűzést  
kedvelő  része  nem  vándorolna  Bécsbe,  hogy  ott  
az  osztrák  császári  udvar  csillogását  emelje,  
hanem  a  magyar  király  és  a magyar  király  udvar-



tartása  körül  megtalálná  mindazt  a  csillogási  
kedvet,  mindazt  a  hiúságot  kielégítő  módot,  
melyért  most  Béeshe  vándorol  (Igaz!  Ugy  van! 
a  szélső  baloldalon)  és  ezáltal  Magyarország  tekin-
télyének  emeléséhez  jelentékenyen  hozzájárul.  
(Ugy  van! a szélső  baloldalon)  Nem  oly  veszedel-
mes az  udvarnak  itt  nálunk  jelenléte,  mint  azt  
némelyek  mondják  a  politikai  erkölcsiségre,  ha  
az itt  állandóan jelen  van,  mint  most,  ha ritkábban 
jelen  van;  mert  mikor  ritkábban  jelenik  meg  
s  fényt  és  ragyogást  tüntet  fel,  az az újság  ingeré-
vel  bir  és hat  azokra,  a  kik,  hogy  az  udvari  kö-
rökbe  bejuthasson,  készek  megválni  politikai  
meggyőződésüktől;  de  ha  az  udvar  állandóan  itt  
van,  a  megszokottság jellegével  fog  birni  s  meg-
szűnik  az  embereket  ingerével  csábítani,  (ügy  
van!  a szélső  baloldalon.)  Ha  azt  akarjuk,  hogy  a  
nemzeti  létünk  fentartassék,  szükségünk  van  
arra  is,  hogy  a  dynastia  lehetőleg  nemzeti  jelle-
gűvé alakuljon  át.  Szükségesnek  tartjuk,  hogy  a  
magyar  uralkodóház  magyarosodják.  De  ha  nem  
lakik  itt  az  ország  területén,  vájjon  elégséges-e,  
hogy tagjai  nagy  birtokkal  birjanak  az  országban  
s  a magyar  főrendiházban  helyök  legyen,  de  ne  
foglaljanak  helyet  a  magyar  király  udvarában,  
melynek  fénye  egyszersmind  a  magyar  nemzet  
fénye  és  ragyogása  is ?  (Ugy  van !  a  szélsőbalon.)  
Hisz  azt  tapasztaljuk,  hogy  a kik  köztünk  élnek,  
szokásainkat, vágyainkat  megismerik,  azok  meg  is  
szeretnek.  Az  első  feltétel  az,  hogy  minket  meg-
ismerjenek,  hogy  a  magyar  nemzethez  több rokon-
szenvet  és  vonzalmat érezzenek;  megismerni pedig 
nem fognak,  ha  hivatásuknál  fogva  oly  udvar-



körökben  élnek,  a  mely Magyarországon  vendég-
nek jön  és  távol  van.  (Ugy  van!  a  szélsőbalon.)  
Ezenkívül  a magyar  udvartartásnak  politikailag is 
nagy  befolyása  van.  A  legalkotmányosabb  és  
dynasticusabb  nemzet  az  angol,  nem  azt  a  be-
folyást  érvényesíti  a  királyi  udvartartásnál,  milyet  
sem  Austria,  sem Magyarország  nem  érvényesít-
het,  hanem  a  leghatártalanabbat.  

Nemcsak  a kamarások,  hanem  még az udvar-
hölgyek  kinevezésére  is  befolyást  gyakorol  ott  a  
felelős  kormány.  1841-ben,  midőn a királyné  Peel  
ministeriumát  meghívta  a kormányra,  két  éven  át  
képezte  vita  tárgyát,  mig végre  győzött  azon  elv,  
hogy  parlamentaris  kormányzat  nem  állhat  fenn  
és  nem  képviselheti  teljesen  a  parlamentaris  kor-
mány-rendszert,  ha  az  udvar  kebelében  a trón  kö-
rül  ellenkező  nézetű  emberek  vannak,  mint  a  
milyen  a  ministeriumé.  Ott,  a  hol  wighek  vannak  

kormányon,  joggal  megkövetelhették,  hogy  a  
tory-pártiak  mellőztetvén,  az  ország  cardinalis  hi-
vatalait  saját  pártjuk  tagjaival  tölthessék  be.  
Mennyivel  szükségesebb  és  fontosabb  ez  nálunk,  
hol  nemcsak  két  párt,  hanem  két  állam,  két  faj  
közti  különbség  is  érvényesülhet,  mennyivel  fon-
tosabb  ez  nálunk,  a  hol  még  ma  is látjuk,  hogy  
az  alkotmányosság  érzete  az udvar körében  kevés  
tért  hódított.  Hisz  ott  van  a  mult  év  tanúsága,  
mely  meggyőzhetett  mindenkit  arról,  hogy a  nem-
zet,  midőn  1867-ben  kiegyezett,  akkor  elmulasz-
totta  egyszersmind  a  magyar  udvartartást  is életre 
hivni  s  ennek  előbb-utóbb  meg  kellett  teremnie  
gyümölcseit,  mert  mikor  a  magyar  nemzeti  aspi-
tiók  egyhangúlag  megzendültek  ugy  a  képviselő-



házban,  mint  künn,  mit  tapasztalunk  ?  a? t,  hogy  
ott  Bécsben  az  udvari  körökben  az  úgynevezett  
udvari  és  katonai  párt  oly elszántsággal  s  merész-
séggel  emelte  fel  fejét,  hogy  az  udvar  és  a  parla-
menti  kormány  közt  nem  lévén  semmi  összekötte-
tés,  az  összeütközés  nem  a parlamenti  rendszer  
győzelmével  végződött,  hanem  a  ministerelnök  
penitentiás  útjával. (Derültség  a szélsőbalon.)  T. ház! 
Nem könnyelműség  e  elnézni, hogy az absolutismus 
és reactio  elemei  fenntartatnak  egymedenczében,  
egy  előkelő  világban,  a  melyben  mindig  a  trón  
köré  férkőzhetnek,  gyanúval  és bizalmatlansággal 
töltik  meg  urunk  és királyunk  fülét.  A  nemzet  
századokon  keresztül  küzdött  és  harczolt  ezen  
idegen  tanácsadók  ellen.  Vájjon  ezek  sugdosásá-
nak  és  az  azokból  származható  veszedelmeknek  
nincs-e  ma  is  kitéve  nemzeti  létünk  akkor,  midőn'  
csak  egy osztrák császári udvartartás van, a melyre 
befolyásunk  nincs,  a  melyben  az  alkotmányosság  
kevéssé  érvényesül  s  a  melynek  kebelében  a  ma-
gyar  nemzet  régi  ellenségei  egyenkint  láthatók  és  
feltalálhatók.  (Ugy  van! a szélső  balfelől.)  Ha  azt  
akarjuk,  t.  ház,  hogy  a  trón  iránt  való  ragaszko-

\  dás,  mely  az  országban  fejlődésben  van,  még  in-
kább  növekedjék; ha azt akarjuk,hogy ott a legma-
gasabb helyen  a  még  meglevő  bizalmatlanság  el-
apadjon,  a  nemzet  aspiratióinak  csak  azon  egy  
utja  Van,  hogy  ha  saját  törekvései számára sikerül 
magát  a  Felséges  urat  is  megnyerni,  (ügy  van!  
a  szélső  balfelől.)  Ez  pediglen  mindaddig  nem  vál-
hatik  lehetővé,  mig  aspiratióink,  törekvéseink  és  
érzelmeink  nemcsak,  hogy  ismeretlenek,  hanem  
azok  teljesen  félreismertetnek  és  bizalmatlanság-
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gal  kisértetnek.  Tényeket  tudnék,  t.  ház,  felhozni,  
a  melyek  igazolják,  hogy  az  udvarnak  ellenséges  
érzülete  mennyi  kárt  okozhat  Magyarországnak  s  
hogy  a  bécsi  császári  udvar  ellenséges  érzülete  
közvetett  uton  mennyi  kárt  okoz  a  magyar  nem-
zetnek. 

Nem terjeszkedem  ki,  t.  ház, a vám- és keres-
kedelmi  szerződésnek  és  az  osztrák  nemzeti  bank-
kal  val6  kiegyezésnek  minden  phasisára,  hogy  
felmutassam  azon  egyes  nyomokat, melyeken  ezen  
bizalmatlanság  újból  és  újból  előtör,  elég  arra  
hivatkoznom,  hogy  az  nralkodó  háznak  roppant  
nagy  tömegű  értékvagyona  van,  a  melyből  tudo-
másom  szerint, semmi  sincs magyar  értékekben  el-
helyezve.  Megtörténhetnék-e  az,  t.  ház,  ha  a  ma-
gyar  értékek ellen  való  bizalmatlanságot az udvari 
környezet  folyvást  nem  ápolná?  (Igaz!  Ugy  van!  
a  szélső  baloldalon.)  

Felszólalásomat  röviden  azzal  zárom,  hogy  
saját  nemzeti  fejlődésünknek  s  nemzeti  létünknek  
érdekében  áll, hogy a  magyar király külön magyar 
udvartartással  birjon.  Megszavazom  az  összeget  
azon  reményben,  hogy  eziránt  a  kormány  meg-
teendi a lépéseket,  mert  ha  azt  tapasztalnám,  hogy  
nem teszi  meg  a  kellő  lépéseket,  s  hogy  felszóla-
lásomnak  nem  lesz  sikere:  kénytelenek  leszünk  a  
jövőben  megtagadni  ezen  összeget,  mely  egy  ide-
gen  udvar  fentartására  fordittatik.  (Élénk  helyeslés 
a  szélső  balfelöl.)  



Középoktatásunkról. 
(1887.  évi február  h«  18-án.)  

T.  ház  A  minister  urnák  ismét  elmondott  
beszédét  reflexió  nélkül  nem  hagyhatom.  A  
minister  nr  először  is  kifogásolta,  hogy  azon  
leveleit,  a  melyeket  irogat  és  a  házon  kivttl  for-
galomba  hoz,  innen  az  ellenzék  padjairól  fel-
említik.  (Trefort  eMen'mond.)  Hát  ez  minden  
esetre  figyelem  a  minister  nr  iránt,  de  másfelől  ok 
arra  is,  hogy  a  minister  ur  a  maga  tanügyi  szakát  
illetőleg  irt  leveleiben  legyen  kellő  óvatossággal,  
hogy  a  törvényhozás intézkedései,  meg a  minister  
urnák  igy  propagált  elvei  és  nézetei  összhangban  
álljanak  és a közönségben  zavart és tévedést  elő  ne  
idézzenek.  Mert  alig  hogy a középoktatási  törvény  
elfogadtatott,  a  minister  nr  csakhamar  előszót  irt  
egy  franczia  szerzőnek  munkájához, mely a  classi-
cns  nyelvek  tanítását  megtámadja,holott  a  közép  
oktatásról  szóló  törvény  tárgyalásánál  a  minister  
ur  a  classicus  nyelvek  tanítása  mellett  nagyon  
kihúzta  a  kardot.  

Ez  a  publicumban  zavart  idéz  elő  és  olyan  
feltevésekre  ad  alkalmat,  hogy  a  minister  ur talán 
megváltoztatta  nézetét  és  ezt  csakhamar  követn  
fogja  egy  változás  középoktatásunk  rendszerében  
is.  (Trefort  ellentmond.)  

Azt  mondta  a  t.  minister  ur,  hogy  a  közép-
oktatási  rendszert internationalis kérdésnek  tekinti.  
Ez  oly  felfogás,  melyben  részemről  nem  osztoz-
hatom.  És  épen  ez jellemzi  a  minister  ur  közok-



tatás!  politikáját,  hogy  a  középoktatást  intern  a  
tionalis  kérdésnek  tartja,  mert  egész  középokta-
tásunk  nincs  a  nemzet  jelleméhez,  természetéhez,  
szükségleteihez  és  jövendő  feladataihoz  mérve.  
(Igaz!  Ugy  van!  balfelöl.)  A magyar  nemzet  jelle-
mének  vannak  igen  előnyös,  de  vannak  hátrányoa  
oldalai  is,  ha  valami, épen  a  középoktatás,  a  mely  
a  nemzetnek  intelligens  zömét  van  hivatva  kiké-
pezni és nevelni,ennek rendszere által kell megkísér-
teni  az uj  nemzedékben  gyengeségeinek  lecsiszo-
lásátés előnyeinekkidomborításátésha  akarjuk ezt, 
akkor  más  középoktatási  rendszert,  irányt  is  kell  
akarnunk.  (Ugy  van!  a szélső  baloldalon.)  

Tévedés  az,  hogy  a  középiskolák  által  elő-
állított  nagy  középosztály  internationalis  szellemi  
nevelésben  és  internationalis  elveken  nyugvó  
középoktatási  rendszerben  kell,  hogy  kiképez-
tessék ; tévedés  már  azért  is,  mert  ezen  középosz-
tály  nagy  tömege nem  fog  az  élet  küzdelmeibe  oly  
nagy  mértékben  bevonatni,  hogy  saját  nemzeti  és  
különleges jellegének feláldozására  szükség  volna.  
És  mi  itt,  kik  kis  fajnak  vagyunk  gyermekei,  
gondoskodni  vagyunk  kötelesek,  hogy  megkeres-
sük  azon  vonásokat,  melyek  minket  más  nemze-
tektől  megkülönböztetnek  és azon vonást  cultiválni  
kell,  ha  saját nemzeti egyéniségünket  kifejleszteni 
és  fentartani  akarjuk. (Ugy  van!  a szélső  baloldalon.) 

Ha  a  közös  pénzügyminister  ur  Boszniában  
tudja  a  szerb  és bosnyák  nyelv  közti  eltéréseket  
feltalálni  és  annak  különlegességeit  ápolni,  hogy  
bosnyák  nyelvet  és  nemzetet  tudjon  alakítani,  
akkor  a  magyar  cultusminister  urnák  kétszeresen  
kötelessége  a  magyar  faj  egyéni  sajátságait  ok-



tatási  institutióinak  keretében  nemcsak  fentartani,  
de  fejleszteni.  (Ugy  van!  a  szélső  baloldaln.)  Azt 
mondja  a  minister  ur,  hogy  Európában  utazik  és  
ismeri  azokat  az  európai  institutiókat.  Hisz  ép  az  
a  baj,  hogy  a  miniszter ur  nem  egy  állandó irány-
ban,  nem  nemzeti  czélok  felé  való  törekvés  által  
vezetteti  magát,  hanem,  a  mint  külföldi  útjaiból  
visszatér,  a  legellentétesebb  és  legkülönbözőbb  
nézeteket  vall.  A  mibe beleszeret  külföldi  útjában, 
azt  pár  évig  próbálgatja  akár  tartozik  a  saját,  
akár  pedig  más  tárcza  keretébe.  (Ugy  van!  a szélső 
balolgalon.)  A helyett,  hogy  leülnének  és  gondol-
koznának  a  felett,  hogy  melyek  a  magyar  nem-
zetnek  szükségletei, mily eszközökkel  lehet  azokat  
kielégíteni,  melyek  a  magyarok  jellemző  vonásai,  
miként  lehet  azokat  kidomborítani,  hanem mihelyt  
valamely  közoktatási  intézményt be akarnak hozni, 
szaladnak  külföldre,  onnan  hoznak  be  intézménye-
ket.  Mindig  az  ó-testamentum  azon  része  jut  
eszembe,  mikor  Salamon  király  elküldött  Aethio-
piába,  onnan hoztak is neki aranyat, mirhát, elefánt-
csontot  és  majmot.  (Derültség.)  

A  minister  ur  reá  tért  arra  is,  hogy  a  német  
és  franczia  cultura  közt  mily  különbség  van,  de  
azért  mégis  erősen  hangsúlyozta  azt, hogy  nekünk  
a  német  nyelvet  kell  tanítani,  a  német  culturára  
kell  támaszkodni.  Közoktatási  intézményeink  nem  
egyebek,  mint  nagyban  és  nagy  összeggel  való  
üzése  azon  nevelési  rendszernek,  melyet  Magyar-
országon  a  német gouvernanteok  meghonosítottak,  
hol  mindent  imádnak  és bámulnak  a  mi  német  és  
semmibe  veszik  a mi magyar.  Bármerre  tekintünk,  
mindenütt  azt  látjuk,  hogy  nem  nyelvben  való  



germanisatio,  hanem  a  gondolkodásban,  az  érzel-
mekben  való  germanisatio,  a  mondatkötés  és  szó-

f  képzésben  való  germanisatio  az,  a  mi  Magyar-
országon  oly  rohamosan  terjed,  hogy  noha  addig,  
mig  a  latin  nyelv  szolgált  az  oktatás  eszközeül  és  
a  latin  civilisatiót  művelte  Magyarország,  addig  *  
közömbös  volt  a  nyelv,  mely  nem  készítette  elő  a  
nemzet  agyrendszerében  és  gondolkodásában  az  
assimilatiót.  Mintán  a  német közoktatási  rendszert,  
melyet  Thun  nagy  bölcseséggel  és  előrelátással  
a  germanisatio  czéljából  hozott  be,  nemcsak  fen-
tartja  e  kormány,  hanem  ki  is  bővíti,  a  német  
cnlturának  egész  hatása  alatt  nyögünk  s  csak  azt  
tapasztaljak,  hogy  mi magyarul  fogunk  beszélni,  
de  németül  gondolkozni  és  homályos  németséggel  
elmélkedő  emberekké  fogunk  átalakulni  és  átvál-
tozni.  (Ugy  van!  Tetzsés  és helyeslés  a  szélső  bal-
oldalon.) 

Kétségtelen,  hogy  ha  egy  nemzettel,  mint  a  
magyarral,  a  tudományokat  meg akarjak  kedvel-
tetni,  oly  culturát  kell  választanunk  számára,  a  
mely  culturát  mívelő  népnek  természete  megfelel  
a  magyar  nép  természetének,  a  melynek  világos  
felfogása  megfelel  a magyar  nemzet  világos  fel-
fogásának,  a  mely nemzet  felszínes  és  mégis mély, 
mert  áttekinthető  tudományos  készültségével  
képes  a legmélyebb  tudományos  kérdéseket  oly  
gondolatmenettel  tárgyalni,  hogy  a nagy  közön-
ségekkel  is  meg tudja  értetni;  azon  nemzetnek,  
a  francziának  a  culturája  az,a melyre  kellene  a mi 
közoktatásunkat  alapítani,  mert a francziák  sokkal  
távolabb  vannak  tőlünk,  semhogy  azokkal  való  
assimilatiótól,  mind a  germánnal valótól  tartantink  



kellene.  (Élénk  helyeslés  és  tetszés  a  szélső  
baloldalon.) 

De  még  egyet  mondok:  ez  az,  hogy.  ha  
Magyarország  teljesíteni  akarja  azt  a  hivatást,  
hogy  kelet  és  nyugat  között  a  eivilisatiónak  a  
közvetítője  legyen,  akkor  oly  alapon  kell,  hogy  
nyugodjék  az  ő civilisatiója, a  mely  alapokon  már  
megkezdődött  keletnek  a  civilisatiója;  s  ha  mi  
tekintjük, hogy  keletre  tőlünk a civilisatiók  milyen  
alapon  kezdődtek  s  látjuk,  hogy  ott  mind  
a  franczia  cultura  alapján  képződtek  s  mi  
látjuk,  hogy  csak  odáig  terjed  a  német  cul-
tura,  a  meddig  Magyarország  határai  terjednek  s  
azon  túl  kezdődik  a  franczia  cultura,  ebben  fel-
fedezhetjük  az  intést,  hogy  ha  keletre  hatni  aka-
runk  s  magunkat  meg akarjuk  védelmezni  a  ger-
manisatióval  szemben, a német  culturával  szakítani  
s  közoktatási  rendszerünket  a  franczia  culturára  
átalakítani  kell.  (ügy  van!  a szélső  baloldalon.)  

Beszélt  a  minister  ur  a  túlterheltségről,  hogy  
mindig  azzal  vádolják.  Azt  kérdezi  a  minister  ur,  
mit  hagyjon ki?  Hát  ez  a  kérdés jellemzi teljesen, 
hogy  miként  gondolkodnak  a  mí  tanférfiaink.  El 
nem képzelhetik,  hogy  valakinek  ne  legyen  szük-
sége  mindazokra  a  dolgokra,  a  miket  ők  tanítanak 
8 azt  kérdik,  hogy  abból  mit hagy hassanak  ki.  Én  
azt  mondom:  azt  kell abból  kihagyni,  a mire  annak  
az  ifjúnak  szüksége  nincs.  Egyiknek szüksége van 
erre,  másiknak  szüksége  van  arra  s  legyen joga  a  
szülőnek  és legyen joga  az  ifjúnak  megválasztani  
azt,  hogy  az  általános  műveltség  szükségleteiből,  
mely  tárgyakra  taníttathassa,  s  mely  tárgyakra  
ne  taníttathassa  a  gyermekét, a mint arra  szüksége  



van  és  lesz,  avagy  nincs  és  nem  lesz.  Majd  ezen  
megválasztás  által, helyesebb  tanítási módszer által 
ezeh  túlterhelés  enyhítve  lenne,  de  meg lenne  vál-
toztatva  egy  oly  közoktatási  rendszerrel,  a  mely-
nek  körvonalait  itt  Helfy  Ignácz  t.  barátom  kifej-
tett  s  mely  azon  alapszik,  hogy  egységes  közép-
iskola  legyen  az  alsóbb  részeiben  és  szakokra  
oszló  középiskola  legyen a felsőbb  részeiben;  mert  
azzal  nem  segítenek  a  mi  tanférfiaink  a  közép-
oktatási  kérdés  megoldásán  semmit  sem,  hogy  a  
reáliskolába  is  behozzák  a  latint,  mert  itt  tökéle-
tesen  igaza  van  Heinének,  a  ki  egyszer  azt  mon-
dotta,  hogy  a  rómaiak  meghódították  a  világot,  
mert  volt  hozzá  idejük:  nem kellett  megtanulniok  
latinul.  (Derültség  és tetszés a  szélső  baloldalon.)  

Trefort  Ágoston, vallás- és közoktatás 
Ügyi  minister: De  tanultak  görögül!  

Ugrón  Gábor:  Miért  kell  az a  középokta-
tási  rendszer,  a  melyet  a  minister  ur  visszautasí-
tott  és  Helfy  Ignácz  t.  barátom  helyeselt?  Azért  
kell,  hogy  az  élet  számára  neveljünk  embereket.  
Ne  képzelödések  vezessenek  és paedegogusok által 
feállított  czélok.  Az  egyik  azt  mondja,  a  közép-
iskola  rendeltetése,  hogy  az  egyetemre  előkészítse  
az  ifjúságot.  Hát  ez jelenti,  hogy  az  egyik  nagy-
terjedelemmel  biró  közoktatási  intézménynek  a  
czélja,  hogy  ne  önmagában  legyen,  hanem  egy  
másik  institutióban?  (Helyeslés  és  tetszés a szélső 
baloldalon.) 

S  mi  történik  akkor  azon  ifjúsággal,  mely  
körülbelül  60—70%-át teszi  a  középiskolába  be-
lépő  ifjúságnak,  kik  a  középiskolákból  nem  men-
nek  át  az  egyetemre.  Azok  kapnak  oly  nevelést,  



mely  nem  képez  egy  egészet,  a  mely  nevelés  
olyan,  mint  azon  regény,  melynek  második  
kötete  elvesz  és  az  első  avval  végződött,  
hogy  a  „folytatása  következik",  (ügy  van!  bal-
felől.) 

Nem  akarok  ezen  kérdés  részletes  és  hossza-
sabb  vitatásába  bele  menni,  mert  kétségtelen,  
hogy  az  élet  megkiván  minden  honpolgártól  egy  
általános  műveltséget  és  ezt  az  általános  művelt-
séget  kell,  hogy  a  középiskola  alsóbb  osztályai  
adják  meg,  annak  felsőbb  osztályai  pedig kezdjék 
nevelni  az  embereket  szak  szerint.  Mikor  már  az  
ifjú  15—16  esztendős,  választhat  pályát,  mert  
nem  áll  a  minister  nr  nézete,  hogy  a gyermek tár-
sadalmi  positiója  meghatározza  annak  pályáját,  
Ide  vonatkozó  nézeteit  továbbá  avval  igazolja  a  
minister  nr,  hogy  a jelenlegi  középiskolákból  is  
került ki sok ép eszű  és  testű ember. Hiszen ez csak 
annyit  bizonyít, hogy  a  gyilkosság  nem  mindig  si-
kerül, de nem bizonyítja azt, hogy oktatása  nem  ölt  
és mély  sebet  nem  ejtett.  A  hol  az  ifjúság  az  ő  
szelleme,  az  ő hivatása  ellenére,  pálya  választása  
tekintetében  ferde  útra  vezettetett,  kérdés,  vájjon  
nem  szegte-e  meg  épen  azon  szárnyakat,  a  mely  
Bzárnyakkal,  hogy  ha  a  saját hajlama szerint maga 
választhatott  volna  pályát,  sokkal  magasabbra  
emelkedett  volna?  És  vájjon  sok  ember  nem azért 
terhe-e  a  társadalomnak  és  válik  diplomás  prole-
tariussá,  mert  csekély  képességgel  és  minden  haj-
lam nélkül  keresztül  úszik  a  középiskolákon  és  
átúszik  a  felsőbb  közoktatási  intézeteken  is,  hogy  
azután,midőn az életben saját tehetségében  nem  ta-
lálja  meg  a  kellő  támaszt,  az államhoz forduljon  és 



kérjen  tőle  kitartást  és  ellátást.  (Ugyvan!  balfelöl.)  
Hiszen  a  középiskola  czélja  embert,  hasznavehető  
polgárt  képezni.  Elmúlt  az  az  idő, hogy  mindenki  
mindenhez  érthessen,  tehát  az  iskolának  meg  kell  
szüntetni  azt  a  rendszert,  hogy  mindenki  minden  
szakra  tanittassék,  hanem  módot  és  alkalmat  kell  
nynjtani arra,  hogy  az  ember  az  ő életfeladata  és  
hivatása  szerint  kereshesse  és találja  ott  azt,  a  
mire  szüksége  van.  (Tetszés  a  szélső  baloldalon.)  Az 
angol  nemzet  nagy  és practicus  nemzet  s az ango-
lok  közt  ritka  embernek  jnt  osztályrészül,  hogy  a  
hivatalos  középiskolákban  taníttassa  gyermekeit.  
S  mit tesznek ott? Elvégeztetnek egyáltalános,  egy  
olcsó  iskolát  s  azután  speciális  nevelők  által  ké-
peztetik  szak  szerint  gyermekeiket  s  midőn  azon  
szakban jártassággal  bir,  kimegy  az  életbe.  Az  
angol  18—19—20  éves  korában  keresetképes.  A  
mi  ifjuságunk  24—25  éves  korában válik kereset-
képessé.  Munkaképesség,  vagyonszerzés  életfel-
adatainak  megoldásában,  azért  a  mi ifjuságunk 
5—6  esztendővel  hátrább jár,  mint az  angol, miért 
is  az  angol  túlnyomó  előnyöket  fog  felmntatni  
mindazon  nemzetekkel  szemben,  melyek  nem  kö-
vetnek  ily  practicus irányt. Min nyugszik  a  közép-
oktatás és min kell, hogy nyugodjék ?  Összhangzás-
ban  kell,  hogy  legyen  tárgyával,  tárgya  pedig  a  
tudományos  ismeret.  Hogy  fejlődtek  a tudományos 
ismeretek ? Először  a  tudomány  egy  fa  volt, mely-
nek  lassankint  kezdett  két  ága  nőni.  Azntán  min-
den  ág  újabb  hajtásokat  hozott  és  ma  minden  
szaktudománynak  5—10  hajtása  van.  

Ma  elég  munkát  ad  egy  embernek  egész  éle-
tén  keresztül  egy  kis  ág,  egy  speciális tudomány-



elágazás  művelése.  (Ugy  van!  balfelSl.)  Ha  ez  igy  
történt,igy kell az oktatási institutióknak is fejlődni. 
Mert  az  iskolák  fejlesztésénél  nem  lehet  a  tudo-
mányok  fejlődésétől  különböző  ntakat  követni.  
Ha  czélt  nem  érttnk,  ha  egész  Európa  a  közép  
oktatás  kérdésének  megoldását  keresi  és  nem  ta-
lálja,  annak  oka  az,  mert  mindig azokat hallgatják 
meg,  kik  az  oktatással  foglalkozván,  a  határvona-
lat  csak  ott  látják,  a  meddig  ők  azon  szakmát mű-
velték  és  nem  emelkednek  bölcsészi  magaslatra,  
hogy  az  egész  életet,  a  társadalom  és  a  nemzet  
szükségeit  átérezzék  és  mint  egy  egészet  igye-
kezzenek  megoldani,  hanem  mindig  a részletekben 
vesznek  el.  

Pártolom  Helfy  Ignácz  t.  képviselőtársam  
fejtegetéseit.  (Élénk  helyeslés  a  szélső  baloldalon.) 












