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A  költségvetési vitában. 
(1882. január 23-án.)  „  

T.  ház!  {Halljuk!)  Az előttem  szólt  kép-
viselő  ur  igen  ékesen  igyekezett  bebizonyítani,  ^  
mily  nehéz  a  kormánynak  és pártjának  helyzete,^  j  
mert  nekik  meg  kell  'küzdeni  a  népszerűtlen-
séggel. 

Alig  mondhatott  volna  találóbb  Ítéletet  e  «•  
kormányra  és  pár t jára ,mint  éj>,  midőn  ezen  
nyilatkozatot  tette.  Mert  ez  nem  mond  egyebet,  
mint  hogy  a  kormány  és  pártja  neqj-^. ^jép  ki-  *  
vánata,  akarata  szerint  kormányozzák  az  orszá-
got,  a  mint  azt  alkotmányunk  és  intézményeink  
megkívánják,  hanem  a  nép  aftarata  ellen,  a  riép-  *  
szeríítlenség  terhével.  ,  

Legyenek  önök meggyőződve, hogy egyik  leg-
nagyobb  hibája  volt  ugy  alkotmányos,  mint  ab-
solut  államokban  a  politikai  pártoknak  és  a  
kormányoknak,  midőn  azt  hitték,  hogy  a  nem-
zeteket  nem  saját  akaratuk  és  érdekeik  szerint  
kell  kormányozni,  hanem  saját  akaratuk  s  érde-
keik  ellenére,  midőn  okosabbak  és  bölcsebbek  
akartak  lenni  egyes  államférfiak,  mint  a  nemzet  
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egész  összesége.  {ügy  van!)  Igen  nagy  csalhatat-
lanságot  követelnek  azok  maguknak  és  sok  bár-
gyúságot  tételeznek  fel  azokról,  a  kiknek  kor-
mányozása  rájuk  van  bízva.  

Nem  akarom  mondani,  hogy  az  előttem  szó-
lott  képviselő  ur  választói  fiileinek  csiklandozá-
sára  iparko'dott  oly  hosszas  értekezést  tartani  az  
iparról,  az  iparosokról  és  az  iparosok  állásáról.  

Felhozta  azt,  hogy  a  középosztály,  mely  
eddigelé  a  nemzetben  a  hivatalokat  viselte  és  
politikai  szerepet  játszott,  most  nem  akar  iparos  
lenni.  Nem  ezt  kellett  volna  felhoznia,  hanem  
hogy  miért  hagyja  el  az  iparos  gyermeke,  ha  
némi  vagyonnal  bir  és  képzettséget  szerez  magá-
nak,  azonnal  apáinak  jövedelmező  mesterségét  
és  keres  hivatalt?  Elhagyja  a  mészárszék  pad-
ját,  hogy  legyen  belőle  irnok,  elhagyja  apjának  
üzletét  és  hagyja  az  ipart  pangani  tudomány  és  
töke  hiányában.  Miért?  S  teszi  ezt  azért,  mert  
nevelési  institutióink  inkább  felelnek  meg  a  
középkor,  mint  a  jelen  társadalom  igényeinek  
és  e  nevelési  institutiókon  segíteni  és  azokat  
középkori  állapotukból  kivetkőztetni  önöknek,  
kik  a  kormányon  ülnek,  lett  volna  hivatásuk  és  
önök  ez  irányban  nem  tettek  semmit  

Azt  mondja  az  előttem  szólt  t.  képviselő  ur,  
hogy  az  iparos  találna  munkát.  De  hát  mikor  
talál  az  iparos  munkát?  Hogyha  az  országban  
akkora  a  vagyonosság,  hogy  módjában  van  a  
népnek  első  szükségletein  fölül  kényelmi  szük-
ségleteit  is  fedezni,  mert  vajmi  csekély  az  ipar-
nak  azon  része,  mely  az  első  szükségletek  fede-
zésére szükséges  ezikkek  előállítására  szorítkozik;  



nagyobb  része  az,  mely  a  hasznos  és  kellemes,  
valamint  a kényelmi  czikkek  előállításával  foglal-
kozik.  Hogyan találjon az iparos munkát az ország-
ban,  midőn  már  a szegényedés  akkora,  hogy  azon  
iparosok,  kik  az  első  szükségleti  czikkeket  állít-
ják  elő,  mint  a  csizmadiák,  —  mert  bizony  
csizmában  járni  csak  első  szükség  —  azon  ipa-
rosok  is  hanyatlóban  vannak  és  midőn  az  ország-
ban  a  vagyonosság  annyira  megapad,  hogy  a  
kényelmi  és  fényűzési  czikkekre  alig  jut  valami.  

A  t.  képviselő  ur  tehát ne  hivatkozzék  arra,  
hogy  nem  kell  irtózni  az  iparosok  enyves  kezei-
től,  hanem  emlékezzék  vissza  Széchenyire,  ki  
azt  mondotta  Blick-jében,  hogy  van  egy  isme-
rősöm,  csizmadia,  a  ki  szaglik  a  szuroktól,  vau  
egy  ismerősöm,  asztalos,  a  kin  érzik  az  
enyv,  de  Bach  ministcr  ur,  excellenciádon  érzik  
a  vér  szaga.  Ne  szavazza  meg  a  költségeket  oly  
hadseregbeli  és occupationális  kiadásokra,  melyek-
kel  gyermekeink  vére  árán  elfecséreltetik  a  nem-
zet  vagyona  is,  mely  nemzeti  vagyonból  bőven  
kijutna  arra,  hogy  iparosaink  új  életre  kaphas-
sanak.  (Ugy  van!  a  szélső  balon.) 

Mert  megjegyzendő,  hogy  a  népszerűség  
szerzésének  és  a  szédelgésnek  módjává  kezdett  
válni  az,  hogy  az  iparosokról  és  az  ipar  emele-
séről  hangzatos  beszédeket  tartsunk  és  semmit  
se  tegyünk.  

Miért  kivánja  a képviselő ur  az  ipart  emelni ? 
Azért,  hogy  az  iparosok  az  államnak  minél  több  
terhét viselhessék.  Ugy  tesz,  mint  azon  tenyésztő,  
a  ki  arra  törekszik,  hogy  egy  nyiretü  birkáit  két  
nyiretűekké  változtassa  át.  (Derültség.)  



Élénk  szemrehányásokban  részesült  a  füg-
getlenségi  párt  szónoka  a  mérsékelt  ellenzék  
részéről,  azért,  hogy  (Halljuk!)  ki  merte  mon-
dani,  hogy  a  mérsékelt  ellenzék  jelenlegi  eljárá-
sában  közeledést  lát  a  függetlenségi  párthoz.  
Midőn  mi  láttuk,  hogy  a  mérsékelt  ellenzék  a  
költségvetést  általánosságban  sein  fogadja  el,  
némelyek  az  önálló  vámterületet  hangoztatják,  
mások  pedig  a  közös  hadseregre  fordított  költ-
ségek  nagyságát  említik  fel,  azt  hittük,  hogy  
ezen  premissák  nem  fognak  magtalanul  elveszni  
és  kivonják  belőlük  a  következtetéseket  is.  Azt  
hittük,  hogy  ezután  önálló  parlamenti  eljárást  
fognak  követni,  felhagyva  a  légivel,  mely  abban  
állott,  hogy  a  kormány  és  a  függetlenségi  párt  
között  fél  utón  foglaltak  mindig  állást,  bármily  
kényelmetlen  volt  is  az.  Hittük  annál  inkább,  
mivel  következtethetni  véltünk  arra,  hogy  meg-
győződtek,  miszerint  a  rhodusi  eoloss  szerepe  
nem  nekik  való  és  hogy  az  utóbbi  választások  
óta  lezuhanás  veszélye  nélkiil  tovább  nem  vihetik,  
mivel  megrövidült  a  lábuk,  (Derültség.) 

Azt  hittük,  hogy  megbuktathatjuk  a  kor-
mánypártot,  mert  reményünk  vau,  hogy  más  kor-
mány  kiemelheti  a  nemzetet  a  szellemi,  erkölcsi  
és  anyagi  elposványosodásból.  De  ha  ezt  el  
akarjuk  érni,  szükséges,  hogy  a  mérsékelt  ellen-
zék  a  kormánypárt  ürességével  szemben  feltárja  
kincseit,  eszméit.  Erre  pedig  nem lehet  kilátásunk  
addig,  mig  a  párt  egyik  része  eltagadja  azon  
eszméket,  melyeket  másik  része  vall,  mert  a  
programmvallás  nem  hasonlít  ama  játékhoz  a  
gyűrűvel,  melyben  az  a  vesztes,  a  kinél  meg-



találják.  Midőn  Kovács  Albert  képviselő  ur  az  
önálló  vámterületről,  Somssich  Pál  képviselő  ur  
a  közös  hadsereg  költségéről  szólott,  mások  
ellene,  ez  nem  kerülhette  el  figyelmünket.  De  
nem  akarom  továl  b  folytatni  e  megjegyzéseket,  
mert  önkénytelenül  eszembejut,  a  mit Ciceró  mon-
dott  Pompejus  szerencsétlen  táboráról:  „Nagy-
mérvű  férfiak  voltak  a  táborban,  kik  inkább  
díszére  váltak,  mint  hasznára  pártjuknak."  

Nem  akarom  viszonozni  Bánhidy  t.  kép-
viselő  urnák  azon  retorikai  figuráját,  midőn  azt  
mondá,  hogy  nem  akarja  állítani,  hogy  a függet-
lenségi  párt  tagjai  egyenként  fognak  lemondani  
elveikről  és  ne következtessünk  mi semmit  abból,  
hogy  általánosságban  sem  fogadják  el  a  költség-
vetést,  mert  hisz  a  balközép  is  egyszer  nem  
fogadta  el  átalánosságban  a  költségvetést  és  ez  
nem  akkor  volt,  mikor  a  szélsőbal  felé  közele-
dett,  hanem  akkor,  mikor  fuzionálni  akart  a  kor-
mánypárttal.  Nem  akarom  én  sem  azt  mondani,  
hogy  e z e n  p r a e e e d e i i 3  felemlítése  a  t.  képviselő  
ur  részéről  a  kormánypárton  levő  nagyot  hallókra  
nézve  egy  újabb  fúzióhoz  gyöngéd  figyelmeztetés  
akart  volna  lenni.  NekUnk  nincs  szükségünk  arra  
t.  báz,  hogy  mi  egyik,  v a g y  másik  párttal  
fuzionáljunk,  hogy  egyik,  vagy  másik  párthoz  
közeledjünk;  nekünk  elveink  vannak,  a  melyek  
megszabják  az  irányt,  melyben  haladni  fogunk  
és  a  parlamenti  pártok  növekedésének  legtermé-
szetesebb  utja  és  módja: a  választások  nem  hűtik  
le  bátorságunkat,  sőt  biztosítanak,  hogy  ily  
arányban  növekedve  és szaporodva,  minden  szövet-
ség  és  intrigua  nélkül  eljutunk  oda,  ia  hova  el-



jutni  hazánk  érdekében  szükségesnek  látjuk.  
(Ugy  van!  a  szélső  baloldalon.)  Maga  e  költség-
vetés  sem  egyéb,  mint  flagrans  igazolása  párt-
állásunk  helyességének.  Mi  egy  költségvetésről  
beszélünk,  melynek  conclusiói  ugy  a  deficit,  mint  
a  fedezetre  nézve  ma  már,  a  bekövetkezett  ese-
mények  folytán,  nem  állnak;  mi  tárgyalunk  egy  
költségvetést,  a  melyről  azt  merem  mondani,  
hogy  tárgytalanná  vált  (Ugy  van!  a  szélső bal-
oldalon.)  és  tárgytalanná  vált  oly  események  
következtében,  a  melyekről  még  hivatalos  tudo-
mása  sincs  e  háznak,  melynek  végre  is  meg  kell  
szavaznia  azon  költségeket,  melyeket  ez  esemé-
nyek  maguk  után  vonnak.  (Ugy  van!  a  szélső  
baloldalon.)  Annyira  nem  vagyunk  urai  érde-
keinknek, hogy  szükségesnek  sem tartják  a jelen-
legi  dalmátiai,  boszniai  éB  herczegovinai  ügyek  
elintézésére  a  háznak  véleményét  ki  is  kérni  és  
épen  mivel ily alárendelt helyzetben  van  a  magyar  
parlament,  ne  csodálkozzanak  azután,  hogy  künn  
az  országban  a  figyelem  e  háztól  elfordul  és  
oda  tekint,  a  hol  a  valóságos  hatalom  van;  s  ne  
ütközzenek  meg  azon,  ha  e  házban  unott  vitákat  
folytatunk,  mert  az  ékesszólás  mindig  elhagyja  
azon  törvényhozói  termeket,  a  hol  nem  hatnak  
az  ész  törvényei  és  a  hol  hiába  ragadtatnak  
meg  az  érvek  által  a  meggyőződések,  mert  a  
végleges  eldöntés  nem  ott  azon  termekben,  
hanem  másutt  van.  (Ugy  van!  a  szélső  bal-
oldalon.) 

Tudom,  hogy  azt  fogják  mondani:  a  magyar  
érdekek  meg  lesznek  védve,  hisz  az  alkotmány  
értelmében  ez  érdekek  megvédésére  van  hivatva  



a  magyar  ministerelnök  ur  és  az  őrködni  tartozik  
a  magyar  érdekek  felett.  De azt  kérdem  önöktől:  
ki  fog  kát  őrködni  a  ministerelnök  ur  fölött,  
(letszés  balfelöl)  s  mert  nem  látom  azt,  a  ki  
őrködni  fog,  azt  vélem,  hogy  Magyarország  
érdekei  is  ugy  vannak  megvédve,  mint  a  rosszul  
őrzött  leány:  könnyen  baj  esik  rajta.  (Derültség.)  

Bizonyára  a  delegatió  fogja  Magyarország  
érdekeit  megvédni ?  Ehhez  kevés  reménységem  
van  azon  előadás  után,  melyet  Jókai  Mór  kép-
viselő  ur  tartott,  a  ki  azt  mondja,  liogy  erős  el-
határozással  és  akarattal  indult  el  a  delegatióba,  
hogy  ott  majd  megtakarításokat  fog  tenni  és  a  
mit  nem  tettek,  azok  épen  a  megtakarítások  valá-
nak.  Ugy  látszik,  hogy  már  a  delegatiónak  
szellemében  van  azon  komikus  katonának  a  
szerepe,  a  ki  azon  halált  megvető  elhatározással  
megy  a  csatába,  hogy  majd  megszalad.  

T.  ház!  Mi,  a  kik  Magyarország  érdekeinek  
védelmére  vagyunk  hivatva,  ma  azt  sem  tudjuk  
még,  hogy  vájjon  azon  kiadásokban,  a  melyek  a  
jelenlegi  költségvetést  alterálni  fogják,  hol  van  
a  megállás.  Hiszen  az  a  politika,  a  melyet  önök  
ellenzésünkre  elfogadtak,  az oecupationális  politika  
most  megteremte  a  maga  gyümölcseit  és  az  ezen  
politikának  consequentiáit  egyre  folytatni  akarják, 
önök  részéről  nincs  megállás.  Mert  Dalmátiának  
a  hinterlandot  nem  adják  meg  Bosznia  és Hercze-
govina;  Dalmátiának  felső  részét  eléggé  meg-
védik  a  Dinari  Alpok,  de  az  Orient  hegytől  
Sutorináig  Montenegró  képezi  a  határt  és  mert  
ez  igy  van,  azért  a  fölkelés  legyőzésében  elhárít-
hatlan  akadályra  fognak  találni  Montenegróban.  



s 

Ha  önök  elfogadják  azt  a  következtetést,  liogy  
Dalmátiának  hinterland  kell,  akkor  el  kell fogad-
niók  azt  a  következtetést  is,  hogy  Montenegrót  
kell  elfoglalni  és  midőn  ezt  tették,  odáig  fog-
nak  haladni  a  következtetésben,  hogy  mert  addig  
nem  vagyunk  biztosak  Bosznia  és  Herezegovina  
megtartásában,  mig  a  szláv  üzelmek  egyik  fészke  
és  a  Duna  kanyarodásánál  e6Ö  állam,  Szerbia  
elfoglalva  nincs.  No  már  most  t.  ház,  vájjon  
ezen  politika,  a  mely  ily  kiszámíthatlan  követ-
kezések  és  jövő  előtt  áll, birhatja-e  a  mi  helyes-
lésünket  és  vájjon  mi  nyugodtan  szavazhatunk-e  
meg  oly  költségvetést,  a  mely  nem  áll  és  a  
mely  költségvetésben  foglalt  politika  maga  után  
vonja  azt,  hogy  nagy  bonyodalmaknak,  nagy-
mérvű  költekezéseknek  és  elvérzésnek  leszünk  
kitéve.  A  delegatió  mindezekbe  soha  akadályt  
nem  tudott  vetni.  Az  alkotmányos  garantiákra  
nem  elégséges  az,  hogy  bizonyos  instructiók  
létezzenek,  hanem  szükséges,  hogy  a  benne  levő  
tényezőknek  legyen  benső  feszerejük,  a  mely  
korlátot  vet  a  hatalomnak.  A  jelenlegi  delegatió  
nagyon  hasonlít  a  senatushoz  a  Caesarok  idejében,  
midőn  a  senatus tagjait  kijelölte  Sejan  és a senatus 
minden  előterjesztést  helyeslőleg  fogadott,  mert  
félt,  hogy  majd  meg  sem  fogják  többé  kérdezni  
és  mert  fen  akarta  tartani  a  látszatot,  hogy  még  
a  senatus  uralkodik  Rómában,  pedig  csak  egyen-
lően  szolgálták  uruknak  érdekét  és  uruknak  
szeszélyét.  Igen  helyesen  tette  azért  Jókai  Mór,  
t.  képviselő  ur,  hogy  Cromvellre  hivatkozott.  



midiin  a  delegatiókról  szólott,  mert  Cromvell  meg-
mondta  akkor,  midőn  a  nemzet  és  fejedelem  közti  
kiegyezésről  volt  szó,  hogy  miért  kell  tehát  
szárazon  tartani  a  puskaport.  Midőn  igy  nyilat-
kozott :  „Összes  csatáinknak  ha  nem  volna  egyéb  
eredménye,  mint  egy  tekercs  papir,  melyet  alá-
írnak  reszkető  kézzel,  de  megtagadnak  szivök-
ben,  melyet  a  mig  gyöngék,  kijátszanak  és  
mihelyt  erősek,  eltipornak."  (Ugy  van!  Ugy  van! 
a  szélső  baloldalon.)  

Arra  hivatkozott  Jókai  képviselő  ur,  hogy  
nem  lehet  Ausztriának  meg  Magyarországnak  
lefegyverkeznie,  mert  a  különböző  államok  mind  
fegyverkeznek,  a  turnusok  be  lesznek  töltve  és  
épen  azért,  mert  azok  fegyverkeznek,  Ausztriá-
nak  meg  Magyarországnak  nagy  katonai  erőben  
kell  lenni.  Elfelejtette  a  képviselő  ur,  hogy  nagy  
katonai  erő  előállítására  a  hadszervezetnek  kü-
lönböző  módjai  vannak.  Nem  azon  hadszervezet-
tel  állította  elő  Poroszország  1812—13-ban  azon  
nagy  hadsereget,  melylyel  előállította  Nagy  
Frigyes,  de  azért  az  eredmények  megmutatták,  
hogy  nem  azon  szervezet  volt  a  helyes,  mely  
ugy  volt  megalkotva  Jenánál,  a  mint  azt  Nagy  
Frigyes  hátrahagyta  és  megveretett.  Később  
változásokat  szenvedett  és  azon  szervezet  volt  
a körülményeknek  megfelelő,  melylyel az a  szegény 
Poroszország  1812.  és  1813-ban  vivott  csaták-
ban  diadalt  aratott.  Tehát  a  változatlanság  nem  
garantiája  a  győzelemnek,  hanem  gyakran  aka-
dálya.  A  különböző  szervezet  arra  szolgál,  hogy  
olcsóbban,  minél  kevesebb  költséggel,  minél  na-
gyobb  sereget  lehessen  előállítani,  hogy  a  



numericus  többség  legyen  az,  a  mi  a  túlsúlyt  
megadja.  És  ha  a  képviselő  ur  is  megtakarítást  
akar  elérni,  azon  rendszer  felé  kell  törekedni,  
mely  nagy  számú  hadsereget  olcsó  áron  állit  
elő  és  mégis  biztosítékul  szolgál,  mert  magával  
hordja  a  szabad,  független,  önálló  nemzet  ön-
tudatát  és  ennek  megvédése  sztlkségérzetét.  
(Helyeslés  a  szélsíi  baloldalon.) 

Beszélt  Jókai  Mór  képviselő  ur  a  forgó  
toronyról,  elmondta,  hogy  ha  Polában  a  forgó  
torony  fel  nem  építtetik,  elvész  Dalmátia,  aztán  
elvész  Trieszt,  elvész  Fiume  és  ha  ez  is  elvész,  
akkor  elvesztünk  mi  is.  Hát  ezt  az  okoskodást  
t.  ház,  lehet  még  tovább  is  folytatni,  mondhat-
juk,  hogy  ha  elvész  Fiume,  akkor  elvész  Ma-
gyarország  és  Ausztria  és  ha  ezek  elvesznek,  
akkor  elvész  az  egész  világ.  (Derültség  a  szélső  
baloldalon.)  De  t.  ház,  igen  könnyelmű  lehet  az  
a  hadtlgyi  kormányzat,  a  mely  ezen  nagy  fon-
tosságú  forgó  toronyról  csak  most  ilyen  későn  
gondoskodik;  de  másrészről  igen  könyelmű  
lehet  az  a  delegatió  is,  mely  azt  hiszi,  hogy  
Ausztriának  tengerészetét  egy  forgó  torony  védi  
meg  és  Ausztriának  s  Magyarországnak  területi  
épségét  nem  a  vitéz  polgárok  melle,  hanem  egy  
forgó  torony  oltalmazza  meg.  (Derültség  a  szélső  
baloldalon.)  Legyenek  meggyőződve,  hogy  ha  a  
zászló,  melyet  kibontanak,  eszmék jelszavát  viseli,  
akkor  könnyű  lesz  minden  forgó  torony  nélkül  
is  megvédeni,  a  mint  az  amerikai  háborúban  a  
rabszolgaság  mellett  harezoló  deliek  pánczélos  
hajóit  elsülyesztette  Farragut  északi  tengernagy  
fahajóival.  (Ugy  van!  Ugy  van!  a  szélstt halon.) 



Azt  mondja  a  képviselő  ur,  hogy  a  népek  
csinálják  a  háborút,  ezek  miatt  nem  lehet  Európa  
békében.  Hát  a  népek  annyira  nem  akarják  a  
háborút,  hogy  III.  Napoleon,  a  franczia  császár-
ságnak  azon  jelszót  vette  föl  „l'empire  c'est  la  
paix",  hogy  a  népet  magának  megnyerje,  mikor  
azonbau  a  népet  megnyerte  és  a  plebiscitum  az  
8  javára  ütött  ki,  akkor  első  dolga  volt  a  háborút  
megkezdeni.  És  mi  haszna  volt  a  népnek,  az  
országnak  ebből?  Az,  hogy  elvesztett  két  tarto-
mányt.  És  vaijon  Németország  népe  maga  akarta  
a  háborút?  És  mi  haszna  volt  abból,  hogy  Né-
metország  megkapta  Elsasst  és  Lotharingiát ? 
Vájjon  kiBebbedett-e  egy  garassal  adója,  olcsóbb  
lette-e  egy  fillérrel  a  kenyere ?  Nem,  adója  meg-
szaporodott  és  kenyerét  drágábban  veszi.  Vájjon  
az  orosz  nemzetnek  az  volt-e  a  gondja,  hogy  a  
bolgárok  nem  szabadok  és  a  szerbek  nem  ön-
állóak  ? Az  égő vágy  keblében, saját szabadságáért 
és  saját  alkotmányos  életéért  lobogott  s  vezet-
ték  őt,  hogy  az  alkotmányosság  utáni  törekvést  
egy  pillanatra  benne  elaltathassák,  ál  nemzeti  
dicsőséggel  idegen  csatamezökre,  hol  más  nemze-
teknek  szereztek  alkotmányosságot,  önállóságot  
és  függetlenséget,  de  saját  részökre,  mint  mindig  
a  monarchiákban,  mit  aratott  a  nép ? Csak  bilincsei  
lettek  súlyosabbak  és  zsarnoka  hatalmasabb.  
(Ugy  van!  a  szélső balon.) 

De  t.  ház,  Angliában  a  mult  választások  
alkalmával  az  volt  a  kérdés,  vájjon  a  nép akarja  e 
a  háborút  a  boerok  és  afgánok  ellen.  Daczára,  
hogy  nagy  s  a  nemzet  méltóságának  megfelelő  
politikát  követett  Disraeli,  a  nemzet  elfordult  



tó'le  és  ahhoz  szított,  annak  adta  a  többséget,  
ki  azt  mondta,  béke  fog  lenni  Anglia  felett  és  
megszűnnek  a  kis  háborúk.  Vájjon  erről  is  azt  
mondhatja  Jókai  t.  képviselőtársam,  hogy  a  nép  
akarta  a  háborút?  Aztán  Ausztria-Magyarország  
népe  akarta-e  a  bosznia-herczegovinai  oecupatiót ? 
Bizony  nem  akarta.  Itten  az  egész  ország  köz-
véleménye  félreismerhetlenül  nyilatkozott,  Ausz-
triában  szintén  és  kormányválság  lett  a  követ-
kezése,  minek  következtében  a Lajtán túl  egészen  
új  alapokon  iudult  meg  a  kormányzás,  mely  nem  
felel  meg  azon  irányadó  nép  szellemének,  mely  
irányadó  nép  addig  Ausztriában  a  kormányt  
kezében  tartotta.  Tehát  melyik  nép  és  nemzet  
az,  melyről  Jókai  azt  mondja,  hogy  háborút  
akar?  Azt  mondja  a  t.  képviselő  ur:  „A  népek  
olyanok,  mint  a  vadállatok,  azokat  nem  lehet  
békében  egymásra  bocsátani,  mert  egymás  
beleibe  markolnának.  Ha  a  kormány  nem  volna,  
a  nemzetiségekkel  véres  küzdelmekbe  bonyolód-
nánk."  A magyar  nemzetnek  a szomszéd  népekkel  
volt-e  valami  összeütközése  mindaddig,  mig  a  
bécsi  kormány,  Metternich  alatt  azon  nemzetisé-
geket  nem  kezdte  lázítani  és  bujtogatni  a  magyar  
törvény  és  kormány  ellen?  Vájjon  azon  szenve-
délyeket,  melyek  a  48-iki  belháborúban  oly  
irtózatos  dühvel  irtottak,  a  magyar  nemzet  kel-
tette  fel,  nem  pedig  azon  könnyelmű  kormányzat,  
mely  a  magyar  alkotmányosság  megsemmisítésére  
eszközöket  keresett  és  teremtett  is  egyúttal  a  
szabadságnak  és  a  magyar  mmzetnek  megtáma-
dására. 

De  tekintsünk  körül,  vegyük  ellenségeinket  



egyenként.  Bármily  megtámadás  jöjjön  Horvát-
országból,  ha  mi  e  megtámadás  ellen  valamit  
tenni  akarunk,  hol  keresnek  a horvátok  oltalmat?  
Bécsben.  (Ugy  van!  a  szélső  balon.)  Bármi legyen 
azon  visszaélés,  azon  államellenes  törekvés,  
melyet  hangoztatnak  N.-Szebenben  a  románok,  
vagy  bátortalanul  áll  a  kormány  meg,  mint  a  
mult  választások  alkalmával  történt  az  unio-tör-
vényt  semmisnek  hirdetőkkel  szemben,  vagy  
pedig  ha valamit  tesz  ellenök,  akkor  rohannak  tel  
Bécsbe  a  titkos  protektorhoz,  kinek  egy  szem-
hunyorítására  minden  további  megtorló  mozgalom  
eltiinik.  (Ugy  van!  a  szélső  balon.)  Hagyják Cfiak 
a  nemzetiségeket  Magyarországon  magukra,  azok  
nem  félnek  egymástól,  mert  a  népektől  félni  —  
regale  és  mert  regale,  azért  igyekeznek  egymás  
ellen  izgatni  a  népeket,  hogy könnyebben  szolga-
ságban  tartsák  őket  és  az  egész  birodalom  felett  
ki  lehessen  terjeszteni  a  szolgaságot  és  az  al-
kotmányosságot  tetszés  szerinti  időben  megszün-
tetni.  (Elénk  helyeslés  a  szélső  balon.)  Nincs-e  
ugy  kifejlődve  a  francziának  nemzetiségi  érzülete,  
mint  a  románnak,  a  uémetnek,  mint  a  szerbnek  
és  mégis  mit  tapasztalunk?  Azt,  hogy  Schweicz-
ban  az  olasz,  franczia  és  német  a  legnagyobb  
egyetértésben  férnek  meg,  mert  egy  oly  szabad-
ságot  élvesznek,  a  melyet  mint  legfőbb  emberi  
jót,  nem adhatják  oda azon  dicsőségért,  a  meiylyel  
megkínálja őket  Franeziaország,  azon  nagyságért,  
a  meiylyel  kecsegteti  Németország.  A  szabadság  
és  jólét  az,  a  mi  őket  sokkal  szorosabban  köti  
össze,  mint  azon  nemzeti  érzület,  a  melynek  
előbb-utóbb  a  civilisatiónak  fejlődésével  fel  kell  



olvadnia  az  általános  szabadságban.  Nálunk  nem  
kis  része  van  a  nemzetiségek  elkeseredettségé-
nek,  hogy  mindazon  rosszat,  a  melyben  része-
sülnek,  a  magyar  nemzetnek  tulajdonítják,  mert  
a  magyar  kormánytól  szenvedik,  holott  a  magyar  
nemzet  is  épugy  sínylődik  alatta,  mint  ők.  Nem  
kis  része  van  a  nemzetiségek  izgalmában  a  
kormány  azon  politikájának,  a  mely  örökké  
fennhangon  fenyeget  és  titkon  megalkuszik.  

A  pénzügyminister  ur  összehasonlítást  tett  
Magyarország  közt  jelenben  és  30  évvel  ezelőtt,  
1852-vel.  (Halljuk!  Halljuk!)  Jellemzi  a  pénz-
ügyi  politikát  az,  hogy  1852-től  a  jelen  időkig  
nem  talált  más  alkalmas  időpontot  az  összeha-
sonlításra,  mint  az  általuk  és  a  katonai  kormány-
zat  és  önkény  által  megteremtett  Magyarország  
közt.  Kétségtelen,  hogy  1852-ben  Magyarország  
rosszabbul  volt,  a  szabadság  teljesen  el  volt  
tiporva,  a  nemzet  legjobbjai  pedig,  ha  ki  nem  
végeztettek,  a  börtönükben  sínylődtek,  az  anyagi  
viszonyok  meg  voltak  rendülve,  a  földesurak  
elvesztették  jobbágyaikat,  de  kárpótlást  nem  
kaptak,  a  Kossuth - bankjegyek,  a  mikben  sok  
embernek  tőkéje  volt,  értéküket  elvesztették  
egy  új  gazdasági  rendszert  kellett  behozni,  a  
mihez  ugy  a  szakképzettség,  mint  az  anyagi  erő  
és  töke  hiányzott.  

Ily  korszakkal  venni  fel  a  paralellát,  csakis  
elitéltetés  a  jelen  kormányra  nézve,  nem  pedig  
dicséret. 

Azt  mondotta  Jókai  képviselő  ur,  hogy  
nem  igaz,  hogy  a  magyar  nemzet  pusztul,  mert  
az  gyarapodik  és  vagyonosodik.  



A  ki  saját  költészetében  él  és  nem  ezen  
prózai  világban,  az  láthatja  a  dolgokat  igy,  
de  mi,  kik  künn  az  életben  a  nemzettel  érint-
kezünk,  az  ellenkezőről  vagyunk  meggyőződve,  
mert  látjuk,  hogy  a  nép  napról  napra  szegénye-
dik,  hogy  azon  egyetlen  tőkéjétől,  a  mely  aunak  
takarékpénztára  volt,  t.  i.  a  marhától  ki  van  
fosztva,  a  földet  kevesebb  ingavonó  erővel  műveli  
és  igy  kevesebb  termelési  eredményt  is  mutat  fel.  
A  kisiparosok  a  városokból,  hol  őket  a  vásárlók  
keresték  fel,  szétzüllenek  és  távoznak  a  fal-
vakra,  hogy  felkereshessék  a  fogyasztókat.  

A  középosztály  a  vagyonból  ki  van  vetkőz-
tetve,  vagy  pedig  egy  pár  száz  holdas  birtokából  
már  többé  nem  birváu  megélni,  nem  kötteti  
le  összes  tevékenységét  annak  mívelésében,  
hanem  elhagyja  azt  és  a  hivatalokba  menekül.  
Vagyonosabb  és  előkelőbb  osztályainkról  tudjuk,  
hogy  részint  hivatalosan  árvereztetnek  el  nagy  
eomplexum  birtokaik  és  jutnak  idegen  kézre,  
részint  pedig  magán  uton  titokban,  csendesen  
kerülnek  más  kézre  és  más  nevek  jönnek  oda,  
mint  a  mely  neveket  olvasunk  Rákóczy  nótájá-
ban ?  Mondhatják  önök:  hisz  az  mindegy,  valaki  
mégis  birja  ezen  birtokokat  és  mívelni  fogja.  
Nem  mindegy  a  magyar  nemzeti  politikára  nézve.  
Mert  a  magyar  középosztály  bukása  egyenlő  a  
magyar  nemzet  hanyatlásával,  az  annyit  tenne,  
mintha  valaki  egy  tartós  és  állandóan  egy  jel-
legű  kertet  akar  magának  készíteni  és  azt  
évelő  növényekkel  ülteti be,  nem  pedig  oly  fák-
kal,  melyek  századokra  nyújtottak  és  Ígérnek  
életet. 



A  magyar  középosztály  százados  létében  
volt  egy  biztosíték:  hogynemzeti  hagyományaink,  
nemzeti  intézményeink  nem  fognak  elveszni,  a  
mig  ezen  osztály  fenn  fog  állani.  Ezen  osztály  
megszűnvén,  egyszersmind  ingataggá  vált  azon  
nemzeti  intézményeknek  talaja,  melyeken  azokat  
fel  kell  építeni.  (Helyeslés  balfelHl.)  

Természetes,  hogy  ingataggá  vált,  kellett  
hogy  váljon,  a  hol  —  s  annyiban  igaza  van  a  
pénzttgyministernek  —  hogy  a  nemzetnek  ingó-
ságaiban  nagy  szaporulat  állott  be,  mert  ma  már  
az  ingatlan  birtok  is ingóvá  kezd  válni,  oly  gya-
koriak  az  előadások.  (Ugy  van!  a  szélső  bal-
felől.) 

A  ministerelnök  ur  azt mondta,  hogy  a  párt-
váltóztatást  meglehet  engedni,  ha  valaki  azt  teszi  
ugy,  hogy  nem  lehet  mondani,  önérdekből  csele-
kedte.  Vájjon  a  ministerelnök  ezt  saját  magára  
alkalmazta,  a  midőn  pártját  változtatta  s  önérdek-
nélküliségét  azzal  bizonyította,  hogy  minister  
lett?  Vájjon  az  oly  férfi,  ki  7  éven  keresztül  
bizonyos  elvek  mellett  harczolt  és  küzdött  és  
azután  megváltoztatta  pártállását,  vállalkozhatik-e  
egy  nemzetnek  kormányzására,  a  melynek  kor-
mányzására  nézve  az  elvekben,  a  meggyőződés-
ben  és  hitben  sokkal  hosszabb  kitartás  és  mesz-
szebbre  való  előrelátás  kívántatik,  mint  a  melyet  
előbbi  elveinek  megvédésében  és  vallásában  a  
ministerelnök  ur  kifejtett.  (Ugy  van!  balfeVil.)  
Én  csak  annyit  tudok,  hogy  ha  csak  egy  kép-
viselő  megváltoztatja  pártállását  a  választások  
után,  annak  becsületbeli kötelessége,  hogy  lemond-
jon  és  a  választói  ítéletre  bizza  magát;  mert  a  



programm,  melynek  alapján  magát  megválasztatta,  
becsületbeli  szerződés  volt  kőzte  és  választói  
közt;  és  ha  én  valaha  megváltoztatnám  párt-
állásomat,  azonnal  tudnám  kötelességemet  és  
visszavonulnék  :  mert  az  oly  férfiú  nem  érdemli  
meg a  bizalmat,  ki  választóit  félrevezette.  Vájjon  
megérdemli-e  a  bizalmat  oly  férfiú,  a  ki  7  éven  
át  tartott  küzdelmével  egy  országot  vezetett  
félre  ?  (Helyeslés  a,  szélső  balfelöl.)  Én  csak  annyit  
tudok  a  magyar  gazda-életből,  hogy  a  mely birka 
egyszer  megtévedt,  arra  nem  kötnek  többé  ko-
lompot.  (Derültség  és tetszés  a  szélső  baloldalon.)  

A  miuisterelnök  ur  Sárközy  t.  képviselő-
társamnak  és  másoknak  válaszolván,  azt  mondta,  
hogy  a  Rohonezy  képviselő  ur  által  felhozott  
parlamenti  v i z B g á l ó  bizottságot  nem  fogad-
hatja  el,  mert  ez  ellenkezik  a  ministeri  fele-
lősséggel  és  bizalmatlanságot  fejez  ki  a  minis-
terium  ellen.  1870.  márczius  26  án  a  miuister-
elnök  ur  kifejtette,  hogy  miért  nem  lehet  épen  
a  kormányra  bizni  a  vizsgálatot,  különösen  az  
általános  és  elterjedt  vádaknál  és  indokul  azt  
hozta  fel,  hogy  a  minister  felelős  nemcsak  a  
saját,  hanem  alárendeltjeinek  eljárásáért  is  és  
mivel  a  minister  felelős  alárendeltjei  eljárásáért  
is,  a  vizsgálatot  alárendeltjei  ellen  a  minister  
nem  eszközölheti;  alárendeltjeinek  nem  lehet  
birája,  mert  ő  is  érdekelt  fél.  De  tovább  m t g y  
a  ministerelnök  ur  és  valami  14  esetet  idéz  föl  
1788—1868-ig  Angliából,  hol  épen  ily  általáno-
san  elterjedt  vádak  és  egyes  képviselők  felszóla-
l á s i  következtében  a  parlament  azonnal  elren-
delte  a  vizsgálatot;  de  ezen esetek  közt  egyctlen-
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egy  sincs,  hogy  az  angol  ministerek  közül,  kik-
nek  bizonyosan  külömb  fogalmaik  vannak  a  par-
lamentarizmusról,  mint  a  ministerelnök  urnák,  azt  
mondotta  volna,  hogy  bizalmatlanságot  involvál,  
ha  a  minigternek  alárendeltjei  ellen  parlamenti  
vizsgálat  rendeltetik  el.  11a  már  nem  az  a  kér-
dés  többé,  hogy  Rohonezy  képviselő  ur  meg-
nyugszik-e  vagy  sem,  hanem  a  kérdés  az  és  
az  szükséges,  hogy  az  ország  legyen  megnyug-
tatva.  (Igaz!  Ugy  van!  a  szélsíi  baloldalon.)  

Azt  hiszi  a  ministerelnök  ur,  hogy  ha  a  
korminy  a  maga  közegei  által  eszközölteti  a  
vizsgálatot,  meg  lesz  nyugtatva  az  ország?  
Nem  ,  mert  a  kaszt-szellem,  mely  a  hiva-
talnokok  közt  nyilatkozik,  gondoskodni  fog  arról, 
hogy  a  jelen  esetben  is  az  igazság  mélyen  a  
a  tiszamenti  homok  alá  temettessék.  (Élénk  helyes-
lés a  szélső  baloldalon.)  

De  szükséges  a  kormány  becsülete  érde-
kében  is,  hogy  egy  parlamenti  vizsgálat  küldes-
sék  ki,  szükséges  azért,  mert  ha  azon  parla-
menti  vizsgáló  küldöttségben  különböző  párt-
beli  férfiak  részt  fognak  venni,  azok  jelentését  
az  ország  komolynak  és  valónak  fogja  tekinteni,  
abban  meg  fog  nyugodni  és  meg  lesz  mentve  a  
közlekedési  minisferiiim  becsülete,  melyben  én  
nem  akarok  kételkedni.  (Igaz!  Ugy  van!  a  szélső  
baloldalon.) 

Teguapelőtt  azt  mondá  a t.  ministerelnök  ur,  
midőn  hivatkozni  akart  arra,  hogy  milyen  hdyes  
és  fontos  dolgokat  vitt  véghez  az  ország  érde-
kében,  hogy  megmenté  az  országot  attól,  hogy  
az  orosz-török  háború  idejében  Ausztria  és  Ma-



gyarország  egy  orosz  háborúba  bonyolittassék.  
Hát,  t.  ház,  csodálkozom,  hogy  azon  kormány  
dicsekszik  ezzel,  a  mely  kormány  akkor,  midőn  
arról  volt  szó,  hogy  a  magyar  nemzetnek  érde-
kei  a  keleten  meg védessenek,  mindig  azzal  ámí-
totta  a  nemzetet,  legyen  nyugton,  mert  nem  fog  
megengedtetni,  hogy  az  orosz  hadsereg  átlépje a 
Dunát  s  midőn  az  orosz  hadsereg  átlépte  a  Du-
nát,  akkor  a  ministerelnök  ur  nyilatkozataiban  
megváltozott  és  kijelentette,  hogy  nem  fogja  a  
monarchiának  méltósága  és  hadi  tekintélye  meg-
tűrni,  hogy  az  orosz  átlépje  a  Balkánt.  Épen  
ugy,  a  mint  Szerbia  felkelése  alkalmával  han-
gosan  kirdette,  hogy  nem  fog  megtűretni,  hogy  
a  szerbiai  fölkelés  és  lázadás  Uszke  a  mi  szom-
szédságunkban  gyúljon  ki.  És  mit  tett  a  kor-
mány,  midőn  Szerbia  fellázadt?  Nézte  tétlenül.  
Midőn  az  orosz  átlépte  a  Dunát,  nem  tett  sem-
mit,  midőn  az  orosz  át'épte  a  Balkánt,  gratulált  
az  orosz  czárnak.  (Derültség  a  szélső  baluldalon.)  

Vájjon  helyes  politika  volt-e  ez  és  dicse-
kedhetik-e  ezzel  a  kormányelnök  ?  Én  azt  hiszem,  
nem,  mert  kétséget  nem  szenved,  hogy  Orosz-
országgal  előbb-utóbb  meg  kell  vívni  Ausztria  
és  Magyarországnak  az  élethalál  hsrezát.  (Igaz!  
Ugy  van  !  szélső  balftlol.)  És  kérdem,  mikor  lett  
volna  kedvezőbb  ezen  harczot  megvívni,  akkor-e,  
midőn  Oroszország  ellensége  teljes  erőben  és  
szövetségesei  szervezve  nem  voltak,  vagy  pedig  
akkor,  mikor  az  oroszok  szövetségesei  velünk  
szemben  szervezve  és  Oroszország  ellenei  le  van-
nak  verve?  (Elénk  helyeslés  és tetszés  a  szélső  bal-
oldalon.) 



Eszembe  jut  itt'  egy  régi  történet  tanúsága.  
Mikor  maczedoni  Fiilöp,  Görögország  szabadsá-
gát  fenyegette,  akkor  felállott  Athénben,  mely  a  
leghatalmasabb  város  volt  Görögországban,  egy  
szónok  és  azt  mondta:  „Olynth  előtt  állnak  Fü-
löp  hadai,  Olynth  után  következik  Athén,  men-
jünk  oda,  állítsuk  meg  örökre  Fülöp  hadait  
Olynth  előtt."  Erre  a  sophisták  azt  mondták:  
„Olynthtól  messze  van  Athén,  hagyjuk,  hogy  
foglalja  el  Olynthot  és  azután  mikor  közeledni  
fog  Athénhez,  verjük  meg  őt."  A  következés  az  
lett,  hogy  Athén  az  ütközetet  elvesztette  Oharo-
nea-nál.  Hasonló  a  mi  helyzetünk,  Bőt  frappans,  
hogy  mikor  a  ministerelnök  ur  azt  mondta,  hogy  
megmentette  Ausztriát  és  Magyarországot  az  
orosz  háborútól,  most  az  északi  barbár  trónon  
már  Sándor  ül,  a  ki  világuralomra  törekvő  útját  
Athén  leigázásával  kezdte  meg.  (Élénk  helyeslés  
szélső  balfelől.)  

T.  ház!  Ilyen  a  ministerelnök  ur  dicseke-
dése  is,  a  mely  elrabolja  a  babérokat  nem  Dc-
mosthenestől,  hanem  azon  sophistától,  a  ki  többet  
hallgatott  Fülöp  hitegetéseire,  mint  a  mennyire  
hallgatott  az  önfentartási  ösztönre  és  a  haza-
szeretetre.  (Helyeslés  a  szélső  balon.)  

Én  nem  fogadom  el  a  költségvetést,  még  
általánosságban  sem  a  részletes  tárgyalás  alap-
jául,  mert  meg  vagyok  győződve,  hogy  Magyar-
ország  nem  bir  meg  két  kormányt,  egy  abso-
lutot,  mely  a  közös  kormány  és  egy  alkotmá-
nyosdit,  mely  a  magyar  kormány.  (Derültség  a  
szélső  balon.)  Magyarország  nem  bir  meg  szer-
vezetében  egy  kettős  organismust,  a  melyből  



egyik  arra  van  hivatva,  hogy  a  jog  és  önkor-
mányzatnak  szolgáljon,  a  másik  pedig,  hogy  az  
önkényt  és  hatalmat  képviselje;  nem  birja  meg  
Magyarország  organumai  között  azon  kettős  ter-
mészetet,  hogy  mig  az  egyik  az  alkotmányosság  
megvédésére  látszik  hivatva  lenni,  már  a  másik  
csak  azért  áll  mögötte,  hogy  az  elsőt  megmér-
gezze  és  hivatásának  teljesítésében  akadályozza.  
(Igaz!  Ugy  van!  a  szélső  balon.)  Nem  elég  gaz-
dag  Magyarország  arra,  hogy  egyik  megfizetett  
felével  leigázva  tarthassák  a  másik,  a  fizető  
felét.  (Élénk  helyesés  a  szélső  balon.) 

Önök  a  hatalomszeretetnek  minden  érdeket  
alárendelnek  és  ez  már  odáig  megy,  hogy  már  
el  kezd  veszni  az  államban  és  társadalomban  
az  önállóság  iránti  érzék  is,  hiszen  a  társada-
lom  ma  már  nem  támaszkodik  magára,  hanem  
az  államra;  az  állam  pedig  elveszti  önmagában  
a  hitet.  Addig  győzték  le  a  nemzet  ellenállási  
képességét,  hogy  elveszté  önfentartási  erejét.  
(Igazi  Ugy  van!  a  szélső  balon.)  

Mindazért,  hogy  Magyarország  anyagilag  
ide  jutott,  politikailag,  erkölcsileg  ilyen  szegény-
ségbe  esett,  nem  marid  egyéb  k irpótlása  a  nem-
zetnek,  mint  egyszerűen  a  ministerelnök  ur  par-
lamenti  diadalai,  melyekkel  a  nemzet  érdekeit  
legyőznie  sikerült.  A  ministerelnök  ur  is  a  
nemzet  vállain  emelkedett  fel,  mint  a  repkény  
felkúszik  a  fán.  (Ugy  van!  a  szélső  baloldalon.)  
S  a  repkény  elfogja  a  fától  előbb  a  világossá-
got,  később  a  levegőt;  s  aztán  azt  tapasztaljuk,  
hogy  a  századokra  felnyúlt  fának  ágai  el  kezde-
nek  egyenkint  száradni.  De  nem  lehet  ám  a  her-



vadásnak  indult  fát  másként  megmenteni,  mint  
ha  a  kúszónak  vézna  indáit  kitépjük  annak  tö-
véről.  (Ugy  van!  a  szélső  baloldalon.)  S  mivel  
ennek  egyik  módjául  látom  azt,  hogy  ne  legyen  
megszavazva  a  költségvetés,  melyből  az  tovább  
tengetheti  életét,  nem  fogadom  el  általánosság-
ban  sem  a  költségvetést  s  elfogadom  Eötvös  
Károly  barátom  határozati  javaslatát.  (Élénk  he-
lyeslés  a  szélső  baloldalon.) 

Az  ujonczok megtagadása.  
(1882. január 25.) 

Tisztelt  ház!  A  közös  hadsereg  "részére  
megajánlandó  ujonczjutalék  megszavazását  a  
magam  és.  elvtársaim  nevében  megtagadom  és  
pedig  azért,mert a hadsereg, amely törvényeink  ér-
telmében  közös  volna,  nem  közös,  hanem  osztrák.  
Azon  törvényeket,  a  melyek  1867.  és  1868-bau  
meghozattak,  a  hadsereg  nem  respectálja,  hanem  
lépten  nyomon  azon  szellemben  nyilatkozik,  ugy  
teszen  és  jár  el,  mintha  ma  is  absolutismus  alatt  
állana  Magyarország.  

Példára  hivatkozom.  Kezünkben  van  azon  
kimutatás,  melyet  a  hadllgyminister  csatolt  egy-
felül  magyarul,  másfelül  németül  a  törvény-
javaslathoz.  Ebben  az  mondatik:  „In  Ungarn  
und  Siebenbürgen".  Holott  a  ki  Magyarország  
alkotmányos  törvényeit  ismeri  és  nem  hódol  az  
absolutismus  tendentiáinak,  igen  jól  tudja,  hogy  
Erdély  az  jtnio-törvény  meghozatala  óta,  mint  
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önálló  ország  lenni  megszűnt.  A  közös  hadsereg  f  j" 
tehát  azokban  a  kimutatásokban,  melyeket  liiva-  ,1  
talosan  használ,  nem  tün'etlieti  fel  Erdélyt  ön-  /<,  
állónak.  Még  k.evésbbé  engedhető  azonban  az  
meg,  hogy  a  honvédelmi  minister  az  általa  be-  r  C  
terjesztett  é.s  ellenjegyzett  törvényjavaslathoz  ily  
törvénybe  ütköző  kimutatást  csatoljon.  (Ugy  van! 
a  szélső  baloldalon)  Üssék  fel  önök  a  katonai  
„Scheniatismust",  abban  nem  fogják  találni  a  
Magyarország  és  Ausztria  közt  létező  dualisticus  ^  
államszerkezetre  vonatkozólag  elfogadott  hivata-
los  kifejezéseket.^  Abban  birodalmi  és  nem  közös  
hadügyministerről  van  szó  és  még  ő  Felségének  
czíméb'1  is  ki  van  hagyva  azon  parányi  „és",  
a  mely  a  dualismust  fejezi  ki.  Ezt  t.  ház  csak  
azért  hozom  fel,  hogy  ha  meg  van  a  törvény,  
azt  a  közös  hadsen-g  is respectálja.  A  „Scliema-
tismus"-ban  azon  czím  használtatik,  a  mely  az  
absolutismus  alatt  lett  használva  s  a  melyben  
Magyarország,  mint  egy,  az  osztrák  birodalomba  
beolvadt  tartomány  szerepel.  

De,  t.  ház,  a  közös  hadsereg  az  utóbbi  
időkben,  midőn  egyes  kicsapongó  tagjai  botrá-
nyos  kihágásokra  engedték  magukat  ragadtatni,  
nem  adia  meg  a  polgári  társadalomnak  azt  az  
elégtételt,  a  melyre  kötelezve  volt.  (Ugy  van!  
a  szélső baloldalon.)  A  mult  évben  tárgyaltatott  
a  kolozsvári  merénylet  és  a  hogy  az  letárgyal-
tatott,  rá  két  napra  közé  tétetett  az  Ítélet,  mely  
szerint  az  előbb  elitélt  katona - tisztek  ke-
gyelmet  kaptak.  És  mi történt?  Az,  hogy  a  tiszti  
kar  Nagyszebenben,  a  hol  ideiglenesen  vizsgálat  
alatt  állottak,  nagy  banquettel  üdvözölte  őket,  
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mint  hősöket,  a  helyett,  hogy  szánakozással,  
részvéttel  fogadta  volna  és  sajnálta  volna  azon  
eseiekedeteket,  melyeket,  békés  polgár  lakására  
törve  elkövettek.  „  

Azóta  is  t.  ház,  botrány  botrányt  ért  és  
nem  kell,  hogy  messze  menjünk:  midőn  8  Felsége  
és  a  hirlapok  mind  elismerőleg  nyilatkoztak  a  
magyar  nép  magatartásáról,  hogy  a  miskolczi  
hadgyakorlatoknál  mily  odaadással,  vendégsze-
retettel,  önfeláldozással  fogadta  a  közös  hadsereg  
tagjait,  fogadta  pedig  azért,  mert  a  magyar  
király  volt  az,  a  ki  jelen  volt  és  felügyelt  a  
hadgyakorlatokra,  a  magyar  király  iránti  tiszte-^  
let.  és  ragaszkodásnál  fogva,  ugyanakkor  egy  
közös  hadseregbeli  tiszt  súlyos  bántalmat  köve-
tett  el  egy  magyar  birtokoson.  

T.  ház!  Nem  szabad  tűrnünk,  hogy  állam-
ban  legyen  állam,  mely  magát  felül  helyezze  az  
állam  törvényes  intézményein,  a  mely  magát  
erősnek  hiszi  és  tudja  épen  azon  titkos  párt-
fogás  folytán,  a  melyben  folyton  részesül,  midőn  
alkotmányos  intézménynyel  jő  összeütközésbe.__  
Épen  azért,  mert  ezen  titkos  proteetiót  érzi,  
mindig  hatalmasabbnak  érzi  magát  és  nem  tekinti  
magát  máinak,  mint  egy  fentartott  eszköznek,  
mely  kellő  pillanatban  végét  vetendi  mindazon  
komédiáknak,  melyet  alkotmánynak  és  alkot-
mányos  életnek  nevezünk.  Nem  lehet  megtűrni,  
hogy  törvényes  intézmény  az  ország  törvényeit  
ne  respectálja.  

Azt  fogják  kérdeni,  hogy  hol  van  az  a  
példa,  a  hol  az  ország  törvényeit  ne  respeetál-
ták volna?  Itt  vau mindjárta  Magyarország magán-



jogi  törvényeit  illető  házassági  törvény.  És  a  
közös  hadllgymiiiister  rendeletet  bocsát  ki,  hogy  
azon  házasságok,  melyek  Erdélyben  a  protestáns  
egyházak  egyike  által  köttetnek,  —  még  pedig  
törvény  alapján,  törvényes  jelleggel  —  ne  res-
peetáltassanak  mint  törvényes  házasságok.  

A  közös  hadseregnek  törvényeink  sehol  
nem  adják  azon  jogot,  hogy  azon  házasságot,  
melyet  törvényeink  törvényesnek  ismernek  el,  az 
ágyasság  jellegével  ruházza  fel.  

Ez  sérelem  a  mi  törvényeink,  de  a mi  szabad  
intézményeinkkel  szemben  is.  Mert  azon  szabad-
sági  jogok,  melyekkel  az  erdélyi  protestáns  
egyházak  birnak,  mint  a  házassági  ktllön  bírás-
kodási  jog,  nem  egyedül  törvényen  alapulnak,  
hanem  nemzetközi  szerződéseken,  a  linczi  és  
bécsi  békekötéseken,  melyeket  fegyveres  kézzel  
vívott  ki  a  nemzet  és  békés  uton  is  igyekezett  
és  tudott  is  századokon  át  fentartani  és  bizto-
sítani,  fájdalom  az  alkotmányosság  korszakának  
kellett  bekövetkezni,  hogy  annak  egyik  részét,  
a  házasságbeli  bíráskodási  jogot,  egy  törvényes  
intézményt  lábbal  tiporhasson.  

T.  ház!  Messze  kellene,  hogy  kiterjesz-
kedjem  és  hosszasan  kellene  a  ház  figyelmét  
igénybe  venni,  ha  mindazon  sérelmeket,  melyeket  
elkövetnek,  de  különösen  rajtunk,  magyarokon,  
elkövetnek  a  mi  nemzeti  érzeteinken,  elkövetnek  
a  mi  történeti  hagyományainkon,  elsorolni  akar-
nám  és  ha  ostorozni  és  sujtolni  akarnám  azon  
szellemet,  melyben  neveltetnek  a  mi  gyermekeink,  
kik  a  közös  hadseregbe  kerülnek.  És  ha  látjuk,  
hogy  azok,  kik  a  közös  hadsereg  intézeteiben  



felnevelkedvén,  huzamosb  idő  után  visszakeiülnek  
a  nemzet kebelébe,  mily  téves  fogalmakkal  birnak  
a  nemzet  történelméről  és  intézményeiről:  akkor  
százszorosan  int  minket  az  újabb  példa,  hogy  
oly  intézményt,  milyen  a  közös  hadsereg,  ne  
tartsunk  és  támogassunk  az  által,  hogy  ezen  
évre  az  ujonezjutalékot  megszavazzuk.  Én  kérem  
a  t.  házat,  méltóztassék  visszautasítani  az  eléuk  
terjesztett  törvényjavaslatot.  (Elénk  helyeslés  a  
szélső  baloldalról.)  

Hentzi  szobra  ellen.  
(1882.  január  20.)  

T.  ház!  A  ministerelnök  ur  nyilatkozatai  
közül  legnagyobb  tetszésben  részesült  az,  hogy  
a  nemzet  15  éven  át  nem  emelte  fel  szavát  a  
Hentzi-szobor  ellen.  Igen  téved  a  ministerelnök  
ur,  mert  épen  e  házban  az  1869-ki  országgyü'és  
alatt  emelkedett  hang,  mely  tiltakozott  a  nem-
zet  érzületét  sértő  ily  emlék  megtartása  ellen.  

De,  t.  ház,  oka  vau  annak,  a  miért  mi  e  
kérdést  szőnyegre  hoztuk.  Oka  pedig  abban  van,  
(Halljuk!)  hogy  azon  a  téren,  melyen  a  HentzU  
szobor  áll,  emelkedik  a  magyar  király  palotája,  
odaállították  fel  a  honvéd  főparancsnokság  épü-
letét,  a  honvédelmi  ministerium  épületét  s  ott  
vásárolták  meg  utóbbi  időben  a magyar  minister-
elnök  palotáját,  vagyis  a  magyar  államot  reprac-
sentáló  legfőbb  tényezők  épületét  és  a  magyar  



államiságot  szemléltető  emlékszerű  jelek,  mind  
arra  a  térre  csoportosíttattak.  A  midőn  önök  a  
nemzet  főbb  méltóságainak  palotáit  odacsopor-
tosították  s  ezt  a  nemzet  capitolium-szertí  terét  
megalkották,  vájjon  azért  tették-e  önök,  hogy  a  
nemzet  sonverainitása  és alkotmányossága  legyen  
kifejezve,  mint  a  minő  kifejezést  nyert  e  tér  
azon  épületek  által;  vagy  pedig  azért,  hogy  azon  
emlékszobor  mutassa  fel  azon  ürességet,  mely  
felett  a  mi  alkotmányosságunk  épületei  fel  
vannak  emelve?  hogy  a  mig  körül  minden  
jel  a  magyar  nemzet  souverainitására  emlékez-
tet,  addig  legyen  ott  emlék  emelve  azon  férfiú  
működésének,  kinek  nem  volt  egyéb  működése,  
mint  megtagadása  a  magyar  király  souverainítá-
sának  az  osztrák  császár  nevében,  kinek  nem  
volt  egyéb  harcza,  mint  harcz  az  önkény  nevé-
ben  a  magyar  alkotmányosság  ellen.  Oly  téren,  
melyet  a  nemzet  capitoliumának  lehetne  nevezni,  
t.  ház,  csak  nagy  és  hős  tettek  véghezvivőinek  
és  nagy  férfiaknak  lehet  emlékszobrot  emelui.  És  
vájjon  megérdemli-e,  hogy  oly  férfiúnak  legyen  
ott  emléke,  ki  nem  tett  egyebet,  mint  hogy  a  
magyar  alkotmányosság  elleni  küzdelemben  elvér-
zett  karddal  kezében  azon  a  téren,  hol  különben  
sem  várhatott  volna  egyebet,  mint  hogy  eskü-
szegéseért  főbe  lövessék.  (ügy  van!  Ugy  van!  
a  szélsS  baloldalon.)  Cselekedetének  nagysága  sem  
felel  meg  azon  hely  méltóságának,  mely  helyre  
szobra  van  emelve.  Azt  mondja a  t.  ministerelnök  
ur,  hogy ez a honvédek Budavára bevételének  emlé-
két  tartja  fent.  Én  ugy  tanultam  a  históriából,  
hogy  minden  nemzet  emléket  emelt  hősciuek  ég  



emelt  azért,  hogy  azok  cselekedeteiben  egy  púid  Vt  
hagyjon  fel,  mely  az  ifjúságra  kihat,  őket  buzdítja  
és  bátorítja  hasonló  cselekedetek  elkövetésére,  
mint  a  milyent  a  megörökített  hős  követett  el.  
Vájjon  mi  Budavárában  hogyan  tűrhetünk  meg  
egy  olyan  emléket,  mely  a  magyar  polgárokat  
arra  ösztönözheti,  hogy  a  magyar  alkotmány  és  a  
magyar  király  souveriaintása  ellen  harczoljanak?  
Hiszen,  ha  a történeti  idők  különböző  hőseit  akar-
juk  ott  megörökíteni,  akkor  kell,  hogy  Abdi  
basának  is  legyen  ott  egy  emléke,  a  ki  
nagy  vitézséggel  védte  ellenünk  Budavárát.  
Nekem  nemcsak  mint  polgár  ellen  van  érzelmei  
ellen  kifogásom,  nekem  kifogásom  van ellene,  mint  
katona  ellen.  Mert  a  nemzetközi  törvények  első  
sorban  azt  mondják,  hogy  akár  védelem,  akár  
támadás  esetén  a  szükségesnél,  kényszerűségnél  
tovább  menni  a  rombolásban  nem  B z a b a d .  De  
mit  csinált  Hentzi?  Pest  városát,  mely  katonai  
operatio  szín-  és  hátteréül  nem  szolgált,  lövette.  
Ha  önök  egy  fenyegetést  akarnak  fentartani  
Budapest  ellen,  ott  van  a  Gellért-hegyi  cita-
della,  mely  mindig  azt  hirdeti  a  polgárságnak  : te 
és  vagyonod  nem  vagy  biztonságban.  S  mit  tett  
ezenkívül ?  Azon  lánczhidat,  mely  a  nemzetnek  
büszkesége  volt,  melynek  csak  megszavazása  a  
nemzet  életében  korszakot  alkotott,  minden  szük-
ség  és  kényszerűség  nélkül  a  levegőbe  akarta  
röpíteni.  Tehát  mint  katona  is  nem  hőshöz,  nem  
hadvezérhez  méltóan  viselte  magát,  hanem  barbár-
nak  mutatkozott.  (Ugy  van!  a  szélső  balon.) 
Azon  szobor,  a  nemzet  ellen  elkövetett  eseménye-
ken  kivül  a  háborúban  feltűnő  vandalságnak  ég  



durvaságnak  emléke.  (Élénk  helyeslés  a szélső 
baloldalon.)  Windischgrütz  lövette  Bécset  s  az  
nem  volt  nemzeti  és  fajháború,  de  legyenek  
önök  meggyőződve,  hogy  Windischgrütznek  nem  
emeltek  Bécsben  szobrot,  de  nem  is  mernek,  
mert  azon  pillanatban  a  bécsi  nép  megbotrán-
kozása  széttépné  azon  férfiakat,  kik  ily  gyalá-
zatnak  emelnének  szobrot.  (Ugy  van!  a  szélső  
baloldalon.) 

Szóba  hozatott  itt  a  civillista.  Én  azon  állás-
pontot  foglalom  el,  hogy  a  törvény  meghatároz-
ván  a  civillista  nagyságát,  én  nem  tudok  meg-
görbülni  és  kérni,  hogy  visszaadjanak  csak  egy  
krujczárt  is  De  nem  is  akarok.  Mert  nektlnk  
nem  arra  van jogunk,  hogy  vissza  kérjünk,  hunom  
arra,  hogy  követeljünk  és  kívánjunk.  Követel-
nünk  pedig  azt  lehet,  hogy  a  magyar  királynak  
legyen  állandó  udvartartása,  hol  a  magyar  
főúri  körök  nem  nézetnek  le  idegennek,  akik  a  
nemzeti  érzületnek  és  a  nemzeti  nevelés  levet-
közése  után  jelenhetnek  meg  az  udvari  körökben.  
Kell,  hogy  magyar  udvartartás  legyen  már  csak  
azért  is,  hogy  a  magyar  király  udvarában  a  
magyar  nemzet  souverainitását  képviselő  testület,  
minő  az  országgyűlés  két  háza,  méltó  megbecsü-
lésben  részesüljön.  Önök,  kik  Gizella  föherczeg-
asszony  és Rudolf  trónörökös  lakodalma  alkalmá-
val jártak  Bécsben,  tapasztalhatták,  hogy  az  oszt-
rák  császár  udvarmestere  mily  lenézéssel  visel-
tetett  a  magyar  deputátióval  szemben,  mely  pedig  
a  fejedelemmel  hasonló  rangú  faktorát  képezi  a  
törvényhozásnak.  (Ugy  van!  a  szélső baloldalon) 

Minden  nemzet,  a  mely szeretettel  veszi  körül  



a  trónt  és  a  mely  bizalommal  környezi  azt,  fél-
tékeny  egyfelől  a  trón  lényére,  másfelől  pedig  
azon  viszonyra,  a  mely  a  nemzet  és  a  korona  
közt  fennáll.  És, hogy azon jó  viszony,  a  melynek  
a nemzet  és  a korona közt  fenn  kell  állania, fentart-
ható  legyen,  szükséges, hogy  a magyar király  trón-
ját  ne oly  férfiak  állják  körül, kik  ellenséges  indu-
lattal  viseltetnek  a  nemzet iránt,  kiknek  nevelésük  
és  traditióik  mind  osztrák, a kik nem  élnek e nemzet 
történetében,  hanem  benn  vannak  az  egységes  
Ausztria történelmében.  (Ugy  van!  a *zéls8  balfelöl)  

Röviden  összefoglalva:  a  nemzetnek  mind-
két  kívánsága  olyan,  a  mely  nem  ütközik  ellen-
vetésbe  és  én  meg vagyok  róla  győződve,  hogy  
akár  e  teremből  jussanak  fel  e  hangok  a  trón  
zsámolyáig,  akár  pedig  azok,  kiknek  hivatásuk  a  
nemzet  érzületeit  közölni,  fogják  a  nemzet  kíván-
ságát  a  trón  előtt hangoztatni,  a  nemzet  megkapja  
azt  az  elégtételt,  hogy  míg  egyfelől  azon  loyalis  
kívánalomnak,  hogy  magyar  udvartartás  állittas-
sék  fel,  hely  adatik,  másfelől  a  nemzet  capi-
toliumszcrü  teréről  egy  ilyen  idegen  harczosnak  
szobra  eltávolittassék  azon  temetőbe,  a  melyben  
azon  csaták  harczosai  nyugosztiak,  a  mely  fölött  
a  népek  ki  szoktak  békülni  és  a  mely  temető  
lomhái  közt  a  gyűlölet  és  szenvedély  elenyészik.  
(Élénk  helyeslés  a  szélső  balfelöl.)  És  ha  azt  akar-
ják,  hogy  ezen  gyűlölet  és  szenvedély  elenyész-
szék,  hogy  a  múltra  fátyolt  vessünk:  törüljék  el  
a  mult  azon  emlékét,  a  mely  oly  időben  állit-
tatott  fel,  midőn  a  nemzet  jobbjai  részint  a  bitó-
fán  szenvedtek  ki,  részint  a  börtönben  sínlődtek,  
s  mikor  minden  törekvés  az  volt,  hogy  mi  módon  



l e h e t n e  e nemzetet  maradandó  módon  meggyalázni.  
(Élénk  helyeslés,  éljenzés  és taps  a  szélső  balolda-
lon.)  A  nemzet  meggyaláztatásának  maradandó  
emléke  a  Heutzi-szobor  (Élénk  tetszés  a szélső 
baloldalon.) 

Kameratikumokról. 
(1S82.  febrnár  ti.)  

Tisztelt  házi  Én  nem  azért  szólalok  
fel  e  tételnél,  mintha  e  tételt  elfogadni  nem  
akarnám,  mert  az  tény,  hogy  ha  az  egyházi  
érdeket  tekinteném  és  saját  egyházam  gyűlésén  
kellene,  hogy  e  kérdést  megvitassam,  én  a  
kiegyezést  nem  fogadnám  el,  mert  az  erdélyi  
helvét  hitű  egyháznak  28  ezer  darab  kosóra  volt  
joga  és azon  kiegyezés,  a  mely azon  28,000  darab  
kősót  14,000  frtban  egyenlíti  ki,  oly  csekély  
és  méltánytalan  árt  ad az  50  fontos  darab  kősóért,  
hogy  én  azt  mint  egyházi  ember  el  nem  fogad-
hatnám.  De  én  most  mint  képviselő  szólok  itt  a  
a  házban  s  ezen  tételt,  mint  az  állam-kincstárra  
nézve előnyöst  elfogadom.  (Helyeslés.)  

De  köteles  vagyok  az  igen  t.  közoktatás-
ügyi  minister  nr  figyelmét  felhívni  némely  bot-
rányos  üzelmekre,  melyek  épen  ezen  kiegyezés-
nél  az  egyházi  és  iskolai  ezélok  nagy  hátrá-
nyára  és  a  közerkölcsiség  megrontására  követ-
tettek  el.  (Halljuk!  a szélső'balon.) 



Ugyanis  az  erdélyi  kerületi  egyházi  főtanács  
saiát  tagjaival,  t. i.  négy  egyházi  főtanács!  taggal  
(Élénk  félkiáltások  a  szélső  baloldalon:  Kik  azok f) 
ha  már  meg  kell  nevezni  őket,  (Halljuk!  a  szélső  
baloldalon)  bár  nem  akartam  megnevezni  és  el  
akartam  kerülni,  hogy  személyekről  beszéljek:  
Jenei  Viktor,  Szász  Béla  és  KolozBváry  Sándor  
egyetemi  tanárok  és  az  egyházkerületi  főtanács  
tagjai  és  egy  ügyvéd:  Balogh  György,  a  ki  
szintén  az  egyházkerületi  főtanácsnak  tagja.  
Ezek  szerződésre  léptek  az  egyházkerületi  tanács-
csal,  tehát  úgyszólván  saját  magukkal,  hogy  
azon  összegből,  melyet  majd  az  államtól  a  per  
rendjén  ki  fognak  nyerni,  ha  megnyerik  a  pert,  
két  évi  járadékot  jutalmul  kapjanak.  De  mi-
dőn  feljöttek  Budapestre  a  per  megindítása  
után  egyezkedés  végett,  soha  el  nem  felejtették  
az  egyházi  pénztárból  utazási  díjjaiknak  és  költ-
ségeiknek  javadalmazását  kivenni  és  midőn  a  
per  meg  nem  nyeretett,  hanem  oly  kiegyezés  
köttetett,  mely  az  erdélyi  részi  helvét  hitvallá-
suakra  nézve  nem egészen  előnyös,  akkor  maguk-
nak  a  kikötött  összeget megszavaztatják  még egy 
néptelen  ülésen,  az  egyházkerületi  közgyűlésen  
is.  Ezen  összeg pedig  nem  csekélység:  21,233  frt  
50  kr.  

T.  ház!  Ha  a  haza  és  az  egyház  ügyeiben  
való  eljárásért  ilyen  szenzál  díjak  kikötése  mellett  
lehet  eljárni,  (Igaz!  Ugy  van!  a  szélső  baloldalon)  
az  megrontja  a  közerkölcsiséget,  megrontja  azon  
buzgóságot,  melyet  a  vallásügyek  támogatására  
különösen  a  protestáns  egyházaknál  tapasztalunk.  

Ha  itt  felszólalok,  teszem  azt  azért,  mert  



nyilvánosan  kellett  ezekre  rámutatnom  épen  
akkor,  midőn  először  kerül  e  tétel  és  vele  e  bot-
rányosság  a  ház  elé.  De  kell,  hogy  tegyem  ezt  
azért,  mert  —  kivéve  az  ügyvédet,  a  ki  mint  
ügyvéd  kiköthette  magának  díját,  —  meg  nem  
engedhetném,  hogy  az  egyházkerületi  főtanács  
tagjai  az  egyházkerület  ügyeiben  való  eljárásért  
ily  provisiókat,  szenzál-díjakat  kössenek  ki  
maguknak.  (Helyeslés  a  szélső  baloldalon.)  Mert 
folyton  hangoztatott  hazafiasságuk  és  ragaszko-
dásuk  az  egyház  iránt  azon  hitet  kelti  fel  a  nagy  
közönségben,  mintha  e  nagy  összeg  megszavazá-
sára  azért  volna  szükség,  mert  talán  a  kormány  
közegei  közt  lettek  volna  olyanok,  kiknek  e  
kiegyezéssel  ellenkező  véleményét  kellett  volna  
megpuhítani.  (Ugy  van!  a  szélső  baloldalon.)  

De  fel  kell  szólalnom  azért,  hogy  azok,  kik  
ezen  alapítványokat  tették,  tették  egyiiázi  és  
iskolai  czélokra;  ha  pedig  azon alapítványból  ily  
nagymérvű  alkusz-díjak fizettetnek,  azon  czéloktól  
fognak  elvonatni,  a  mely  nemes,  magasztos  
czélok  előmozdítására  tették  volt  fejedelmeink  
ezen alapítványokat.  (Ugy  van!  a szélső  baloldalon.) 

Ezért  kérem  a  t.  minister  urat,  legyen  
figyelme  reá,  hogy  az  állam  által  egyházi  ég  
tanügyi  czélokra  kiszolgáltatott  összeg  semmi  
egyébre,  legkevésbbé  pedig  ily  erkölcstelen  
czélokra  ne  fordíttassanak.  Jól  tudom,  hogy  
nincsenek  oly  magánalapítványok,  melyek  arra  
lennének  szánva,  hogy  az  egyházi  férfiaknak  
egyházi  ügyeikben  tett  szolgálataiért  ily  szenzál-
díjak  fizettessenek.  Mert  azon  időben,  miből  a  
helvét  hitvallású  egyház  legnagyobb  számú  



alapítványai  származnak,  az  egyház  iránt  való  
ragaszkodást  akkép  bizonyították  annak  hivei,  
hogy  a gályákon  a bilincsek  súlyos  terhét  viselték  
és nem  nyúltak  az  alapítványok  aranyaihoz  egész  
marokkal.  Kttlönben  elfogadom  a tételt.  (Helyeslés  
szélső  baloldalon.)  

A kath.  csángókról.  
(1882.  február  16.)  

Tisztelt  ház!  Az  igen  .t.  minister  ur  nyi-
latkozatával  nem  lehetek  megelégedve;  nem  
lehetek  megelégedve  azért,  mert  arra  nézve,  
hogy  a  Romániában  élő  csángó  magyarok,  a  kik  
római  katholikus vallást  követnek,  az  erdélyi  püs-
pökséghez  csatoltassanak,  egyszerűen  meg kellene 
indítani  a  tárgyalásokat  és  én  nem  hiszem,  hogy  
ez  iránt  felette  nagy  nehézségek  volnának;  nem  
hiszem  már  azért  sem,  mert  a  kálvinistáknak  
hasonló  ügyben  sikerült  keresztül  vinniök  azt,  
hogy  az  erdélyi  kálvinista  egyház  látja  el  a  
Romániában  levő  magyarokat  lelkészekkel.  

Arra  súlyt  fektetek,  hogy  magyar  lelkészek-
kel  kell  azon  eklézsiákat  ellátni;  minthogy  ott  
Romániában  meg  nem  tűrik  az  idegen  nyelven  
való  népoktatást  s  azon  magyar  ajkú  népta-
nítók,  a kik  megkísértették  ezen  magyar  községek  
lakóit  az  elemi  ismeretekre  magyarul  tanítani,  a  
román  kormány  által  egyszerűen  elzaklattattak,  
úgy  hogy  azon  magyarok  számára,  ha  nemzeti-



ségüket  fenn  akarják  tartani,  nincs  más  út  és  
mód,  mint  az  egyházi  szószékről  hallani  azon  
magyar  szót,  a  mely  összeköttetésben  tartja  őket  
velllnk  fajrokonaikkal  és  megvédi  nemzetiségüket.  
És  bocsásson  meg  a  t.  mii.ister  úr,  azon  stipen-
diumokat  nem  kell  épen  Romániában  ráfordítani  
az  ottani  magyarokra;  hanem  igenis  szllkséges  
az,  hogy  onnan  származó  magyarok  hozassanak  
ide  a  hazába,  neveltessenek  és  képeztessenek  ki  
különösen  papoknak,  hogy  mint  onnan  származó  
papok,  akik  a  magyar  nyelvet  bírják,  foglalhas-
sák  el  a  szószékeket  és  képezhessenek  összekötő  
kapcsot  Magyarország  és  a  Romániában  élő  ma-
gyarok  közt.  

T.  ház!  Midőn  minden  nemzet  arra  törek-
szik,  hogy  tíízzel-vassa!  terjessze  saját  nemzeti-
ségét,  lebet-e  akkor  azt  mondani,  hogy  majd  kül-
földön  felháborodást  szül,  ha  mi  meg akarjuk 
tartani  azokat,  a  kik  már  magyarok  és  a  kik-
ből  oly  nagy  mennyiséget  veszítettünk  el  évszá-
zadok  gondatlansága  és  könnyelműsége  követ-
keztében  ?  Örök  Bzégyen  és  gyalázat  lenne  ránk,  
ha  a  szomszédunkban  élő  magyarok  iránt  nem  
teljesítenők  azon  kötelességünket,  liogy  nemze-
tiségüket  megvédjük  és  legalább  a  szükséges  
egyházi  oltalmat  ne  nyujtsuk  nekik.  íme  Fran-
cziaország,  mely  oly  messzire  fekszik  Romániától,  
a  román  fajt  minden  irányban  támogatni,  cultu-
ráját  előmozdítani  és  saját  culturájához  kapcsolni  
törekszik  és  mi  még  azt  a  kis  kapcsot  is,  mely  
a  nyelv  közösségében  és  egységében  áll,  annak  
századokon  át  megszakadt  fonalában  rejlik,  még  
azt  is  el  hagyjuk-e  szakítani?  



T. ház! Gondoljuk meg, hogy sokkal könnyebb 
a  meglevő  fajt  conserválni,  mint  annak  új  ele-
meket  meghódítani  és  azért  én  részemről  azt  
hiszem,  hogy  azon  csekély  eszközöket,  melyek-
kel  nagy  eredményeket  érhetünk  el,  nem  szabad  
feladnunk.  (Elénk  helyeslés  a  szélső  balon.)  Mind-
ezeknél  fogva  kérem  a  t.  házat,  hogy  Lázár  
Ádám  t.  képviselőtársam  határozati  javaslatát  
elfogadni  méltóztassék.  (Helyeslés  a  szél-sö  bal-
oldalon.) 

Az  erd.  kath.  autonomia  érdekében.  
(Ugyanakkor.) 

Tisztelt  képviselőház!  (Halljuk!  Halljuk!)  
A költségvetés tárgyalása alkalmával már 1879.  évi  
márczius  19-én  és  1880.  november  26-án  volt  
szerencsém  a  házban  az  erdélyi  katholikus  auto-
nom  statusgyülés  össze  nem  hívása  miatt  fel-
szólalni.  Első  felszólalásom  óta  három  egész  év  
telt  el  és  daczára,  hogy  ugy  az  első,  mint  az  
utóbbi  felszólalás  alkalmával  a  t.  közoktatásügyi  
minister  megígérte,  hogy  fel  fogja  szólítni  az  
erdélyi  katholikus  status  elnökét,  hogy  a  status  
közgyűlését  hívja  össze,  mindeddig  semmi  lépés  
nem  történt  Igen  jól  tudja  a  t.  ház  minden  
tagja,  hogy  Erdélyben  a  katholikusok  külön  
autonómiával  bírnak  históriai  jogalapon,  az  
Approbata  első  rész  1.  czímének  3.  és  9.  Art.-a  



alapján,  a  melyet  •  helyben  hagyott  az  1868.  
XLin.rt.-ez.  14  § - a ; s  már  1866-ban az erdélyi 
katholikusok  közgyűlést  tartottak,  a  mely  köz-
gyűlésben  ö Felségéhez  folyamodtak,  hogy  a  48  
előtt  fennállott  autonómiai  szervezetet  iskoláik  
és  javaik  kezelése  ezéljából  visszaállítani  kegye-
sen  megengedje. 1867. szeptember  12-én  806. sz. a. 
8  Felsége  külön  leiratban  ezt  megengedte,  a  
kath.  'status  munkához  látott  ős  azóta  évenkint  
többször  összegyűlt,  söt  1873-ban  az  igazgató-
tanács szervezésére  vonatkozó  statútumokat  hozott,  
a  mely  statutumok  1873.julius  16-án  1008.  sz. a.  a  
vallás-  és  közoktatásügyi  minister  által  helyben  
hagyattak.  Tehát  az  erdélyi  kath.  statusnak  
vannak  szabályzatai,  a  melyeket  az  állam  s  mint  
az  államnak  képviselője,  a  vallás-  és  közoktatás-
ügyi  minister  hagyott  helyben,  tehát  azoknak  
teljesítése  fölött  is  az  ellenőrködést  egyfelől  8  
Felsége,  másfelől  a  magy.  vallás- és  közoktatás-
ügyi  minister  kell,  hogy  teljesítse.  Ezen  igaz-
gatótanács  és  statusgyülés  három  millió  frton  
felül  rugó,  részint  értékekben,  részint  ingatlan  
birtokban  levő  vagyont  kezel,  stipendiumokat  
oszt'ki,  a  tanárok fizetéseiről  gondoskodik,  tanári  
állomásokat  rendszeresít,  az  összes  középiskolák  
felett  felügyel,  a  népiskolákra  közvetett  felügye-
letet  gyakorol,  mindazon  kérdésekben,  a  melyek  
világiakat  és  egyháziakat  érdekelnek,  mintegy  
felsőbb  fórum  határoz  szemben  az  esperesi  ke-
rületi  gyűlésekkel.  És,  t.  ház,  már  három  év  óta  
az  igazgatótanács  számadásai  nem  terjesztettek  
a  statusgyülés  elé,  mely  első  sorban  van  hivatva  
az  ellenőrzésre.  Megengedhető  e  az,  az  állam  és  



közoktatás  érdekét  tekintve,  hogy  ily  nagy  meny-
nyiségii  vagyon  ellenőrködés  nélkül  kezeltessék.  

A  midőn,  mint  tudomásunk  van,  ily  ellen-
őrzés  nélkül  uradalmainkban  keveset  jövedelmező,  
mondhatnám  rosz  gazdálkodás  folyt.  De,  t.  ház,  
ezen  statusgyülés  többször  hozott  már  határozatot  
arra  nézve,  hogy  pl.  az  almási  uradalomban  
újabb  instruktiókat  tenni  nem  szabad,  ennek  
daczára  az  igazgató-tanács  nem  engedelmeskedett  
a  statusgyülés  határozatának,  hanem  szeszgyárt  
állíttatott  fel.  Már  pedig  azt  mindenki  tudja,  
hogy  államilag  vagy  pedig  egy  erkölcsi  testület  
által  — mely  nem részvénytársaság — kezelt szesz-
gyárüzemnél  hány  ajtó  nyilik  a  megkárosításra.  

De,  t.  ház,  még  középiskoláink  állapota  is  
sürgősen  megköveteli,  hogy  beható  intézkedések  
történjenek  és  ezek  meg nem  történhetnek  csupán  
azért,  mert  a  statutum  14.  §-a  meg  nem  tartaiik,  
a  mely  megrendeli,  hogy  minden  évben  status-
ülés  tartandó.  De  ennél  még  különösebb  helyzet  
áll  fenn.  Ezen  igazgató-tanácsnak,  a  mely  ma  
az  erdélyi  kath.  iskolákra  felügyel,  javakat  kezel,  
nincs  egy  tagja  sem,  a  ki  joggal  ülne  az  igaz-
gató-tanácsban.  Mert  a  statutumnak  értelmében  az  
igazgató-tanácstagjainak  egy  harmada  évenkintki-
esik  és  új választások  által  pótlandó.  Most  három  
év  óta  közgyűlés  nem  volt.  Tehát  három  év  alatt  
minden  tagja  kiesett  és  igy  az  igazgató-tanács  
tagjai  jelenleg  jogtalanul  foglalnak  abban helyet,  
jogtalanul  rendelkeznek  az  egyház  és  iskola  
vagyona  felett;  azt  hiszem, hogy  a  törvényhozás  
terme  épen  arra  való,  hogy  midőn  egyfelől  a  
felekezetek  és  egyházak  szabadságát  védeni  ki-



vánjuk,  ugyanakkor  másfelöl,  hogy  ha  azok  nem  
teljesítik  kötelességüket  és  nem  teljesítik  azon  
statútumokat,  melyek  megtartásának  feltétele  alatt  
adott  nekik  létet  és  jogot  az állam;  ugyanakkor  
fel  kell hívnunk az  állam  képviselőjét, hogy gondos-
kodjék  ezen  statutumok  megtartásáról.  (Helyeslés  
a  szélső  baloldalon.)  De  t.  ház,  kétszeri  felszó-
lalásom  és  a  minister  urnák  már  tett  Ígérete  
mind  hiábavalóknak  bizonyult;  most  harmadszor  
is  felszólaltam.  

Tudom,  azt  fogják  mondani,  hogy  a  püspök  
gyengélkedő  egészségi  állapotban  van  és  azért  
nem  tartathatik  ülés.  Igen, t.  ház,  de  van  annak  
a  püspöknek  helyettese,  vagy  hogy  a  szokott  
kifejezést  használjam,  Bzemélynöke  és  ott  van  a  
statutumok  értelmében  a  püspökkel  egyenrangú  
világi  elnök  és  megtarthatják  ennek  elnöklete  
alatt  a  püspöki  személynök  és  káptalan  jelen-
létében  épen  ugy,  mint  ha  a  püspök jelen  lenne.  
Hiszen  statútumaink  szerint,  ha  a  püspöki  szék  
üresedésben  van,  ott  nem  az  az  eljárás  követte-
tik,  a  mi  a  Királyhágón  innen,  hogy  t.  i.  a  
minister  rendelkezik,  hanem  ott  a  világi  elnök  
és  igazgató-tanács  a  káptalannak  csak  hozzá-
járulási  feltételével  rendelkezik  a  16.  §.  sze-
rint  a  püspöki  szék  jövedelmeinek  kezeléséről  
és  hovafordításáról,  addig  mig  a  püspöki  szék  
betöltetik.  Azt  az  ellenvetést  tehát,  hogy  a  
püspök  beteg,  nem  fogadhatom  el,  mert  vau  
személynöke  és  ott  van  a  világi  elnök.  

De  van  egy  más  indok  is,  a  miért  felszó-
lalok.  Egy  magas  állású  egyházi  férfiú  nem  ré-
gen  a  ház  egyik  bizottságában  azon  nyilatkoza-



tot  tette,  hogy  hiszen  Magyarországon  is  meg-
van  a  katholikus  autonómia,  mert  hiszen  ott  volt  
a  katholica  eommigsio.  T.  ház,  nem  szeretném,  
hogy  ÖsszetéveszszUk  a  dolgot  és  a  katholica  
commissiót,  mely  a  helytartó-tanács  mellett  mű-
ködött,  összetéveszszük  azon  befolyással,  mely  
a  Királyhágón  túl  a  világiak  részéről  valóban  
érvényesül.  Ott  ugyanis  ki  van  mondva,  hogy  a  
status  gyűlésében  kétannyi  világi  tagnak  kell  
helyet  foglalnia,  mint  egyházinak,  tehát  a  vilá-
giaknak  kétszeres  súly  van  biztosítva.  (Helyeslés 
a  szélső  baloldalon.)  

De  maga  a  minister  ur  is  akképen nyilatko-
zott  a  költségvetés  tárgyalásának  kezdetén,  hogy  
a  vallásszabadságot  elfogadja  és  maga  is  pár-
tolja.  Hiszen  a  vallásszabadságot,  t.  ház,  nem  
is  biija  meggátolni  a  minister  ur;  mert  az  én  
vallásom  viszonyt  feltételez  köztem  és  az  Isten  
közt,  melyet  pedig  senki  sem  bir  meggátolni,  
vagy  megváltoztatni,  bármily  hatalmas legyen  is.  
De  a  valódi  vallásszabadság  ott  kezdődik,  a  mit  
a  minister  ur  megtagadott,  t.  i.  a  vallási  testü-
letek  szabadságában,  hol  a  vallásos  nézetekben  
velem  egyetértő  embertársaimmal  szövetkezhe-
tem  vallásomnak ügyeiben.  Midőn  tehát a  minister  
ur  a  vallásszabadságot  pártolja,  de  a  vallásos  
testületek  szabadságát  nem  fogadja  el,  akkor  
már  látom  azon  Ítéletet,  mely  az  erdélyi  katho-
likus  autonomia  felett  lebeg,  mely  nem  egyéb,  
mint  egy  vallási  testületnek  szabadsága.  A  ka-
tholikusokra  nézve  pedig  nem  létezik  vallás-
szabadság,  mert  azon  jog,  mely  a  magyarországi  
katholikusoknak  adatik,  nem  egyéb,  mint  a  ka-



tliolikusok  kettős  elnyomása,  egyfelől  az  állam  
által  és  másfelöl  a  főpapság  hatalmának  kiter-
jesztése  által.  (Ugy  van!  Ugy!  a  szélső  bal-
oldalon.) 

Én, t.  ház,  az  erdélyi  katholikus  autonómiá-
ban  látom  a  magyarországi  katholikusok  részére  
is  azon  csirát,  mely  szabadságot  hozhat  a  vallás  
és  közoktatás  terén  nekik  is.  Minek  bekövetke-
zése  oda  fog  vezetni,  liogy  a  társadalmi  átala-
kulásnál  és  az  alkotmány  szellemének  felfogásá-
nál  nem  fognak  majd  a  katholikusok  háttérbe  
8zorittatui  azon  nevelés  hiánya  miatt,  melyet  a  
protestánsok  oly  bő  mértékben  nyernek  egyhá-
zuk  szabad  alkotmányánál  fogva.  É11  röviden  
azzal  fejezem  be  beszédemet,  hogy  most már nem 
a  t.  minister  ur  figyelmét,  hanem  a  t.  házét  ké-
rem  föl.  S  ha  ennek  uem  lesz  hatása,  határozati  
javaslattal  lépek  fel,  hogy  méltóztassék  gondos-
kodni  arról,  hogy  az  erdélyi  katholikus  autonó-
mia,  mely  már  megvan,  veszendőbe  ne  menjen.  
Annál  is  inkább,  mert  a  középoktatási  törvény  
bizottsági  tárgyalásánál  tűnik  ki  az,  mennyi  
nehézség  származik  abból,  hogy  a  katholikusok  
autonómiával  nem  birnak  s  hogy  az  államnak  a  
különböző  felekezetekkel  szemben  két  irányú  el-
járás  tekintetéből  kell  intézkednie.  Én  azon  ka-
tholikus  főpap  nyilatkozatából  és  a  minister  ur  
nyilatkozataiból  is  tudom,  hogy  körülbelül  az  
lesz  az  erdélyi  katholikus  autonómiára  az  Ítélet,  
mint  midőn  Schiller  Don  Carlos-ában  Fülöp  azt  
kérdezi,  hogy  a  nagy  inquisitor  átadott  fiával  
hát  mit  fog  tenni  s  a  nagy  inquisitor  azon  vá-
láfzt  adja:  „inkább  kiszolgáltatom  a  halálnak,  



mintsem  a  szabadságnak."  (Élénk  helyeslés  a  
szélső  balon.) 

A zártörvény  ellen.  
(1883.  február  20.)  

Tisztelt  ház!  Ha  czentrál  parlamentben  vol-
nánk  és  ott  hallanók  nyomósán  kiemelni  a  
monarchia  pénzügyi  helyzetét,  melynek  java  
egyúttal  Magyarország  pénzügyi  helyzetének  
javítása  is,  akkor  nem  volna  szükséges,  hogy  
ez  ellen  szavamat  emeljem.  (Helyeslés  a  szélső  
baloldalon.)  De  azt  hiszem,  hogy  a magyar  nem-
zetnek  azon  súlyos  szenvedésekből  már  kijutott  
része,  melyet  magára  csak  azért  vállalt,  hogy  ne  
egy  monarchiának  legyen  egyúttal  felemlítendő  
része.  Azon  közjogi  álláspont,  melyet  önöknek  
is  a  törv ény  alapján  el  kell  foglalniok  megtiltja, 
hogy  a  magyar  képviselőházban  az  egész  monar-
chia  érdeke  ugy  említtessék,  a  melynek  egy-
úttal  részét  képezi  Magyarország  is.  (Helyeslés  a 
szélső  baloldalon.)  Monarcha  van  egy,  de  monar-
chia,  mely  a  területtel  kapcsolatos  fogalom,  kettő  
van.  (Helyeslés  a  szélsőbalon.)  Magát  a  törvény-
javaslatot  nem  fogadhatom  el,  mert  mielőtt  a  
vámtarifa  revisiójáról  szóló  törvényjavaslat  itt  a  
házban tárgyaltatott,  alaposan  megvitattatott  volna  
már  ezen  törvényjavaslat  által  annak  mindben  
intézkedéseit,  hátrányait  anticzipáljuk  Én  azt  



hiszem,  hogy  semmi  sem  lehet  veszélyesebb,  mint  
egy  beterjesztett  törvényjavaslatnak  intézkedéseit  
mielőtt  az előkészíttetett,  megvitattatott  és elfogad-
tatott  volna,  egy  más  törvényjavaslat  által  anti-
czipálni.  Ktllönben  is  ez  a  parlament  helyzetét  
a  korminynyal  szemben  jellemzi,  mert  ez  
azt  vonja  maga  után,  hogy  azon  törvényjavas-
latok,  melyek  a  vámtarifa  revisiójára  vonatkozó-
lag  előterjesztettek,  bizonyosan  el  fognak  fogad-
tatni.  Mert  hogy  ha  nem  ezen  feltevésből  indul  
ki  a  kormány,  akkor  nem  teszi  ki  a  kereskedést  
azon  kellemetlenségnek  és  bizonytalanságnak,  
melynek  egy  ilyen  törvényjavaslat  által  kitéve  
lesz.  Ezen  törvényjavaslatnak  czélja  az,  hogy  
megakadályozza,  nehogy  a  kereskedő  árúinak  a  
külföldről  nagyobb  mennyiségben  való  behozatala  
által  egy  időre  elkerülhesse  a  vámtarifa  revisió-
jából  származandó  vámfelemelést.  És  épen  ezen  
indokból  Bem  fogadhatom  el  a  törvényjavaslatot,  
mert  azon  körülmény,  hogy  a  nagykereskedő,  a  
ki  nagyobb  tőkével  rendelkezik,  nagyobb  meg-
rendeléseket  tehetvén  a  vámtarifa  felemelésének  
érvénybe  jutása  előtt  és  a  bekövetkezett  fogyasz-
tási  adónak  életbe  léptetése  idején  egy  átmeneti  
korszakot  szül,  melyben  a  törvénynek  szigorú  
végrehajtása  nem  érvényesülhet  egészen. Ugyanis, 
mert  a  nagykereskedő  beszerezvén  árúczikkeit  s  
azokat  az  újabb  felemelt  vámok  megfizetése  nél-
kül  szerezvén  be,  a  kereskedelmi  coneurrentiánál  
fogva  képes  és  kénytelen  azokat  egy  ideig  olesób-
bau  adni,  mint  adná,  ha  azon  vámtételeket  egész  
készletétől  megfizette  volna.  Tehát  egy  átmenetet  
képez a vámemelés közepette,mely  megakadályozza,  
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hogy a fogyasztóknál  oly rögtönösen  egy nagy  zök-
kenés  álljon  elő,  kevésbbé  teszi  azon  pénzügyi  
intézkedést  gyűlöletessé,  utálatossá,  mert  sokkal  
észrevétlenebből  lopja  magát  a  nemzet  közgazda-
gági  életébe.  

De  mi  ezen  vámfelemelés,  t.  ház?  Nem  
egyéb,  miut  egy  új  adó,  mert  nem  oly  vámtétel  
felemeléséből  áll,  a  mely  védelmezi  termelésün-
ket,  vagy  védelméül  szolgál  iparunknak;  hanem  
gyarmatárú-ezikkekre  vonatkozik,  a  melyekből  
nálunk  semmi  productio  nem  történik,  szóval  
egyszerűen  fogyasztási  adót  képez,  a  mely  bevé-
tetik  a  mi  határainkon.  És  mely  czikkekre  vet-
tetik  ki  ezen  adó?  Újból  majdnem  ugyanazon  
czikkekre,  a melyeket  a  mult  évben  a  kávé-,  czu-
kor-  és  sörfogyasztási  adó  alkalmával  annyira  
megadóztattak. 

Természetes,  hogy  az  ok,  a  miért  a  t.  kor-
mány  ezen  törvényjavaslatot  elfogadja,  nem  más,  
mint  hogy  Ausztriában  hasonló  törvény  elfoga-
dása  a  pénzügyi  kormánynak  érdekében  áll:  
a mig nálunk a petroleum-adó  is  oly  nagy  könnyel-
műséggel  megszavaztatott,  Ausztriában  huzamos  
idő  kellett  és  csak  nagy  küzdelem  árán  sikerült  
a  kormánynak  elfogadtatnia.  A  kormány  ott  a  
parlament  erélyes  ellenállása  következtében  fél  
megjelenni  a  czukor-,  kávé-  és  sörfogyasztási  
adókkal,  tehát  igyekezik  azokat,  mint  vámokat  be-
venni,  mely  uton  azok  kevésbbé  támadják  meg  
a  kereskedelmet,  kevésbbé  rontják  meg  az  ipart.  
Mi  már  elfogadtuk  a  fogyasztási  adókat,  most  
ntána  megyünk  Ausztriának  a  vámtételek  feleme-
lésében  is,  vagyis  be  fog  állani  azon  helyzet,  



hogy  míg  Ausztria  igyekezik  saját  pénzügyét  és  
pénzügyi  bevételeit  közvetve  emelni  a  vámtételek  
fokozása  által,  mi  hozzájárulunk  azon  rámföl-
emeléshez,  tehát  a  fogyasztás  ugyan  azon  meg-
adóztatásához  akkor,  midőn  fentartjúk  a  fogyasz-
tási  adókat  is,  melyeket  épen  azért  hoztunk  be,  
mert  nem  voltunk  képesek  —  és  a  jelen  esetben  
ez  volt  a  kormány  indoka  —  a  vámtétele-
ket  ezen  fogyasztási  czikkekre  nézve  föl-
emelni. 

T.  ház!  Én  és  elvtársaim  el  nem fogadhatjuk 
azon  törvényjavaslatot,  mely  a  vámtariüák  revi-
siójára  vonatkozik,  épen  azért,  mert  az  új  meg-
terheltetést  ezéloz  és  nem  fogadhatjuk  el  ezen  
tárgyalás alatt levő törvényjavaslatot sem, melyről a 
t.  előadó  ur  azt  mondotta,  hogy  annak  ezélja  a  
benyújtott  és  meg  nem  vitatott  törvényjavaslatnak  
pénzügyi  eredményeit  már  előre  is  biztosítani  ;  
nem  fogadhatjuk  el  főkép  azért,  mert  a  fogyasz-
tási  adóknak  és  a  nemzet  anyagi  életerejének  
bárminemű  kimerítése  és  újabb  megtámadása  nem  
vezethet  sikerre,  mert  a  pénzügyi  eredményekben  
a  deficit  azért  ép  oly  magas  lesz,  mint  volt  
azelőtt  és  a  nemzet  anyagi  életének  hanyatlása,  
a  közromlás,  a  pusztulás  ép  oly  mértékben  fog  
növekedni,  mint  azelőtt.  Tehát,  t.  ház,  ha  a  kor-
mány  nem  tud  eredményt  felmutatni  az  adófoko-
zás  által,  minek  öntsük  mi  azon  feneketlen  ten-
gerbe  a  fogyasztók  azon  egy  pár  forintját,  a  
melyet  ők  sokkal  termékenyebben,  jobban  hasz-
nálnak  föl,  ha  saját  gazdaságuk  gyarapítására  
fordítják,  mintha  tőlük  az  állam  elkobozza;  a  
minek  ugy  is  soha  eredménye  nem  lesz  és  a  mi  



teljesen  meddőn,  terméketlenül  elmerülő  bevételét  
képezi  az  államnak  (Ugy  van!  a  szélső  ballon.)  

De  nem  fogadhatjuk  el  a  törvényjavaslatot  
azért  sem,  mert  azon  pénz,  mely  ezen  törvény  
életbeléptetése  következtében  a  pénzügyi  kor-
mányzat  rendelkezésére  fog  jutni,  nem  szolgál  
egyébre,  minthogy  azon  politikának,  melyet  any-
nyira  kárhoztatunk,  huzamosabb  időre  fogja  
kiszolgáltatni  az  eszközöket,  melyekkel  fentart-
hatja  magát.  Mert  mihelyt  ezen  eszközök  kiapad-
nak  a  jelenlegi  pénzügyi  kormányzat  kezében,  
meg  kell  hogy  szűnjék  azon  pénzügyi  politika  
is,  melyet  e  háznak  oly  nagy  része  kárliozatos-
nak  tart  és  nem  akarván  szaporítani  a  kormány  
élctfentartásának  eszközeit,  nem  fogadom  el  a  
szőnyegen  levő  törvényjavaslatot.  (Helyeslés  a  
szélső  balon.) 

Az  okupáczióról  katonai  szempontból.  
(1882.  február  23 ) 

Tisztelt  ház!  Ha  álláspontomon  semmi  
meg  nem  erősített  volna,  megerősített  azon  be-
Bzéd,  melyet  az  előttem  szólott  képviselő  ur  
elmondott.  Éber  képviselő  ur  ugyanis  beszé-
dét  első  sorban  azon  katonai  helyzet  tag-
lalásával  kezdette,  mely  Krivosciában  ma  
fennáll  ég  azt  állította,  bogy  Krivosciában  ma  
sokkal  elönyösebb  helyzetben  vagyunk,  mint  



voltunk  1869-ben.  Ezen  állítását  azzal  támogatta,  
hogy  ma  Trebinjében  vagyunk,  innen  képesek  
lévén  ellenőrizni  a  krivosciai  hegységet;  de  el-
felejtette  azt,  hogy  ugyanakkor,  midőn  a  mi csa-
patiank  Trebinje  felöl  kerülnek  a  krivosciai  
hegységbe,  ugyanakkor  alkalmuk  van  a  láza-
dóknak  a  montenegrói  határon  távozni  s  mene-
külni,  mely  határok  sokkal  könyebben  hozzá-
férhetők. 

Hivatkozott  arra,  hogy  a  niksicsi  fensikon  
könnyű  lesz  a  felkelőkhöz  közeledni,  de  elfelej-
tette,  hogy Niksics  és síkja  nincs  az  oecupált terü-
leten, nincs  Dalmatia területén,  hanem idegen állam 
területe,  melyre  lépni  nem  lehet.  De  tovább  
megy  s  állítja,  hogy  helyzetünk  Boszniában  na-
gyon  előnyös  Dalmatia  megtartása  tekintetéből.  
Tekintsen  bárki  a  térképre  s  azonnal  meg  
fogja  látni,  hogy  a  dinári  alpok  vonulnak  végig,  
melyek  Dalmátiától  egész  az  Orient  hegységig  
minden  támadást  elhárítanak  s  a  történelem  azt  
tanúsítja,  hogy  ellenség  Dalmátiát  azon  oldalról,  
mely  Bosznia  felé  eBik,  soha  meg  nem  támadta.  
Marad  azon  rész,  a  mely  az  Orient-hegységtöl  
Suttorináig  terjed.  Erre  nézve  pedig  nem  va-
gyunk  biztonságban,  mert  Dalmátia  ott  Monte-
negróra  határol.  

Montenegro  érdekei,  mint  a  képviselő  ur  
kiemelte,  a  mienkkel  annyira  ellentétesek,  hogy  
az  Orient-hegység  felől  a  Suttorináig  a  dalmát  
tengerpartokat  alig  tarthatjuk  nyugton.  Mi követ-
kezik  ebből ?  Miután  a  t.  képviselő  ur kifejtette, 
hogy  Cattarora  mennyire  áhítoznak  a  monteneg-
róiak  és  hogy  addig,  míg  azt  birni  nem  fogják,  



nékünk  nincs  nyugalmunk:  ebből  az  következik,  
hogy  el  kell  foglalni  Montenegrót.  No,  de  ha  
Montenegró  el  van  foglalva,  nem  lesz  békesség,  
mert  a  szerbek  a  boszniai  szerbekre  igényt  tar-
tanak  s  azokat  a  nagy  Szerbiába  akarják  kebe-
lezni.  A  logikai  okoskodás  szerint  tehát  követ-
keznék  Szerbia  elfoglalása.  

Azt  hiszi  a  képviselő  ur,  hogy  Ausztriának  
és  Magyarországnak  katonai  ereje  olyan  nagy  és  
és  anyagi  helyzete  olyan  dús,  hogy  megengedhet  
magának  oly  hadjáratot,  a  mely  két  ily  jelen-
tékeny,  habár  kis,  de  alig  fékezhető  államnak  
leigázására  és  azoknak  legkevesebb 20—30  éven  
keresztül,  nagy  számú  megszálló  csapatok  általi  
fékentartására  vezet?  Sem  katonai,  sem  anyagi  
erőnk  e  czélra  nincs,  (Ugy  van',  a  szélső  balon.)  

Azt  is  felhozza  a  t.  képviselő  ur,  katonai  
szempontból,  hogy  Bosznia  és  Herczegovina  
occupatiója  következtében  egy  hatalmas  állást  
nyertünk,  hogy  ma  nem  vagyunk  tuskók,  hanem 
gólyák,  a  kiktől  félnek  a  keleti  népek  és  mert  
félnek,  azért  lázadoznak  fel  ellenünk.  Hát  ki  
ellen  foglaltunk  állást Boszniában  s  melyik  nagy-
hatalomnak  birodalma  rug  ki  Bosznia  és  Her-
czegovina  határaira ?  Montenegro 1  Ha  Mon-
tenegrót  akarjuk  megfenyíteni,  képesek  vagyunk  
erre  a  dalmát  tengerpartok  felől,  a  melyeknek  
birtokát  Velencze  is  meg  tudta  védeni  a  muzul-
mán  hatalommal  szemben  ugyanakkor,  a  mikor  
a  hatalmos  mohamedán  birodalom  birta  Bosznia  
és  Herczegovinát.  Montenegróért  tehát  nincs  
szükség  rá,  hogy  elfoglalva  tartsunk  akkora  két  
tartományt.  Hát  Szerbiáért?  A  ki  Szerbia  ellen  



akar  háborút  viselni,  az  nem  választja  a  meg-
kerülő  utat,  hogy  lemenjen  Boszniába  és  onnan  
törjön  előre,  hanem  veszi  az  egyenes  utat.  Le-
megy  Nándor-Fehérvárra,  melyet  más  Hunyadi  
vett  be,  nem  pedig  az,  ki  nekünk  a  múltkor  
történeti  leezkéket  akart  adni.  (Derültség  a szélső 
balon.)  Nándorfehérvár  felé  a  Duna  és  az  ennek  
mentén  lévő  vasutak  biztosítanak  hadi  útat.  Itt  
van  az  egyenes  út,  a  honnan  fékeu  tartható  Szer-
bia.  (Helyeslés  a  szélső  balon.) 

Mi  okból  foglaltuk  tehát  el  Boszniát  és  
Herezegovinát  1  Talán  azon  eshetőségre  van szá-
mítás,  a  midőn  Rumeliába  és  Törökország  jelen  
birtokaiba  nyomulna  előre  az  ellenség?  Gondol-
ják  meg,  hogy  Broodról  nekünk  vasutunk  van  
Zeniczáig  b  hogy  Zeniezától  Szerajevoig  nem  
birunk  vasúttal,  csak  tűrhető  úttal.  Szerajevótól  
Mitroviczáig  még  utaink  sincsenek.  Azt  hiszik  
önök,  hogy  utnélküli  hegyes  vidékeken  képesek  
leszük  nagy  hadsereget  szállítani,  azt.  élelmezni  
és  a  szükséges  lőszerekkel  ellátni,  a  melyekben  
nagy  a  szükséglet,  különösen  a  jelen  hadviselési  
mód  mellett?  Nem!  Hiszen  csak  Szerajevótól  
Mitroviczáig  négy  folyam  megy  keresztül  ha-
rántosan  azon  rövid  és  6V>  mérföldnyi  területen,  
mely  Szerbia  és  Montenegro  közt  fekszik.  E  
négy  folyó,  mint  vízválasztó  emel  torlaszt  ve-
lünk  szemben,  ugy,  hogy  a  Bogna  völgyéből  
át  kell  mennünk  a Drina  völgyébe,  Drináeból  a  
a  Lim,  onnan  a  Szienicza  völgyébe  ég  csak  
akkor  jutunk  el  Mitroviczába,  a  honnan  jó  kar-
ban  levő  kőut  vezet  előre.  Eg  ha  a  mi  csapa-
taink  ott  vannak  Mitroviczán,  akkor  is mi  előnyt  

Cgron  Gábor  twuedel.  4  



vívtunk  ki  magunknak?  Azt,  hogy  a Vranja-ban 
levő  szerb  hadsereg  sokkal  közelebb  esik  Üsz-
küb-  és  Novoszello-hoz,  mint  a  mennyire  a  mi  
seregeink  esnek  Mitroviczából  oda. Vagyis,  hogy  
ha  mi  áthatoltunk  egész  Bosznián,  a  novi-bazari  
pasalikon  és  nagy  szenvedések,  roppant  véráldo-
zatoknak  kitettük  magunkat,  hogy  katonai  ntain-
kat  megtartsuk,  azon  utakat,  melyek  ma  nem  is  
léteznek,  melyeket,  ha  megkészítettük,  a felkelők 
bármely  pillanatban  megsemmisíthetnek,  azon  
felkelők,  kik  hajnalban  felkelnek  Montenegróban  
s  már  délben  csatát  vívhatnak  a  mi  utainknál,  
azon  felkelők,  a  kik,  ha  Szerbiából  törnek  elő,  
félnapi  ut  utón  újból  megtámadhatják  csapatain-
kat  és  összeköttetési  vonalainkat  —akkor,  midőn  
idejutottunk,  csak  azon  eredményt  értük  el,  hogy 
Mitroviczában  távolabb  esü.ik  Űszküb-től,  a  fon-
tosabb  stratégiai  positiótól,  mint  azon  szerb  
hadsereg,  mely  képes  utunkat  elzárni  és  minket  
a  novi-bazari  pasalik  hegyei  közé  dobni,  a mely 
hegyek  1000,  1200,  180Ó,  2000  láb  magasság-
ban  zárják  el  a  négy  folyó  völgyeit  egymástól.  
(Ugy  van!  Ugy  van!  a  szélső  balon.) 

Ily  uton  soha  nagy  háborút  nem  lehetett  
vívni.  A  történelem  maga  bizonyítja  azt,  hogy  
akkor,  midőn  a  talajnak  változatossága  nem  
nyújtott  oly  nagy  védelmet,  midőn  kézi  harcz-
eszközökkel  vívattak  a  csaták,  akkor  egy  Casz-
trióta  képes  volt  évtizedeken  keresztül  fentartani  
a  mohamedán  hatalmat,  épen  a  terület által nyúj-
tott  támogatás  és  a  területben  az  ozmánok  elébe  
vetett  akadályok  következtében.  Én  azt  hiszem  
t.  ház,  bogy  midőn  az  igen t.  képviselő  ur,  katonai  



szempontbúi tárgyalta a boszniai occupatiót, elfelej-
tett  azon viszonyokkal  számolni,  a mely  viszonyok-
kal  feltétlenül  számolni  kell  annak,  a  ki  modern  
értelemben  hadat  akar  viselni.  Mit  érünk  el  mi,  
ha  Bosznia  éB  Herczegovinában  az  occupatiót  
folytatjuk?  Meg  lehet  azt  nekünk  tartani?  Meg  
lehet  akadályozni,  hogy  a  felkelések  ne  ismét-
ló'djenek?  Annak  csak  egy  módja  van,  hogy  ha  
a  rómaiak  elvét  követjük,  a  melyet  Mihalovits  
képviselő  ur  is  érintett^  ha  könyörtelenül  kiirt-
juk  a  nép  egy  részét,  a  mint  a  rómaiak  csele-
kedtek,  másrészét  pedig  eltelepítjük, miként ismét 
a  rómaiak  tették,  midőn  Itáliába  vonszolták  a  
leigázott  népeket.  Megengedi  ezt  a  mai  civili-
satió?  Eltűri  e  ezt  Európa?  Összetett  kézzel  
fogja  ezt  nézni  Oroszország ?  Nem!  

Hogy  ha  nem  lehetséges  őket  kiirtani,  
akkor  az  az  eset  állhat  elő,  a  melyet  Mihalovits  
képviselő  ur  ajánl,  hogy  t.  i  meg  kell őket venni. 
Tehát  a  helyett,  hogy  ezen  ország  nekünk  jö-
vedelmet  adna,  a  helyett,  hojry  administratióját  
fedezné,  kénytelenek  lennénk  nagy  összegeket  
arra  fordítani,  hogy  ott  is  az  anyagi  érdekek  
lánczolatával,  pénzzel  —  mert  ugy  látszik,  az  
érdemjelek,  mint  a  Kovácsevics  példája mutatja,  
nem  elégségesek  e  civilizálatlan  népeknek.  

Megbirjuk-e  mi  azt,  hogy  pénzzel  vásárol-
juk  meg  egyes  emberek  békében  maradását  és  
vájjon  nem  szégyen  lenne-e  a  mi  hatalmi  állá-
sunkra,  hogy  ha  ugy,  mint  Knezlácnál  megvásá-
roljuk  a  békét  pénzzel,  mit  nem  birtunk  erővel  
kivinni,  hiszen  ez  még  jobban  feltüntetné  Auez-
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tria  és  Magyarország  tehetetlenségét  és  élhetet-
leiiségét.  (Igaz!  Uqy  van!  a  széli!)  baloldalon.)  

Én  a  ministerelnök  urnák  csak  egy  meg-
jegyzésére,  mit  a  tegnapi  napon  tett,  kívánok  
röviden  válaszolni.  Azt  mondotta,  szeretné,  hogy  
mutassuk  meg,  mit  tett  az  osztrák  g  a  magyar  
kormány  Törökország  ellen  az  orosz-török  há-
ború  elíítt  és  alatt.  Hát  t.  ház,  először  is,  midőn  
Boszniában  és  Herczegovinában  a  felkelés  ki-
ütött,  ugyanakkor,  midőn  nz  orosz katonatisztek-
nek,  mint  önkényteseknek  özönlését  az  országon  
keresztül  megengedte,  ugyanakkor  elzárta a  klecki  
kikötőt,  melyen  keresztül  olyan  könnyen  meg-
közelíthette  volna  Törökország  a  lázadás  f((fész-
két  s  leverhette  volna  a  lázadágt.  Tette  Török-
ország  ellen  első  sorban  ezt.  (Igaz!  Ugy  van!  
a  szélső  baloldalon.)  Az  volt  a  legnagyobb  hi-
bája,  hogy  belépett  azon  hármas  császári  szövet-
ségbe,  melynek  nem  annyira  Ausztria  érdekei-
nek  megvédése,  mint  inkább  Ausztria  kezeinek  
megkötése  volt  a  ezélja.  (Igaz!  Ugy  var,!  a  
szélső  baloldalon.)  Hogy  ha  ezen  szövetségbe  be  
nem  lépett  volna,  egy  100  ezer  főből  álló  had-
sereg,  mely  Bukovina  és  Erdély  határszélein  
kouuzentráltatik,  elégséges  lett  volna  arra,  hogy  
az  oroszokat  visszariaszsza  a  támadástól,  mit  
Törökország  ellen  Románián  keresztül  intéztek;  
(Igaz!  Ugy  van!  a  szélső  baloldalon)  mert  nem  
lehet  képzelni  oly  esztelen hadvezért,  a ki  akkor,  
midőn  Törökország  utalja  a  Fekete-tengert  s  
azon  hegyszorosokat,  melyek  az  erdélyi  kárpá-
tokból  Romániába  kivezetnek  és  annak  síkjait  
uralják,  csapataink tartják  megszállva,  előre  nyo-



múljon,  kitévén  magát  annak  a  veszélynek,  hogy  
az  osztrák  csapattestek  Komániát  megszállván,  
minden  oldalról  elvágja  útját,  ösBzekölietését  
Oroszországgal  {Igaz!  Ugy  van!  a  széhS  bal-
oldalon)  s  lehetetlenné  tegye  csapatainak  élelme-
zését  s  lőszerekkel  való  ellátását,  újonczokkal  
való  pótlását.  (Igaz!  Ugy  van!  a  szélső  bal-
oldalon.) 

Tovább  menve  a  hármas  császári  szövet-
ségben,  nem  szorítkozott  egyszerűen  a  semleges-
Bégre,  hanem  jóakaró  semlegességet  követelt,  
mely  abban  nyilvánult,  a  mint  Éber  képviselő  
ur  is  felemlítette,  hogy  ugyanakkor,  midőn  
Törökország  a  lázadó  Szerbiát  megfenyítette,  
mert  Oroszország  nem  volt  még  készen,  hogy  
hadseregét  a  Pruthtól  a  Dunán  letolja,  akkor  
Ausztria  közbelépett  és  megakadályozta,  hogy  
Törökország  lázadó  alattvalóit  letiporja  (Igaz!  
Ugy  van!  a  szílsB  baloldalon.)  

Hiszen  t.  ház,  nemcsak  nem  áll  a  minister-
elnök  urnák  azon  nyilatkozata,  miszerint  Török-
ország  ellen  nem  tettek,  sőt  nem  ÍB  fogadható  el  
mentségül  az,  hogy  megakadályozták,  hogy  az  
orosz  Szerbián  kérésziül  rontson  Törökország  
ellen;  hiszen  az  oroszok  Szerbiáu  keresztül,  ha  
csak  nem  akartak  esztelenséget  elkövetni,  nem  
is  nyomulhattak  volna  elő  a  Balkánnak  meg-
kerülésével  mindaddig,  mig  a  Dunánál  a  várak-
ban  és  oly  erős  stratégiai  állásokban,  mint  Plev-
ninál  «  török  hadsereg  oly  tekintélyes  része,  oly  
kitűnő  hadvezér  alatt  állott.  Az  oroszok  előlib  
kénytelenek  voltak  hatástalanná  tenni  azon  erő-
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döt  s  kénytelenek  voltak  azon  stratégiai  posi-
tiót,  mely  visszavonulásukat  fenyegette,  bevenni.  
(Igaz!  Úgy  van!  a  szélső  balfi'lől.)  

Azt  mondotta  a  ministerelnök  ur,  hogy  ma  
kedvezőbb  helyzetben  vagyunk,  miut  voltunk  az  
orosz-török  háború  idején  az  oroszszal  Bzemben;  
Oroszország  a  török  háború  alatt  nagyon  meg-
gyengült,  ma  gyengébb,  mint  akkor  volt.  Vizs-
gáljuk  a  helyzetet:  akkor  Törökország  Bulgáriát,  
Szerbiát,  ha  azok  fegyverre  is  akartak  kelni  az  
orosz  érdekek  mellett,  saját  fenhatósági  joga  és  
azon  előnynél  fogva,  hogy  hadi  állomásokkal  
birt  ez  országokban,  féken  tudta  tartani  és  meg-
akadályozni,  hogy  ellenünk  képesek  legyenek  
erőt  kifejteni.  Ma  Oroszország  az  általa  szenve-
dett  vesztességet  helyrepótolta,  sőt  meg  van  erő-
södve  annyira,  hogy  északon  minden  positiót  
megszállva  tarthat  és  ugyanakkor  délen  Szerbia  
hadszervezete  ki  van  fejtve  és  a  bolgárok  egy  
tekintélyes  hadsereget  szerveznek,  a  mely  csatla-
kozva  azokkal,  melyek  még  Boszniában,  Her-
czegovinában,  később  Bukovinában,  sőt  talán  Er-
délyben  is  szolgálatába  állhatnak  az  orosz  hata-
lomnak  és  előkészíthetik  a  tért  az  orosz  hadsereg  
előnyomulásának.  Ezek  az  elemek  szabad  tevé-
kenységre  vannak  ingerelve  és  sokkal  erősebb  
nemzeti  érzülettel,  nagyobb  ragaszkodással  van-
nak  az  orosz  czárhoz,  miut  szabadítójuklioz,  ma-
gukat  az  egyetemes  szláv  család  fiainak  tartják,  
mely  szláv  család  egyetemes  felszabadulását  és  
saját jövőjüket  várják  a  czártól.  Akkor  Európá-
ban  volt  egy  hatalom,  a  mely  a  mikor  látta,  hogy  
Ausztria-Magyarország  nem  birja  az  állásából  



folyó  feladatot  teljesíteni,  Indiából  hozott  hadsere-
gével  a  középtengert  és  hadihajóival  a  Dardanel-
lákat  megszállotta.  

A  három  császárszövetségnél  fogva  Ausztria  
és  Magyarország,  bármennyire  sértették  is  érde-
két,  kénytelen  volt  tétlentll  nézni,  miként  nyomul  
az  orosz  Konstantinápoly  alá.  Angiin  ma  oly  
államférfiú  vezetése  alatt  áll,  a ki  Oroszországgal  
sympathisál  és  Ausztria-Magyarország  irányában  
ellenséges  érzelmet  bizonyított,  ha  egyébben  nem,  
azon  kapzsi  politikában  igen,  a  mely  Bosznia  és  
Herezegovina  indokolatlan  elfoglalására  vezetett.  
Kérdem  tehát,  mit  kell  tenni  Bosznia-Herczegovi-
nával?  Ki  kell  üríteni  és  törvényes  urának  a  
töröknek  átadni,  hadd  tartsa  fel  azt  a  rendet,  a  
mely  a  mi  haderőnket  ma  ott  kötve tartja,  a  török  
a  maga  hatalmából.  Mert  bármennyire  beszélnek  
a  hivatalos  Oroszország  békeszeretetéről-  az  min-
dig  csalékonynak  bizonyult.  Hiszen  mikor  Ktiiva  
ellen indultak az orosz  csapatok,  nem  megígérte az 
orosz czár Angliának,  hogy  nem  fogja  Khivát meg-
hódítani és midőn benn volt, Khivát örökidőkre elfog-
lalta.  Vájjon  az  orosz  czár  nem  tett-e  Ígéretet  az  
orosz-török  háború  alatt,  hogy  birodalmát  terület-
tel  szaporítani  nem  fogja;  és  mégis  szaporította  
a  román  Hessarabiának  a  Dunára  nyúló  részével.  

Ezek  Ígéretek,  melyek  épen  a  trónról  
származtak  és  én  ezekből  ítélve,  a  hivaialos  
Oroszország  ígéretében  bizni  nem  tudok.  {Igaz,  
ugy  van!  a  szélsS  baloldalon.)  Nem  is  lehet  
bizni,  mert  Oroszország  bár  a  legzsarnokibb  
kormányzatot  folytatja,  egyszersmind  a  foradalmi  
propagandák  fűvezetője.  Hiszen  az  orosz  kor-



mányzat  eszközei  nélkül  lehetetlen,  hogy  a  szláv  
propaganda  oly  nagy  mértékű  anyagi  összegek-
kel  rendelkezzék.  S  a  czélzat  világos.  Az  egyen-
ként  támadó  felkelések  a  mi  katonai  erőnket  
kimerítik  s  akkor,  midőn  a  mi  katonai  erőnk  
már  meg  van  viselve,  midőn  péuzügyileg  már  
ki  vagyunk  merítve,  akkor  előáll  az  eddig  
elitélt  és  elkárhoztatott  lázadásnak  védelmére  
maga  Oroszország saját épen  tartott  hadseregével,  
saját  megvédelmezett  pénztárával.  S  ha  bekövet-
kezik Oroszország  ezen  támadása — és kétségtelen, 
hogy  be  fog  következni  —  vájjon  czélszertí-e,  
hogy  bevárjuk,  hogy  Oroszország  maga  válassza  
meg  azon  pillanatot,  a  melyet  ő  legalkalmasabb-
nak  tart  ?  Vájjon  mindaddig  fogjuk-e  tűrni  a  
nem  hivatalos  Oroszország  izgatásait  Ausztria-
Magyarország  határain  belül,  mig  az  orosz  elér-
kezettnek  látja  az  időt,  hogy  ő  maga  vegye  fel  
a  kesztyűt?  

T.  ház!  Azokkal  szemben  egyebet  nem  
tehetünk,  mint  hogy  erőnket  concentráljuk  s  az  
oly  területeket,  melyek  erőnket  anyagi tekintetben 
eltorgácsolják  és  elvonják,  azokat  fel  kell  adnunk,  
szorítkoznunk  kell  az  osztrák  és  magyar  biro-
dalom  határainak  megvédelmezésére  és  nem  kell  
hogy  kulturát  és  civilisatiót  vigyünk  idegen  
tartományokba,  midőn  magunk  kellő  anyagi  erő-
vel  nem  rendelkezünk,  hogy  a  kultnrát,  hogy  a  
civilisatiót  itthon  előmozdítsuk.  Ha  Ausztria  
keleten  józan  és  észszerű  politikát  akart  volna  
követni,  kellett  volna,  hogy  kövesse  azon  poli-
tikát,  a  melyet  Magyarország  követett  a  közép-
korban,  hogy  t.  i.  a  keleti  apró  fajoknak  ő  volt  



a  támasza  és  védelmezője  és  azok  megtámadta-
tásuk  esetén  itt  kerestek  és  találtak  segítséget.  
Ha  ezt  a  politikát  követtük  volna,  most  nem  
Oroszország  volna  a  felszabadító,  banem  azon  
népek  nekünk  köszönhették volna  szabadulásukat  
(Ugy  van!  a  sz>lstt  baloldalon)  és  ma  birnánk  
rokonszenvükkel  és  nem  volnának  irántunk  
ellenszenvvel;  mert  a  helyett,  hogy  védelmezni  
kívántuk  volna  szabadságukat,  tehetetlenek  
voltunk  Oroszország  miatt.  És  ime,  most  miuden  
sympathia  Oroszországhoz,  nem  Ausztria-Magyar-
országhoz  fűződik.  Ez  a  politika  meg  fogja  
magát  bőszülni  ezen  a  nemzeten;  mert  nem fogja 
ezen  nemzet  birni  azon  sympathiákat,  a  melyeket  
ugy  keleten,  mint  nyugaton  birt,  a  mikor  maga  
is  az  osztrák  hatalomtól  el  volt  nyomva,  most  
mikor  pedig  szabadságát  vissza  nyerte,  a  helyett,  
hogy  azt  más  nemzetek  szabadságának  védelme-
zésére  használta  volna  fel,  inkább  igyekezett  
azon  osztrák  politika  szekerét  tolni,  a  mely  
mindig  az  elnyomatást  tűzte  ki  ezélul.  {Ugy  van! 
a  szélső  baloldalon.)  

Én  t.  báz,  az  ország  védelmezésének  és  
jövőben  követendő  politikánk  vezérelvének  azt  
tartom,  hogy  mindazon  szabadsági  vágyak  és  
törekvéseknek,  a  melyek  ma  keleten  nyilvánul-
nak,  Magyarország  és  Ausztria  legyen  egy  
gyűjtőlencséje,  mely  összecsoportositván  azoknak  
minden  fényét,  minden  hőségét,  lövelje  azt  
északra,  hogy  annak  fagya  elolvadván,  elsöpörje  
azon  zsarnokságot,  a  melynek  elsöprése  véget  
fog  vetni  az  agressiv  törekvéseknek.  Ha  ekként  
egy  népnek  a  saját  fejlődésére  az  út  és  mód  



meg  lesz  adva,  akkor  időt  nyerünk,  hogy  saját  
erőnket  is  kifejthessük.  Kevésbé  tarthatunk  mi  
egy  szomszéd  szabad,  alkotmányos  államtól,  
n.int  egy  zsarnokitól,  a  mely  fennállását  nem  
tudja  egyébbel  igazolni,  mint  hadi,  —  nemzeti  
és  fajdicsőséggel,  mely  a  szláv  fajok  felmen-
tésének  lobogóját  ragadva  kezébe,  hirdeti  otthon  
ellenünk  a  harezot.  (Igaz,  ugy  van!  a  szélső  bal-
oldalon.)  Tehát  t.  ház,  röviden  összefoglalva,  
katonai  szempontból  nincs  értelme  Bosznia  meg  
Herezegovina  elfoglalásának,  mert  azon  mi  ott  
egy  nagy  kato  iái  hadállást  nem  nyerünk,  hanem  
ellenkezőleg, hogy  ha megpróbálnék,  hogy  katonai  
hadállást  állítsunk  fel  keleti  politikánk  védel-
mére  és  a  feldarabolandó  Törökország  megvé-
dése  ezéljából,  vagy  ha  Törökország  elfoglalá-
sára  onnan indulunk, az sokkal több veszedelemmel 
járna,  mint  előnynyel.  Hisz  a  történelem  lapjai  
mutatják  s  mntatják  azon  csaták,  a  melyek  a  
kelettel  vívattak,  akár  mi  törtünk  keletre,  akár  
azok  rontottak  reánk,  lio. y  itthon  a  Duna  síkjain  
kell  hogy erős positiót foglal  junk  el.  Ha a keletnek 
rokons»e  ivét  birjnk,  akkor  inkább  biztosítva  
lesz  Magyarország,  mint  a  hogy  van  jelenleg.  
Kpe.ii  ezen  okból  elfogadom  Helfy  Ignácz  meg  
Mocsáry  Lajos  t.  képviselőtársaim  határozati  
javaslatait.  (Elénk  helyeslés  a  szélső  baloldalon.)  



A  külön magyar hadsereg  érdekében.  
(1882.  mirczius  18.)  

T.  ház!  Kijelenthetem  a  magam  ég  elv-
társaim  nevében,  hogy  a  törvényjavaslatot  még  
általánosságban  sem  fogadjuk  el  a  részletes  tár-
gyalás  alapjául.  A  nemzetnek  nem  a  véderS-
törvény  egyes  szakagzainak,  hanem  az  egész  véd-
törvénynek  revisiójáboz  van  joga.  (Ugy  van',  a  
tzélső  baloldalon.)  Mivel  a  kormány  nem  mint  
szerves  egész  törvényjavaslatot,  hanem  a  létező  
törvény  revisiójáról  szóló  törvanyjavaslatot  ter-
jeszti  elő,  elárulta,  hogy  mi  a  hadsereg  ügyében  
oly  paradicsomi  állapotban  élünk,  a  hol  a  para-
dicsom  be  van  ültetve  a  tiltott  gyümölccű  fáknak  
alee-jával  és  csak  néhány  szakaszban  foglalvák  
össze  azok  a  gyümölcsök,  a  melyeket  leszakít-
hatunk  és  élvezhetünk.  Nem  fogadhatom  el  a  tör-
vényjavaslatot  általánoggágbau  a  részletes  tár-
gyalás  alapjául,  mert  fentartja  a  közös  hadsere-
get  jelen  szervezetében,  állapotában,  ugy  a  mint  
van,  nem  változtat  annak  szellemén.  Már  pedig  
a  nemzet  közvéleménye  nincs  megelégedve  a  
véderőnek  ezen  szervezetével  és  a  hadseregnek  
jelen  szellemével.  (Ugy  van!  a  szélső  baloldalon.)  
K  hadsereg  nem  felel  meg  Magyarország  külön  
állami  életének,  mert  az  minden  izében  osztrák.  
Ha  önök  tekintik  a  főbb  tiszteket,  azok  osztrá-
kok,  a  vezényletet,  annak  nyelve  a  német,  a  lo-
bogót,  az  osztrák  császárság  szineit  viseli,  a  
kardbojtot,  az  az  osztrák  császárság  jelvényét  
mutatja.  (Ugy  van!  a  szélső baloldalon.)  Minden  



irányban,  a  hol  a  magyar  szellem  érvényesíteni  
akarja  magát  a  közös  hadseregben,  ellentállásra  
bukkaut,  a  mely  lehetetlenné  teszi,  hogy  érvé-
nyesítse  magát,  de  lehetővé  teszi,  hogy a hadsereg 
osztrák  szelleme  és  jelleme  fentartassék.  (Ugy  
van!  a  szélső  balon.)  

A delcgatióban  a  magyar  tiszti  képző  aka-
démiát  akarták  felállítani  és  daczára  a  magyar  
delegatió  akaratának  és  daczára  annak,  hogy  
tizenkét  évig  volt  idő  e  kérdés  előkészítésére  és  
megérielésére,  az ^visszautisittatott.  A  hivatalos  
statistikai  adatok  igazolják,  hogy  addig,  mig  a  
Lajthán  túl  azok  közül,  kik  miut  egyévi  önkény-
tesek  teszik  a  szolgálatot,  32°/°  válik  be  tarta-
lékos  tisztnek,  addig  a  magyar  ifjak  közül  csak  
16°/o vétetik  fel.  Mit mutat ez ?  Azt, hogy a magyar 
ifjúsággal  szemben e;ry felől  nem járnak  el kellő igaz-
sággal,  méltányossággal,  másfelől  nem  engedik  
meg, hogy anyanyelvükön tehess  k le a tiszti vizsgát 
mig  az  osztráknak  a  német  nyelv  lévén  anya-
nyelve,  könnyebben  teheti  le  azt.  (Ugy  van!  a  
szélső  baloldalon.)  

Beszélik,  maga  a  honvédelmi  minister  tar-
tott  egy  botrányos  beszédet  Szegeden,  mely  
azért,  hogy  a  magyar  kormány  tagja  tartotta,  
a  vért  kell.  hogy  arczunkba  hajtsa.  Ugyanis  
azért,  hogy  a  közős  hadseregben  nem  érvénye-
sülhet  a magyar  szellem,  a  magyar  ifjúságot  teszi  
felelőssé,  a  helyett,  hogy  arról  gondoskodnék,  
hogy  megváltoztassák  azon  rendszert,  mely  a  
magyar  ifjúságot  kizárja  a  tiszti  és  hadapródi  
iskolákból.  Ugyanis  előnyt  nyújtanak  azon ifjak-
nak  és  növendékeknek,  kik  katonatisztek  gyer-



mekei.  Kik  voltak  az  absolut  korszak  alatt  
és  azután  katonatisztek?  Nem  szolgálhatott  ott  
magyar  ember,  csak  kényszerűségből,  mert  nem  
nézhette  el  fajának  és  nemzetségének  folytonos  
meggyaláztatását  és  szitkozását  és  igy  a  volt  
katonatisztek  német  és  szláv  gyermekei  töltik  
be  a  katonai  iskolákat  és  akkor  a  magyar  kor-
mány  tagja  lemegy  a  legnépesebb  magyar  alföldi  
városba,  hogy  a  garat  a  magyar  ember  szeme  
közé  dobja.  (Ugy  van!  a  szélső  baloldalon.)  

A  közös  hadsereg  jelenlegi  szervezetében,  
a  mint  kimutattam,  nem  közős,  nem  felel  meg  
a  dualismus  elvének,  mint  önök  „Hiszek  egy"-Uk  
egyik  föltételéuek  vallják;  az  képviseli  az  osztrák  
birodalom  egységét  és  bármit  beszélnek,  a  mig  
a  közös  hadsereg  fennáll,  addig  egységes  osztrák  
birodalom  létezik  é»  ha  n:m  létezik,  létezhetik  
azon  pillanatban,  midőn  az  intéző  körök  akarják.  
(Ugy  van!  a  szélső  balon.) 

1866-ban,  mioőn  nagy  vereségek  arra  kény-
szerítették  az  intéző  köröket,  hogy  a  magyar  
nemzettel  kiegyezzenek,  politikailag  igyekeztek  
nekllnk  politikai  intézményeket  teremteni,  de  el-
felejtették  épen  a  véderőtörvény  meghozatala  
alkalmával  elejét  venni  azo.i  lehetőségnek,  hogy  
visszaesés  ne  következhessék  be.  Mig  az  absolu-
tismust  kiirtották  az  administratióból  ég politikai 
intézményeinkből,  ugyanakkor  a  hadseregben  
meghagytak  egy  intézményt,  az  absolutismus  
legerősebb  és  leghatalmasabb  intézményét,  mely  
az absolutismus utolsó menedéke éslegerősebb vára. 
(Ugy  van!  a  szélső  balon.)  Hiszen  a  delegátióbau  
évtizedeken  keresztül  haroznltak  önök  a  mel-



lett,  hogy  a  harmadik  évben  lévő  katona  sza-
badságoltassák  és  ez  által  megtakarítások  esz-
közöltessenek.  Négyszer,  ötször  határozta  el  a  
delegatió,  hogy  a  badilgymiuister  a  területi  di-
visiók  rendszerét  valahára  életbe  léptesse.  Az  
Ígéretek,  a  határozatok  magtörténtek,  de  soha  
nem  valósultak.  Azért  a  delegatió  nem  volt  ké-
pes  a  hadügyministert  arra  szorítani,  hogy  ha-
tározatainak  engedelmeskedjék  és  hogy  a  had-
ügy minister  saját  Ígéret :t  beváltsa.  Igen,  mert  
ott  az  absolutistikus  szellem  sokkal  erösebb,  
mintsem  hogy  azon  alázatos  kívánság  előtt  meg-
hajolna,  a  melyekkel  a  delegátióban  a  közös  
hagUgyminister  elé  szoktak  járulni.  

A  hadügyministerium  mellett  ott  van  az  
Armee-Iuí-peetorát;  daczára  a  hadügyminister  
felelőssége  azon  látszatának,  melyet  önök  a  
közös  hadsereg  ellenőrzésére  nézve  érvényesí-
tenek,  az  Armee-Inspectorat  nem  egyszer  ke-
resztül  húzza,  sőt  ellenkező  irányba  tereli  annak  
intézkedéseit,  mely  ama  régi  hires  és  gyűlöletes  
Militár-Ceniral  kanezellária  szellemének  fentar-
tása.  (Igaz!  ugy  van!  a  szélső  balon  ) 

Elfeledték  önök,  hogy  a  véderő  jelen  szer-
vezete  in. llett,  mig  Magyarország  királya  alkot-
mányos  fejedelemként  lép  fel  az  államélet  min-
den  ágában,  addig  a  hadsereg  körében  megszű-
nik  az  alkotmányosság  szelleme  és  személyes  
uralom  gyakoroltatik,  a  melynek  nincs  ellenőr-
zése,  a  melynek  nincs  korlátozása.  (Ignz!  ugy  
van!  a  szélső  balon.)  Márpedig  az  alkotmányos-
ságnak  első  princípiuma,  hogy  a  hatalmak  akként  
szervezessenek,  hogy  azok  egymással  egyen-



súlyban  álljanak.  (Igaz!  Ugy  van!  a  szélső  bal-
oldalon.) 

Vájjon  előnyére  válik-e  magának  a  feje-
delemnek  és  megfelel-e  az  alkotmányosság  szel-
lemé. iek,  ha  a  személyes  regime  tentartatik  a  
közös  hadsereg  körében  ?  A  felelősségnek  egy  
bizonyos  része  a  közös  hadsereg  némely  ré-
szeinek  visszaélésével  szembin  kifejtett  esekély  
erély  miatt  odáig  terjed,  hogy  nemcsak  magát  
az  institutiót  megtöri,  hanem  magát  a  koronát  a  
felelősség  alá  vonja,  a  helyett,  hogy  az  ellen  
védeni,  megoltalmazni  tartja  hivatásának.  (He-
lyeslés  a  szélső  baloldalon.)  

A  közös  hadsereg  intézménye  miként  
az  a  jelen  törvény  fentartaui  kivánja,  el  nem  
fogadható  azért,  mert  abban  a  mi  alkotmányos  
intézményeink  nem  respectáltatnak.  (Igaz!  Ugy 
van!  a  szélső  balfelöl.)  Hasztalanul  vau  decrctálva,  
hogy  csak  kicsiségeket  említsek  fel,  hogy  császári  
és  királyinak  kell  magukat  nevezni  a  közös  
hadsereg  közegeinek  és  nevezik  magukat  „k.  k.  
kriegsministeriumnak".  Azt  hiszem,  hogy  miután  
az  „uud"  nincs  ott,  a  második  „k1*  nem  a  
magyar  királyságot,  hanem  a  cseh  királyságot  
jelenti,  ha  osztrák-cseh  szellemben  gondolkoznak,  
Magyarország  törvényeit  nem  tartják  respectálau-
dóknak,  azokat  Bohasem  tisztelik.  Nem  rég  volt  
alkalmam  itt  a  képviselőházban  hivatkozni  arra,  
hogy  Magyarország  alkotmányának  egyik  részét  
képező  egyházi  bíráskodási  törvényt  protestáns  
házassági  Ügyekben  a  közös  badilgyministerium  
megsértvén,  az  alkotmányt  nem  respectálta. (Zajos 
Jelkiáltások  a  szélső  ballelöl:  Igaz!  ügy  van!)  



Az  alkotmányos  tényezők  a  közös  hadsereg-
nek  egyetlenegy  részében  és  rétegében  sem  
bírnak  érvényesülni;  hogyan  kívánhatják  hát  
önök,  hogy  tiszteljen  oly  intézményeket,  melyek-
vele  Bzemben  csupán  tehetetlenség  és  tétlenség?  
Hiszen  a  közös  hadsereg  nem  felel  meg  hivatá-
sának,  már  csak  azért  sem,  mert  a  polgári  és  
katonai  elem  közt  nemhogy  kiegyenlítést  és  
harmóniát  hozott  volna  létre  annak  12  évi  fenn-
állása  óta,  hanem  az  ellentéleket  mind  jobban  
sikerült  kiemelni;  mert  mig  a  közös  hadseregben  
a  legénység  és  altisztek  megfelelnek  a  néphad-
sereg  szervezetének,  addig  a  tisztikar  nem  egyéb,  
mint  a  régi  zsoldos  hadsereg  szellemének  meg-
feleloleg  szervezett  külön  katonai  szellem,  külön  
katonai  élet,  külön  katonai  társadalom  és  külön  
katonai  hazával  biró  orgauismus.  (Igaz!  Ugy 
van/  a  szélső  baloldalon.)  A  tisztikar  szelleme  
képezi  rendesen  egy  hadseregnek  szellemét,  mert  
a  hadseregben  az  altisztek  és  legénység  folyton  
változnak,  de  a  tisztikar  örökre  megmarad  s  a  
kik újabban  hozzájuk  kerülnek,  ezen  kasztszellem-
nél  fogva  a  régi  szellemben  nyerik  további  ki-
képeztetésüket  és  ezen  tiszti  szellem,  mint  ilyen  
nem  felel  meg  azon  alkotmányos  nézeteknek,  
azon  polgári  szükségleteknek,  melyek  feltétlenül  
felmerülnek,  hogy  a  hadsereg  érzülete  és  törek-
véseiben  ne  különbözzék  a  nemzet  polgáraitól.  

Ha  önök  a  hadsereg  szervezetét figyelemmel 
kisérik  és  annak  szellemét  ismerik,  meggyőzöd-
nek  arról,  hogy  abban  a  hadseregben  nem  is-
mernek  hazát,  nem  ismernek  mást,  mint  csak  
egyedül  a  császárt.  (Ugy  van!  szélső  baljelöl.) 



Nem  ismerik  a  magyar  királyt,  a  ki  a  katona  
legfőbb  hadura  és  a  magyar  királyt  tekintetük  
előtt  teljesen  eltakarja  az  osztrák  császár  palástja.  
(Ugy  van!  szélső  baljelöl.)  És  mi  ennek  a  kö-
vetkezése?  Az,  hogy  a  hadsereg  nem  állami  
czélokat,  nem  magyarországi  érdeket  követ  és  
szolgál,  hanem  ezen  hadsereg  —  mint  egy  kül-
földi  jeles  irú  nagyon  jól  mondja  —  a  dinastia  
érdekeit  és  czéljait  szolgálja.  Már  pedig  enged-
hető-e,  az  alkotmányosság  biztos  alapon  nyug-
Bzik-e  ott,  hol  a  hadsereg  a  tisztek  szelleménél  
fogva  nem  az  államnak  fentartója  igyekszik  
lenni,  hanem  egyszerűen  csak  az  uralkodó  ház-
nak?  (Tetszés  a  szélső  baloldalon.)  

A  hadsereg  hogy  erős  legyen,  nem  elég-
séges,  hogy  8—9  százezer  emberből  álljon,  kell,  
hogy  abban  több  kapocs  legyen,  mint  a  mely  
kapcsot  a  fegyelem  és  iskoláztatás  egy  had-
seregben  létre  tud  hozni.  Kell,  hogy  a  hadsereg 
először  néphadsereg  legyen,  vagyis  a  néppel  
együtt  érezzen  s  együtt  gondolkozzék.  Vájjon  
a  hadsereg  melyik  szellemet,  melyik  nép  gondol-
kozását  fogja  képviselni;  a  magyer  népét,  vagy  
pedig  a  Lajthán  túli  népét?  És  mert  nem  egy  a  
két  nép,  hanem  különböző,  mert  a  két  nemzet-
nek  gondolkozása  nem  egyező,  hanem  külön-
böző,  mégis  egy  hadsereget  akarnak  feutartani,  
tehát  kell,  hogy  fentartsauak  egy  olyan  had-
sereget,  a  melyből  hiányzik  az  együttérzés,  egy-
séges  szellem.  De  nincs  is  egy  állam,  itt  két  
állam  van:  Ausztria  és  Magyarország  és  mégis  
a  hadsereg  egy.  Ha  a  baza  eszméjét  akarják,  
a  melyért  síkra  száll,  fárad,  melyik  államot  
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akarják  hazájául  feltüntetni:  a  magyar  államot  
vagy  Ausztriát,  vagy  pedig  fel  fogják  tüntetni  
az  egységes  osztrák  birodalmat,  a  mely  egységes  
OBztrák  birodalom  nem létezik ?  Tehát  azt  hiszik,  
hogy  a  katona  e  nem  létezi!  gondolatért,  esz-
méért  fogja  magát  feláldozni.  A  hadseregnek  
adhat  még  szellemet  a  történelem  maga;  de  hát  
melyik  történelem  adhat  a  közös  hadseregnek  
szellemet?  Hiszen  nem egy  a  magyarok  története  
az  osztrákok  történelmével,  sőt  ugy  a  kiindulási  
pont,  miut  az  eszmék,  melyek  körül  e két  ország  
területén  harezok  vivattak,  mindig  különbözők  
voltak,  sőt  nemcsak  különbözők,  hanem  ellen-
ségesek  is.  (Tetszés  a  szélső  baloldalon)  Tehát  
nem  adhatja  meg  a  történelem  a  hadseregnek  a  
szellemet,  mert  két  történelemmel  birunk  és  csak  
egy  hadsereggel  rendelkezünk  a  kettős  monar-
chiában.  A  népek  aspirátióit  sem  szolgálhatja  
azon  hadsereg.  Hiszen  a  magyar  népnek,  mint  
rokontalan  elszigetelt  fajnak  aspir&tiója  egészen  
más,  mint  a  Lnjthán  túl  lakó  németeké,  a  kik  
hatalmas  ég  pedig  a  dicsőség  árjában  úszó  fa;-
rokonokkal  birnak.  Tehát  milyen  aspiratiót  fog-
nak  belelehelni  azon  hadseregbe,  melyet  most  
elfogadni  akarnak ?  a  magyarok  aspiratióját  e,  
avagy  a  Lajthán  túli  németek  aspirátióit?  Ezért  
fenn  nem  tartható  az  egységes  hadsereg,  hanem  
hogy  ha  önök  a  monarchiának  és  különösen  
Magyarországnak  védelmét  szilárdabb  alapokra  
akarják  fektetni,  kell  hogy  behozzák  a  külön  
hadsereg  intézményét.  (Elénk  helyeslés  a  szélső  
baloldalon.)  És  be  is  lehet  hozni  minden  meg-
rázkóztatás  nélkül  és  a  j-lenlegi  intézményből  



kifejtve,  egy pár év alatt és mégis szilárdan, a nélkül, 
hogy  a  hazának  védereje  csak  egy  pillanatra  is  
meg  lenne  ingatva.  

Ki  lehet  fejteni  a  területi  diviaiók  keresztül-
vitele,  továbbá  a  magyar  ezredbeli  tisztek  külön  
elöreléptetése  által  a  közigazgatási  tekintetben  
—  mit  az  1867.  évi  XII.  t.-cz.  nem  vesz  ki  —  
a  honvédelmi  ministerium  alá  való  helyezése  
által,  a  nélkül,  hogy  csak  egy  katonával  is  
kevesebbje  legyen  Magyarországnak,  mint  van  
ma  és  a  nélkül,  hogy  a  vész  pillanatában  kisebb  
védelemre  számíthatna  a  korona,  mint  számít  
ma.  A  közös  vedelem  nem  abban  áll,  hogy  a  
védelemre  szolgáló  haderő  is  egy  legyen.  Mi  a  
véderő  szervezetének  intentiója?  Az,  hogy  a  
békében  elökészittessenek,  begyakoroltassanak,  
szóval  megteremtessenek  azon seregek,  amelyekre  
a  háborúban  szükség  leend.  Tehát  a  háború  
hadseregei  a  békés  idő  productumai  s  vájjon  
kevésbbé  lesz-e  megvédve  a  magyar  király  a  
pragmatica  sanctió  alapján,  ha  hadseregünk  kü.ön  
szerveztetik  ?  Én  azt  hiszem,  hogy  nem  szük-
séges  az,  hogy  egységes  legyen  a  hadsereg  
szervezése.  Hiszen  Napoleon  maga  is  ezt  mondta,  
hogy  a  hadviselés  művészete  abban  áll,  „de  sedi-
viser pour viver,  de  se  eoneentrer  pour  combatter."  
Vagyis  a  hadseregnek  föl  kell  oszlatni,  hogy  
önmagát  fentarthassa,  de  koncentráltatnia  kell  
akkor,  midőn  az  ütközetbe  vezénylik.  S  mit  
látunk  most az  újabbkori  háborúkban.  A  poroszok  
nem  lépnek  ki  egy  hadsereggel  a  háborúba,  
hanem  ugy  1868-ban,  mint  1870-ben,  a  seregeit  
két  nagy  hadseregre  osztotta  fel  és  ezen  két  had-
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sereg  az  ütközet  perczében  egyesült  és  pedig  
dicsőségesen.  Vájjon  Magyarország  és  annak  
királya  kevésbbé  volna  megvédve,  ha  Ausztria  
és  Magyarország  hadseregei  két  nagy  hadsereg-
ben  jelennének  meg  a háború  terén  s  egyesül-
nének  az  actió  pillanatában.  Akkor  a  két  nemzet  
közti  vetélykedés  arra  hajtaná,  hogy  mig  eddig  
minden  nagyobb  Jiáborúból  ktidarczczal  kellett  
Visszatérnünk,  egyszer  már  diadallal  és  dicső-
séggel  hoznák  vissza  a  lobogót.  Vájjon  ha  a  
magyar  király  koronáját  a  magyar  hadseregek  
akkor,  midőn  Mária  Terézia  nem  volt  több,  mint  
magyar  király,  me,r  tudták  védelmezni,  miért  ne  
tudni megvédelmezni a magyar hadsereg I.  Ferencz  
József  koronáját,  daczára  annak,  hogy  osztrák  
császár  is.  Nem  a  szervezet  egysége  az,  a  mely  
a  haderőnek  megadja  a  belső  consistentiát,  hanem  
megadja  az,  hogy  legyen  egy  nagy  czél,  melyért  
harczol  és  egy  eszme,  melyért  magát  kiteszi.  
És  ezen  eszme  nem  lehet  más,  mint  a  haza  
eszméje;  s  a  czél,  azon  jogok  és  szabadságok  
megvédése,  melyekkel  bir  e  hazában.  Tehát  ha  
azt  akarják,  hogy  Magyarország  védereje  erős  
legyen,  oly  hadsereget  kell  elfogadniok,  melyből  
a  haza  eszméje  kidomborodik  és  melyben  a  
szabadság  szelleme  teljes  öntudattal  megvan.  
(Élénk  helyeslés  a  szélső baloldalon.) 

A  külön  hadsereg  föltétlen  garantiája  az  
államiságnak.  Hiszen  nemcsak  nálunk  van  ez  
igy,  de példákkal  lehet  bizonyítani.  Németország-
ban  Bajorország,  Szászország  állami  existentiával  
birnak  s  daczára,  hogy  a  német  nagy  egység  
valósítva  van  és  csapatai  egyesülten  vezettetnek  



a  csatatérre,  senki  sem  veti  szemökre,  hogy  
külön  fejedelemmel  bir  a  szász,  a  badeiii  és  a  
bajor  hadsereg;  seakisem  állítja,  hogy  azért  ke-
vésbé  alkalmas  megvédeni  Németország  határait,  
mint  a  hogy  képes  volna  erre,  ha  külön  szerve-
zettel  nem  birua  a  német  hadsereg  és  egységes  
mintára  volna  szervezve,  mint  az  osztrák.  Épen  
az  a  külön  szellem  az,  mely  Bajorország,  Szász-
ország  és  Baden  hadseregének  működését  haté-
konynyá  teszi  a  hadvezér  kezében,  hogy  őket  
a  döntő  ütközetben  természetükhöz  képest  kel-
lően  fel-  s  kihasználja.  

Alkotmányunk  nincs  biztosítva,  mert  nincs  
külön  hadseregünk;  külön  hadsereg  nélkül  telje-
sen  a  kegyelemre  van  kiszolgáltatva  a  mi  alkot-
mányunk  és  szabadságunk.  (Ugy  van!  a  szélső  
balról.)  K  politikusok,  a  kik  hazájuknak  szol-
gálatot  akarnak  tenni,  arra  törekednek,  hogy  a  
meglevő  alkotmányt  és  szabadságot  a  legszi-
lárdabb  garantiákkal  vegyék  körül.  Csak  mi  
nem  gondoskodunk  arról,  hogy  alkotmányunkat  
és  szabadságunkat  a  külön  hadsereg  védelmezze  
és  biztosítsa.  Ott  is,  hol  nemzeti  haderővel  bir-
nak,  a  hadsereggel  szemben  garancziákról  gon-
doskodnak  és  nálunk  nem  gondoskodnak  erről,  
holott  a  hadsereg  idegen.  Rómában  a  hadsereg-
nek  nem  volt  szabad  átlépni  a  Rubicout;  a  velen-
czei  köztársaság  belső  kikötőibe  nem  volt  sza-
bad  belépni  a  hadi  tengerészeknek;  Angliában a 
Westminster  palotától  2  mértföldnyire  nem  lehet  
hadsereget  viitni.  De  itt  mi  tanácskozunk  és  
tanácskozunk  nyugodtan  és  tanácskoznak  néme-
lyek  könnyelműen  meggondolatlanul,  megfonto-



lás,  vigyázat  és  óvatosság  nélkül  akkor,  midőn  
a törvényhozásra  tekintenek  azon  ágyúk,  melyeket  
kezében  égő  kanóczczal,  szivében  gyűlölettel  áll  
körül  az  idegen.  (Elénk  tetszésnyilatkozatok  a  
szélső  balfelöl.)  Természetes,  hogy  a  mely  nem-
zet  saját  alkotmányának,  szabadságának  védel-
mezéséről  nem  gondoskodott,  ott  a  népfenség  
maga  csak  addig  érvényesítette  magát,  mig  a  
népfenség  személyesítő  megtűrte.  És  a  mely  
nemzet  csak  oly  haderőre  van  hagyatva  saját  
jogainak  és  szabadságának  biztosítására,  milyen  
a  honvédség,  mely  tüzerséggel  és  más  kiegészítő  
műszaki  és  vezérkari  csapatokkal  nem  bir,  azon  
nemzet  csak  egy  tartományi  hadsereggel  bir,  
melyről  gondoskodva  van,  hogy  tovább  ne  fej-
lődjék,  de  a  melyről  gondoskodva  van,  hogy  az  
alkotmány  és  szabadságnak  kellő  garantiát  nyúj-
tani  képes  ne  legyen.  (Ugy  van!  a  szélső  bal-
oldalon.)  Akkor  a  mi  véderőnek  és  a  mi  nemzeti  
felsőbbségűnk  nem  több,  mint  az  abdikált  Lear  
király,  a  kit  még  25  csatlós  kisér,  de  már  a  
tragoedia  fejlődéséből  előre  látható,  hogy  ezt  is  
el  fogják  tőle  venni.  (Ugy  van!  a  szélső  bal-
oldalon.) 

Felhozták  t.  ház,  hogy  a  magyar  ifjaknak  
utat  kell  törniök  a  hadseregben,  szolgálniok  kell  
abban.  Épen  azért  kell  külön  magyar  hadsereg  
és  akkor  végrehajtható  lesz  társadalmunknak  
azon  reformja  is,  hogy  t.  i.  a  nagyon  felszaporodó  
diplomaticus  proletárius  számára  nyituuk  egy  
utat,  hogy  ne  hivatalok  után  leselkedjék,  hanem  
foglalja  el  azt  a  helyet,  a  melyet  erős  izmainál  
és  tehetségeinél  fogva  méltán  elfoglalhat:  a  tiszti  



állásokat.  De  mindaddig,  mig  külön  magyar  had-
sereggel  nem  bírunk,  társadalmunknak  ezen  
reformját  nem  tuljuk  valósítani,  művelt  proletá-
rius  számára  nem  tudjuk  megnyitni  azon  csator-
nát,  hogy  a  nemzet  számára  tehetségeit  a  had-
seregben  érvényesíthesse.  (Ugy  van!  a  szélső  bal-
oldalon.) 

Felhozták,  hogy  ha  külön  véderő  fog  szer-
veztetni  sokkal  többe fog  kerülni. Váj jon az kerül-e 
többe,  ha  mi  költünk  30  milliót  egy  intéz-
ményre,  a  mely  nem  védelmez  meg  bennünket  és  
hatórainkat,  vagy  pedig  ha  költünk  35—-40  
vagy  50  milliót  egy  oly  intézményre,  a  mely  
megvédi  országunk  integritísát  és  biztosítja  alkot-
mányunkat.  (ügy  v-m!  a  szélső  bdoldalon.)  Nem 
az  olcsó  hadsereg  a  legjobb  és  nem  az  a  had-
sereg-intézmény  a  legczélszerübb,  a  mely  a  leg-
kevesebhe  kerül.  Mert  ha  ez  volna  a  legjobb,  
akkor  könnyen  megtennék  nekünk  azt  a  szolgá-
latot  a  poroszok  vagy  oroszok,  hogy  a  hadsereg  
fentartásán  semmi  áldozatot  ne  hozzunk,  csak  
törjük  el  felsőbbaégiiket;  nem  kellvén  tartanunk  
hadsereget,  nyugodtan  szaporíthatnánk  filléreinket  
az  erre  szükséges  költségek  megtakarításából.  
(Ugy  van!  a  izélsö  baloldalon.) 

Azt  is  fehozták,  hogy  a  külön  magyar  had-
sereg  most  nem  valósítható,  mert  hiszen  ma  oly  
körülméuyek  küit  van  Európa,  hogy  a  külön  
hadsereg  intézméiyének  valósulta  veszélyekkel  
jár.  Elismerem,  Európában  most  a  fajháboru  foly.  
A  nagyobb  fajok  egyesülnek,  a  kisebb  fijok  
pedig  felszabadulnak;  de  vájjon  ebből  az  követ-
kezik-e,  hogy  mi  akkjr,  midőn  minden  faj  saját 



fegyveréhez  nyal  és  egyéniségének  védelmére  
fegyvert  ragad,  akkor  mi  saját  fegyverünket  az  
idegen  kezébe  letegytik,  kiszolgáltassuk  fiainkat  
idegennek  és  várainkba  idegen  hatalmat  bocsás-
sunk  be.  (Ugy  van!  a  szélső  bal/elől.)  Épen  az,  
hogy  a  nemzetek  fajháborúja  megkezdődött,  szol-
gáljon  nekünk  intő  például  arra,  hogy  mi  is  
gondoljunk  arra  a  természeti  igazságra,  hogy  a  
mely  nemzet  létezni  akar, ép ugy,  mint  a  növények 
és  állatokközül,  csak  azon fajok  maradnak feni,  a 
melyek  egyéniségüket  és  önálló  szervezetüket  a  
legjobban  tudták  kifejteni,  a  fajháborúban  csak  
ugy  képes  fenmaradui,  ha  saját  önálló  létét  és  
egyéniségét  a  legjobban  tudja  kifejleszteni.  
A  mely  nemzet  saját  fegyvereit  nem  viseli,  az  
kiszolgáltatta  magát  és  létét  annak,  kire  fegy-
vereit  bizta;  (Ugy  van!  a  szélső  baloldalon)  a 
mely  nemzet  nem  maga  rendelkezik  saját  gyerme-
keinek  élete  és  vére  felett,  az  önmagi  mondott  
le  saját  életéről  és  fenmaradásáról.  (Ugy  van!  a  
szélső  baloldalon.)  Hiszen  önvédelemmel  bírnak  
a  természetben  az  állatok  is,  a  legkisebb  állat  
ugy,  mint  a  legnagyobb:  az  oroszlmnak  karma,  
a bölénynek  szarva,  a  méhnek  fulláikja  van,  csak  
egy  ,van  a  minek  nincs  fegyvere,  (Halljuk!)  ez 
a here.  (Egy  hang  a  szélső  baloldalon:  Táplálkozik  
a  közösből!)  Nagyon  természetes,  hogy  a  ház  egy  
részének  figyelme  igen  cseké'y,  mert  hiszen  a  
nemzet  életkérdéséről  van  szó  Volna  szó  csak  
személyekről,  vagy  élczekről  melyekkel  szintén  
szolgálhatnék,  mert  hiszen  a  ház  természetéhez  
tartozik,  hogy  minden,  a  iái  a  nemzet  érdekére  
vonatkozik,  az  a  házát  nem  érdekli.  (Ugy  van!  



Ugy  van!  Zajos  helyeslés  a szélső  baloldalon  Ellen-
mondó•  a  jobboldalon  és  felkiáltások:  Rendre!  
Rendre!) 

Elnök:  (Csenget).  Én  a  képviseli!  ur  sza-
vaira  semmi  megjegyzést  nem  teszek,  csak  arra  
kérem  a  képviselő  urat,  hogy  mikor  a  tárgyhoz  
szól,  akkor  nem  veheti  igénybe  az  elnöki  jogo-
kat  és  nem  szólíthatja  meg  a  képviselőket  ma-
gukviseleteért.  (Helyeslés  a jobboldalon.) 

(Folytatva.)  Nem  neveztem  meg  senkit,  a  
ház  magatartásáról  van  szó.  Ne  csodálkozza-
nak  önök  akkor,  ha  a  nemzet  figyelme  is  eltér  
e t tőla  háztól,  (Ugy  van!  a  szélső  balfelöl)  ne  
csudálkozz.mak,  ha  a  nemzet  megunva  a  hiába  
való  várakozást,  hogy  a  nemzet  érdekével  is  
foglalkozzanak  s  ne  csak  akkor,  ha  egyesek  ér-
dekéről  van  szó,  más  utakat  fog  keresni  a  nem-
zet,  melyen  saját  akaratát  érvényesíteni  fogja.  
(Ugy  van!  a  szélső  balon.) 

A  közérdekeltség  szelleme  az,  a  mely  kis  
államokat  is  nagygyátett,  a közérdekeit-ég  hiánya  
volt  az,  mely  a  legnagyobb  államokat  is  meg-
semmisítette.  Midőn  a  közérdekeltség  oly  csekély  
volt,  hogy  Athene  el  tudta  nézni  a  fenyegető  
ellenség  előnyomulását  akkor  bekövetkezett  az  
állam  pusztulása.  De  midőn  a  közérdekeltség  elég  
nagy  volt,  akkor  Miltiades  és  Athén  felfegyver-
kezett  népének  hadseregével,  a  milyent  mi  is  
kívánunk,  megállította  a  perzsa  nagy  tábort,  
melyet  a  megszokottság  zsarnok  korbácsa  és  az  
unalom  hajtott  egy  tömegbe  s  győzelmi  hadjá-
ratra.  (Ugy  van!  a  szélső  balodalon.)  Rómát  a  
közérdekeltség  tartotta  fönn,  midőn  a  forumou  



megvitatták  az  állam  érdekeit,  a  kisebb  és  na-
gyobb  ügyeket  és  midőn  a  forumon  és  a  sená-
tusban  hozták  azon  határozatokat,  melyeknek  
akképen  szereztek  érvényt,  nem mint  önök,  hogy  
idegennek  szolgáltassák  ki  a  nemzet  ifjúságát  és  
fegyvereit,  hanem  felfegyverkezvén  saját  népö-
ket,  meghódították  Italiát  és a  világot. De  t.  ház,  
ezen  államoknál  is  bekövetkezett  később  az  ér-
dekeltség  hiánya  s  Athén  hiába  metszette  le  a  
győzelem  istenasszonyának  szirnyait,  hiába  lán-
czolta  le  Marst  a  hadak  istenét  Spárta,  mert  
midőn  a  közérdekeltség  megszűnt, Atheu és  Spárta  
elenyészett, mert  nem  saját fiai tállította fegyverbe, 
hanem fogadott  zsoldosokkal,  idegen  hadvezérekkel  
nyomult az ellenség elé. (ügy van !  a szélső  balolda-
lon.)  A római  birodalom  addig  állott  fenn,  mig nem 
az  intrigák  s  egyes  szók  feletti  vitatkozások  kel-
tették  fel  a  közérdekeltséget,  hanem  a  nemzet  
nagy  érdekei.  A  római  birodalom  is  akkor  pusz-
tult  el,  mikor  a  helyett,  hogy  fiait  fegyverezte  
volna  fel,  idegeneket  fogadott  légióiba  s  idegene-
ket  állított  azok  vezéreiül.  Minden  nemzet,  mely  
nem  saját  fiaival  védi  hazáját,  elpusztul.  

A  történelem  azt  tanúsítja,  hogy  azon  nem-
zetekuek,  melyek  nem  birnak  saját  külön  véd-
erővel,  sincs  történetük.  Midőn  Görögország  le  
volt  igázva,  a  görögök  ott  harezoltak  nagy  
Sándor  sergei  közt,  de  törté.létük  megszűnt,  
mert  a  dicsőség  a  macedonoké  és  nagy  Sán-
doré  vala.  Mi  is,  mióta  a  magyar  hadsereg  nem  
jelent  meg  külön  a  csatatéreken,  bár  fiaink  ott  
vérzenek  a  harezmezőn,  a  történelem  előtt  nem  
létezünk.  És  csak  akkor  tud  a  magyar  nemzet-



röl  a  história,  midőn  önállósága,  szabadsága  és  
függetlensége  érdekében  mint  nemzet  saját  fiait  
felfegyverezve  szállott  síkra  a  zsarnoksággal  
szemben.  (ügy  van!  a  szélső  balon.)  Mihelyt  
azt  akarjuk,  hogy  a  magyar  nemzetnek  aláren-
delt  állása  megszűnjék  és  a  nemzet  történelemmel  
bírjon,  külön  nemzeti  véderőt  kell  neki  adnunk.  
(Ugy  van!  a  szélső  balon.)  Hiszen  most  haszta-
lanul  áldozza  fel  a  nemzet  legszebb  virágát  a  
csatatéreken.  A  babér,  melyet  kiküzd,  idegen  
zászlóra  fog  feltíízetni,  a  győzelem  és  diadal  
idegen  vezér  homlokát  fogja  dicsőíteni  és  a  lép-
csőn,  melyet  saját  fáradságával  a  dicsőségnek  
emel,  az  idegen  emelkedik  magasra,  hogy  annál  
mélyebben  nézzen  le  bennünket,  annál  inkább  
éreztesse  velünk  azon  megalázó  helyzetet,  hogy  
a  nemzet  alkotmánya,  szabadsága  ajándék,  me-
lyet  nem  saját  jogánál  és  erejénél  fogva  bir,  
hanem  azért,  mert  a  ki  adta  azt,  még  nem  veszi  
el.  (Igaz!  a  szélső  balon.)  A  közös  hadsereg  mel-
lett  az  állami  élet  árnyék,  mely  még  abban  is  
hasonlít  az  árnyékhoz,  hogy  az  adja  meg  neki  
a  létet,  ki  elfogja  előle  a  nap  éltető  sugarait.  
(Tetszés  a  szélső  balon.)  A  közös  hadsereg  intéz-
ménye  mellett  a  nemzet  nem  fejtheti  ki  saját  
erőit,  nem  indulhat  a  nemzeti  lét  virágzásnak.  
Mint  a  bimbó  nem  képes  virággá  fejlődni,  hogy  
ha  előbb  föl  nem  fakasztja  a  héjazatot,  mely  
eltakarja,  akként  a  nemzet  nem  képes kifejlődni, 
mig  szét  nem  bontja  a  vasburkot:  a  hadsereg  
egységét.  (Helyeslés  a  szélső  balon.)  Értsék  meg  
valahára,  hogy  a  nemzetnek  aspirátiói  vannak  
és  a  nagy  államférfiak  nem  az  által  lettek  na-



gyokká  saját  nemzetünk  történelmében,  hogy  a  
fordorko<lá8nak,  a  cselszövésnek,  a  fegyelmezés-
nek  lettek  mestereivé,  hanem  az  által,  hogy  a  
nemzet  aspirátióit  felismervén,  annak  irányában  
vezették  a  nemzetet  nagy  és  magasztos  czélok  
felé;  (Tetszés  a  szélső  balon)  a  törvényhozásoknak  
is  az  adott  maradandó  emléket,  hogy  felismerték  
a  nemzet  nagy  érdekeit  aspiratióit  és  a  törvé-
nyekben  nem  a  napi  szükséglet  feltétlen  kívá-
nalmait,  hanem  annak  aspiratióit,  a  nagy  érde-
keknek  megfelelő  törvényekbe  foglalják.  

Méltóztassék a t.  ház  a jelen törvényjavaslat el-
vetésével  hatsrozattá  emelni  azt  a határozati  javas-
latot,  a  melyet  a  magam  és  elvtársam nevében  van  
szerencsém  benyújtani.  E  határozati  javaslat  azt  
kéri,hogy nyújtson be a honvédelmi minister törvény-
javaslatot,  a  mely  a  külön  magyar  nemzeti  haderő  
szervezetéről  szól.  Azt hiszem,  hogy  beszédemben  
indokoltam eléggé azon magas szempontokat és érde-
keket,a melyek ily törvényjavaslatbenyujtását szük-
ségessé  teszik.  Nem  kérek  egyebet,  mint  azt,  hogy 
alkosson  a  t.  ház  oly hadsereget, a  mely nemcsak  a  
nemzet testéből  van  véve,  hanem  a  melyben  annak  
lelke  is  lüktet,  (Élénk  helyeslés  a szélső  baloldalon)  
a  melyben  a  katona  folytatja  a  polgári  erényeket  s  
a kilépett  nem vetkezi le a katona  fegyelmét,  mert  e  
hadsereg szuronyain ragyogni  fog  a  magyar  nemzet  
régi dicsősége és biztosítani fogja  a  magyar  nemzet-
nek  sóvárogva  várt jövőjét.  Ha  önök megalkotják 
e hadsereget,mi is hymnust fogunk  zengedezni annak 
és  elfogjuk  mondani Hugó  Viktorral:  „Fenséges  re-
mény,  magasztos  eszme,  légy  üdvözölve!"  Nem,  
fogadom  el  a  törvényjavaslatot  a  részletes  tár-
gyalás  alapjául.  (Élénk  éljenzés  a  szélső  balfelöl.)  



Zárszó a  véderffről.  
(1882. márczius  23.)  

T.  ház!  (Halljuk!)  E  kérdésben  a  kormány-
párt  soraiból  felszólaltak  Magyarország  hadügyé-
nek  összes  faktorai;  első  sorban  a  honvédelmi  
minister  ur,  a  ki  nevének  megfelelően  szende,  
másodszor  Baross  Gábor  képviselő  ur,  a  ki  a  
hadügyministert  képviselte,  még  pedig  a  közös  
hadügyek  terhes  szekerének  rúdjára  szállott  légy-
képen,  (Derültség  és helyeslés  a  szélsü  baloldalon,  
ügy  van!)  Csiky  Kálmán  képviselőtársam,  a  ki  
a  magyar  katonai  oktatás Lustkandlje,  Mamusich  
Lázár  pedig,  mint  a  Zágráb  kerületi  honvéd-
parancsnokság  képviselője.  És  mintán  Ráday  
t.  képviselőtársam  a  védeő-bizottság  többségét  
képviseli,  Tisza  László  t.  képviselőtársamnak  
nem  maradt  egyéb,  mint  az  1848-ban  vitézül  
szerzett  emlékeknek  elfelejtett  értelme.  (Helyeslés.  
Ugy  van!  a  szélsü  baloldalon.)  

Tisza  László  képviselő  ur  könnyelműséggel  
vádolt  engem  és  a  pártot,  a  melynek  én  tagja  
vagyok.  Én  e  téren  vele  vitatkozni  nem  fogok.  
Elismerem,  hogy  8  sokkal  jobban  tudja,  hogy  
mi  a  könnyelműség;  de  a  t.  képviselő  úrral  
csak  azért  foglalkozom,  mert  hozzánk  felhívólag  
azt  mondta,  hogy  azt  hisszük-e,  hogy  a  nemzet  
háromszínű  lobogója  olyan,  mint  bizonyos  spa-
nyol  viadaloknál  a  szin  lobogtatása.  Nem  volt  
szükség  Tisza  László  képviselő  úrra,  hogy  azon  
iQuságot,  mely  a  nemzet  lobogójának,  a  nemzet  
felségének,  állami  létének  és  dicsőségének  e jel-



vénye  láttára  lelkesül,  egy  baromhoz  hasonlítsa;  
hiszen  a  közös  hadsereg  körében  eleget  hallották  
azt,  hogy:  Sie  ungarisehes Rindvieh!  (Ugy  van! 
a  szélső  baloldalon.)  De  csalódott  a  t.  képviselő  
ur,  midőn  azt  hitte,  hogy  a  nemzet  lobogóját  
majd  azok  fogják  lengetni,  a  kik  a  spanyol  via-
dalokhoz  hasonlóan  szerepelnek  fizetett  belépti  
jegyek  mellett  és  készek  meghalni  pénzért.  Nem.  
Mert  midőn  a  nemzet  lobogóját  kell  lengetni,  
az  ily  természetű  féifiak  rég  lejárták  magukat  
azon  lobogónak  lengetése  által,  mely  kétszínű.  
(Helyeslés.  Ugy  van!  a  szélső  baloldalon.)  

Argumentumát  képezte  a  kormánypárt  szó-
nokainak — és  nem  egy  hangoztatta,  hanem a  mi-
nistertől  kezdve  majdnem  mindegyik  —  hogy  az  
1867: XII.  t.  ez.  az,  melyet  meg  kell  még  vé-
deni,  sőt  e  törvényezikk  védelmére  sorakozásra  
hivta  fel  a  kormány  pártját.  

Hát  t.  ház,  midőn  mi  azt  kívántuk,  hogy  
területi  divisió  legyen,  magyar  vezényszó  legyen,  
a  magyar  ezredek  a  hazában  helyeztessenek  el  
és  a  közös  hadseregnek  magyar  ezredei  a  ma-
gyar  honvédelmi  minister  alá  rendeltessenek,  ez  
legkevésbé  eem  ellenkezik  az  1867 : XII.  t.-ezik-
kel.  Ugyanis  a  11.  §.  azt  mondja,  hogy  a  ma-
gyar  hadsereg  —  mert  magyar  hadseregről  szól  
és  nem  ugy,  mint  önök  az  ujonezozási  törvé-
nyekben  mondják:  magyar  hadcsapatok  kiegé-
szítéséről,  —  hogy  a  magyar  hadsereg  egységes  
vezérletére,  vezényletére  és  belszervezetére  a  mi  
vonatkozik,  ő  Felsége  által  intézendő  el.  Mi  e  
vezérlet?  Az,  hogy  vezért  állítanak  a  sereg  



élére.  A  vezénylet,  az  a  kommandó.  És  mi  a  
belszervezet?  Az,  hogy  a  századok,  zászlóaljak,  
ezredek  és  divisiók  miként  legyenek  felosztva  
és  hogy  hány  századból  álljon  egy  zászlóalj,  
hány  zászlóaljból  egy  ezred.  A  hadsereg  belső  
administratiójához  a  nemzet  jogát  fentartotta,  
mert  az  1867: XII.  t.-cz.  12.  szakasza  azt  
mondja:  „A  katonaság  elhelyezését,  élelmezését  
illető  intézkedéseket,  tehát ezekből  vont  analógia  
szerint  a  felszerelést,  mert  az  nincs  külön  ki-
kötve,  az  ország,  a  nemzet  magának  tartja  fenn.  
Sőt  a  szolgálati  időnek  meghatározása  sem  tör-
ténik törvényesen;  midőn  oly  törvényben  vétetik  
föl,  mely  a  Lajthán  tiiliakkal  egyértelműleg  in-
tézendő  el,  mert  a  12.  szakasz  értelmében  a  
szolgálati  idő  meghatározását  „mind  a  kormány-
zat,  mind  a  szolgálat  körében  az  országgyűlés  
magának  tartja  fenn",  sőt  a  védelmi  rendszer  
megállapítása  is  csak  a  törvényhozás  beleegye-
zésével  történhetik,  mert  a  13.  szakasz  hasonló  
esetekre  vonatkozólag,  mint  a  jelen  véderő-tör-
vény,  következőleg  szól:  „Kijelenti  továbbá  az  
ország,  hogy  a  védelmi  rendszernek  megálla-
pítása  vagy  átalakítása  Magyarországra  nézve  
mindenkor  csak  a  magyar  törvényhozás  bele-
egyezésével  történhetik.  Miután  azonban  az  ily  
megállapítás  épen  ugy,  mint  a  későbbi  átalakí-
tás  is  csak  egyenlő  elvek  szerint  eszközölhető  
czélszerííen:  ennélfogva  minden  ily  esetben,  a  
két  ministerium  előleges  megállapodása  után,  
egyenlő  elvekből  kiinduló  javaslat  fog  terjesz-
tetni  mindkét  törvényhozás  elé.  A  törvényhozá-
sok  nézeteiben  netalán  fölmerülhető  különbségek 



kiegyenlítése  végett  a  két  törvényhozás  egymás-
sal  küldöttségek  által  érintkezik."  

T.  ház!  Az  1867:  XII.  t.-ez.  mindazon  
tlgyek  elintézését,  melyek  közösek,  a  delegátióra  
bizza,  de  a  hadsereg  szervezésének  megállapí-
tására  és  módosítására  vonatkozólag  a  kiegye-
zést  a  két  törvényhozásra  bizta,  sőt  azon  eset-
ben  is,  ha  differentiák  merülnének  fel,  ezek  el-
intézésére  nem  a  delegátíót,  hanem  regnicolaris  
küldöttség  kiküldését  rendeli.  (Ugy  van!  a  szé'ső  
baluldalon.)  S  midőn  a  törvény  csak  a  két  
ministerium  kiegyezéséről  szól,  akkor  kizárja  a  
harmadik  ministeriumot,  t.  i.  a  közös  hadtigy-
ministeriumot.  (U-jy  van!  szélső  bal/elől)  mert  
lehetetlen,  bogy  midőn  a  törvény  egy  hadsereget  
alkot,  melynek  élére  egy  ministert  állít,  t.  i.  a  
közös  hadsereget  s  annak  élére  a közös  hadügy-
ministert,  hogy  akkor  a  törvény  megfeledkeznék  
ez  iránt  intézkedni  és  nem  3,  hanem  csak  2  
ministeriumról  szólana.  Midőn  nemcsak  a  boszniai  
occupatióvnl,  hanem  már  a  későbbi  véderő  szer-
vezeti  törvénynyel  s  a  véderő  rendszernek  további  
kifejlesztésével  önök  az  1867:  XII.  t.-cz.-et  meg-
sértették  és  annak  lényeges  részeit  eltiporták,  
vagyis  azon  törvénynek  csak  azon  részeit  érvé-
nyesítették,  melyek  a  nemzettől  jogokat  vesznek  
el,  de  azokat  feláldozták,  a  melyek  a  nemzetnek  
jogot  adnak:  akkor  ne  hivatkozzanak  önök  az  
1867:  XII.  t.-ez-re,  (Ugy  van!  Ugy  van!  széls'i  
baljelfflj  akkor  azon  felszólítás,  melyet  Baross  
Gábor  képviselő  ur  hangoztatott,  hogy  fenn  kell  
tartató  intaete  a  törvényt;  akkor  a  felszólítás,  ha  
Baross  képviselőtársamat  akarnám  idézni,  azt  



mondanám,  hogy  nem  egyéb  mint  phrasis,  de  
szellemes  embert idézek  (Derültség  szélső  balfelöl.)  
Deák  Ferenczet  idézem  s  azt  mondom,  hogy  „Az  
oroszlán  rettentően  feltátotta  a  száját,  de  csak  
ásított."  (Derültség  és  tetszés a  szélső  b iloldalon.) 

Felhozatott,  hogy  Magyarországnak  sohasem  
volt  hadserege.  Erre  nézve  hivatkozhatom  arra,  
hogy  Mária  Terezia  alatt  a  magyar  hadsereg  
mentette  meg  a  dynastiát,  de  hivatkozhatom  arra,  
hogy  a  magyar  nemzet  a  mohácsi  vész  után  nem  
birván  rendelkezni,  mikor  az  állandó  hadseregek  
behozattak,  csak  azon  institutiója  maradt  fenn,  
mely  már  a  mohácsi  vészkor  törvénybe  volt  fog-
lalva :  a  nemzeti  insurrectió.  Kétségtelen,  hogy  
mig  ez  fennállott  —  pedig  érvényesíttetni  még  
e  században  is  megkiséreltetett,  —  a  nemzet  
birt  saját  hadsereggel,  csak  állandó  hadsereggel  
nem  birt.  De  ha  ez  igy  van  is,  ha  történetünkön  
végig  tekintünk,  vájjon  nem  látjuk-e  azon  végig  
vonulni  a  nemzet  azon  óhajtását,  hogy  külön  
nemzeti  hadsereggel  birjon ?  Hiszen  Zrinyi,  a  
költő,  határozottan  síkra  szállott  a  magyar  had-
gereg  mellett  s  a  német  hadvezérek  tudatlansága  
ellen  és  fejtegette  azon  elvet,  melyet  jól  esik  el  
nem  felejteni,  hogy  a  wely  országot  fegyverrel  
szerzettek,  mint  mi:  azt fegyverrel  kell  fentai  tani. 

De  1790-ben  a  Szerbiában  állomásozó  hét  
magyar  huszár-ezred  tigztei  a  magyar  ország-
gyüléghez  feliratot  intéztek,  hogy  a  magyar  
országgyűlés  i (tézkedjék  a  magyar  hadsereg  fel-
állítása  iránt  s  az  országban  állomásozó  Gréven-
ezred  tisztikara  szintén  felirattal  járult  az  ország-
gyűléshez  és  kérte,  hogy  az  idegen  ezredek  az  
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országból  tírolittasSanak  el,  a  magyar  ezredek  
hazaszállittasaanak  és  hogy  a  magyar  ezredek-
ben  csak  magyar  emberek  neveztessenek  ki  tisz-
teknek.  S  mi  lett  a  jutalom?  Ezen  ezred  al-
ezredese,  gr.  Festetieh,  daczára  annak,  hogy  
főrendi  tag  volt,  börtönbe  vettetett  8  Zrínyi,  ki  
a  magyar  hadsereg  felállítását  fejtegette,  egy  
vadkan  által,  mely  vadkant  aczélból  ö itve,  egy  
muzeumban  mutogatnak,  elveszett.  (Tetszés  a  
szélső  baloldalon.)  Az  1792-iki  és  az  1807-iki  
országgyűlés  • is  megkísérelte  a  nemzetnek  a  
külön  hadsereg  szervezésére  irányuló jogait  érvé-
nyesíteni  és  csak  nagyon  hiányosan  birta  azt  
keresztülvinni,  de  már  1630-ban  a  nemzet  sé-
relmi  feliratot  intézett  ez  irányban  a  fejedelem-
hez,  mignem  1848-ban  ki  is  vitte  azt  s  az  talán  
egyik  kútforrása  volt  az  1848-ban  beállott  kata-
strophának,  hogy  a  nemzet  nem  bírt  lemondani  
a  külön  magyar  hadügyről  saját  élete  fentartásá-
nak  veszélyeztetése  nélkül.  

De  ha  nem  volt  is  olyan  külön  magyar  
hadseregünk,  mint  Éber  képviselő  ur  állította,  
mutassanak  tehát  önök  fel  törvényt  az  újabb  
idők  kivételével,  hol  a  nemzet  az  önálló  magyar  
hadsereg  szervezetéről  lemondott.  Saját  haderőt  
szervezni  és  saját  haderővel  birui  egy  nemzetnak  
mindig  van  joga,  melylyel  Magyarországon  csak  
akkor  bir  a  fejedelem,  hogyha  a nemzet  lemondott  
róla.  Ha  önök  nem  tudják  kimutatni  a  törvény-
ből,  hogy  a  nemzet  lemondott  volna  erről,  akkor  
a  nemzetnek  ezen  joga  megvan  és  ha  önök  
újabb  időben  eltértek  a  nemzet  traditióitól,  ez  
nem  szolgálhat  okul  arra,  hogy  lemondjunk  róla  



mi  is,  hanem  okul  szolgál  arra,  hogy  újabb  erőt  
merítsünk,  hogy  visszatérjünk  e traditiókhoz.  (He-
lyeslés  a  szélső  baloldalon.)  

Legerősebb  argumentumként  szerepel  a  ház-
ban  az,  hogy  a  külön  magyar  hadsereg  sokkal  
többe  kerül,  miut, a  közös  hadsereg.  Ez,  t.  ház,  
tévedés.  Hiszen  igaz,  hogy  a  külső  országoknak,  
mint  Ernuszt  t.  képviselőtársam  idézte,  hadserege  
átlag  többe  kerül,  mint  Ausztria  és  Magyar-
országnak.  De  ez  nem  szól  az  önálló  magyar  
hadsereg  ellen,  sőt.mellette.  

Mert  az  élelmezési  és  ruházási  viszonyok-
ban  az  osztrák-magyar  hadsereg  az,  a  mely  a  
legkevesebbel  beéri  s  ha  tekintjük  az  élelmezési  
ezikkek  átlagos  árát,  kétségtelen,  hogy  akkor,  
midőn  a  birodalom  két  államában  együttesen  van  
a  hadsereg  szervezve,  az  Ausztriában  dívó  élel-
mezési  árak  mellett,  Magyarországon  az  élelme-
zési  árak  átlag  magasabbra  rúgnak,  mintha  ön-
álló  magyar  hadsereg  szerveztetnék  és  az  élelmi  
ezikkek  itt  Magyarországon  szereztetnének  be.  
Ennél  azonban  sokkal  többe  kerül  a  közös had-
sereg  mellett  azon  hadügyi  administraíió,  a  mely-
nél  fogva  egy  administrátió  helyett  kettőt,  egy  
katonai  igazságszolgáltatás  helyett  tartunk  kettőt.  
Ha  külön  hadsereg  volna  nemzeti  nyelvvel,  
a  melyet  az  ezen  országban  lakó  nemzetiségek  
nagyrésze  beszél  és  megért  és  a  melyet,  ha  
megtanul,  egy  használati  nyelvet  sajátít  el,  a  
hadsereget  rövidebb  idő  alatt  lehetne  kiképezni,  
mint  moBt,  mikor  a  legénység  és  a  tisztek  közt  
a  nyelvi  különbség  miatt  az  oktatás  nem  történ-
hetik  ezél3zerííen.  (Uqy  van!  a  szélső  baloldalon.)  



Hogyha  külön  magyar  hadsereg  volna,  iparunk  
megkapván  a  felszerelési  czikkek  szállítását,  
fejlődésnek  indulhatván,  az  ipar  is  hozzájárul-
hatna  azon  terhek  enyhítéséhez,  a  melyeket  az  
önálló  magyar  hadsereg  szervezése  alkalmával  a  
nemzetnek  el  kellene  vállalni.  Alig  vész  el  a  
hadsereg  jelenlegi  szervezete  mellett,  különösen  
a  háború  idejében  való  vezérletnél  nagyobb  
pénzösszeg  haszontalanul  és  meddőén,  mint  a  
mely  a  nyilvános  ellenőrzés  hiánya  folytán  el-
enyészik.  Ha  önálló  magyar  hadseréggel  birnánk  
s  a  nyilvánosság  őrködnék  minden  krajczár  
felett,  ez  maga  íb  nagy  megtakarítást  fog  elő-
idézni,  a  mi  szintén  az  önálló  magyar  hadsereg  
mellett  szól.  Ma  igen  sok  ember,  a  ki  keveset  
keres,  a  külön  hadsereg  kötelékébe  lépne,  hol  
tiszti  állást  nyerve,  keresetképessége  növekedik,  
mig  ma,  a  ki  a  közös  hadseregben  tiszti  állást  
nyervén,  tehetsége  és  bátorsága  által  kiválva,  
magas  állásra  jut  és  anyagi  létének  biztosítása  
folytán  új  családot  alapít.  E  családalapítás  kö-
vetkeztében  most  mindig  idegen  és  Magyar-
országon  kívül  élő  fajok  nyernek.  Ellenben,  ha  
ezek  az  önálló  magyar  hadseregbe  léphetnének,  
a  magyar  nemzet  számára  alapíttatnának  ezen  
új  családok.  (Ugy  van!  a  szélső  baloldalon.)  

De  nemcsak  pénzben  kell  megbírálni,  hogy  
vájjon  az  önálló  magyar  hadsereg  kerülne-e  
többe  vagy  kevesebbe,  hanem  meg  kell  bírálni  
u  tekintetben  ia,  hogy  az  mily  tőkét  emészt  az  
emberben.  Vájjon,  ha  az  önálló  magyar  had-
aereg  szerveztetik,  azt  fogja-e  tapasztalni  a  nem-
zet  ezentúl  is,  a  mit  tapasztalt  eddig,  hogy  



minden  eddigi  hadjáratnál  a  magyar  ezredek  
voltak  azok,  a  melyeknek  soraiból  legtöbb  em-
ber  maradt  a  csatatéren,  vagy  pedig  a  magyar  
tisztek  által  vezéreltetve,  kíméletesen  és  óvatosan  
alkalmaztatván  csap itaink,  nem  érnénk-e  el  az  
emberben  oly  megtakarítást,  a  mely  a  nevelés  
alakjában  befektetett  tökét  és  a  keresetképesség,  
ben mutatkozó  nemzetgazdasági  cröt  megmentené?  
(Élénk  helyeslés  a  siélsS  baloldalon.)  

Minlezektől  eltekintve,  a  rövidebb  szolgálati  
idő  és  más  hadügyi  szervezet  mellett,  mert  a  
jelen  hadi  szervezet  elve  az  erős  keretük  fel-
állítása  mellett,  a  forgóknak  gyors  változása  
folytán  kevesebb  létszámot  tartván  a  zászló  alatt,  
vájjon  nem  sokkal  kevesebbe  kerülne  a  nemzeti  
önálló  magyar  hadseregnek,  miut  a  közösnek  
fentartása.  Tekintsük  csak  a  történetet  és  üsstt*  
fel  annak  lapjait,  mit  fogunk  tapasztalni,  hogy  
midőn  a  magyar  nemzeti  zászló  előtűnik  és  a  
magyar  hadsereg  minimumra  redukálódik  a  közös  
hadseregben,  József  császár  kora  után  azonnal  
bekövetkezett  kettő:  a  kudarezok  egész  sorozata,  
a  deficittel  a  bankerot.  Mig  külön  hadsereg  volt,  
addig  az  osztrák-magyar  birodalom  évkönyveiben  
a  deficit  és  az  adósság  nem  volt  ismeretes.  
Szükséges  a  nemzeti  erő  megkímélése  és  az  
anyagi  erök  megbecsülése  miatt  is  a  magyar  
hadsereg,  épen'az  általam  kifejtett  okokból.  Egy  
osztrák  katonai iró:  Haymerle ezredes,  azt  mondja  
„Italicae  res"  czímíí  munkájában,  hogy  az  olasz  
hadsereg,  bármily  egységes,  nagy  is,  ; zért  Olasz-
országban,  hogyha  hadjáratot  talál  megkísérteni,  
legelső  következése  lesz  az  állami  bankerot,  a  



melyből  B ó k k a l  nehezebben  fog  kiépülni  az  olasz  
állam  egysége,  mint  a  mennyire  őt  fenyegeti  a  
republieanismus  és  teljesen  igaza  van,  mert  el-
adósodott  nemzet  hadserege  nyerhet  csatákat,  de  
nem  birhat  ki  hosszas  fáradságot,  nagy  költségbe  
kerülő  hadjáratot.  (ügy  van!  Ugy  van!  a szélső 
baloldalon.) 

Szerencsés  érvnek  tartották  hivatkozni  arra,  
hogy  Magyarország  nem  áll  egy  nemzetiségből  
és  hogy  azért  szükséges  fentartani  a  közös  had-
sereget,  mert  nemzetiségünkre  tekintettel  kell  
lenni.  Ez  az  az  érv,  a  mely  a  leghamisabb,  
hiszen  hol  van  ma  fentartva  az  az  egyetlen  
iskola,  a  melyben  a  nemzeteknek  egymásközti  
gyűlölete  fentartatik  és  élesztetik,  az  a  közös  
hadsereg  intézménye.  Hisz  miből  áll  a  közös  
egységes  hadsereg  eszméje?  

Abban,  hogy  egyik  faj  által  elnyomva  
tartsuk  a  másik  fajt,  vagyis  az  egyik  fajt  el-
nyomva'tartván,  felizgassuk  és  ingereljük  az  
ellen,  a  ki  öt  lenyűgözve  tartja.  De  ha  tekint-
jük,  hogy  hol  izgatnak  legtöbbet  a  magyar  
nemzet  ellen,  akkor  reá  találunk  a  közös  had-
seregben ;  mig  az  önálló  magyar  hadseregben  
megszűnik  ezen  veszedelmes  Bzellem  és  a  ma-
gyar  hadsereg  fennállása  mellett  nem  érezné  
magát  Magyarország  egy  fia  sem  elnyomatva.  
Olaszországnak  legkülönbözőbb  provincziái  van-
nak,  melyeknek  népei  egymás  iránt  engesztel-
hetetlen  gyűlölettel  voltak  eltelve.  Egy  olasz  
katonai  iró  ezt  mondja :  „Hogy  ha  minden  egyéb  
kötelék  megszakad  is,  az  olasz  egységet  képes  
az  olasz  hadsereg  egymagában  íb  egyedül  fen-



tartani,  mert  az  az  olasz  egység  akadémiája."  
Azok között,  a kik  különböző  tartományokból  szár-
maznak,  egy  zászló  alatt,  egy  nemzeti  szabadság  
varázsfényénél  szolgálván,  együtt  küzdve  és  
szenvedve,  oly  pajtássági  viszony  áll  be,  mely  
idők  hosszú  során  a  provincziák  ellentétes,  gyű-
löletes  érzelmét  nemcsak  kiegyenlíti,  hanem  tel-
jesen  meg  fogná  szüntetni.  Ha  ktilön  magyar  
hadsereg  vau,  az  államnak  tekintélyt,  a  nemzet-
nek  tiszteletet  fog  szerezni,  el  fogja  némítani  a  
mi  ellenségeinket,  sőt  meg  fogja  arról  győzni,  
hogy  mi nemcsak képesek vagyunk  élni, de akarunk 
is  megélni, midőn másokat  akarunk  saját  életünk-
höz  lánczolni,  legalább  saját  életünket  biztosí-
tani  és  életképességünket  kimutatni  köteles-
ségünk. 

Az  ókor  irói  azt  mondják,  hogy  a  rab-
szolgák  legnehezebben  viselték  a  szolgaságot  és  
legtöbbet  gúnyolták  ki  gazdájukat,  lia  féljoggal  
és  félszabadsággal  biró  libertinust  voltak  kény-
telenek  szolgálni.  

Teljes  jogúvá,  szabadságúvá  kell  tenni  az  
önálló  magyar  hadsereg  megalkotása  által  a  
magyar  nemzetet,  akkor  tiszteletet  fogunk  annak  
szerezni  s  az  ezétoszlatja  mindazon  törekvéseket,  
melyek  ma  Magyarországban  az  állam  egysége  
ellen  irányulnak.  (Igaz!  Ugy  v  n!  a  szélső  bal-
oldalon.)  Ha  külön  magyar  hadsereg  van,  akkor  
a  történet  tanaiból  a  katona  nem  fog  gyűlöletet  
szívni  a  magyar  nemzet  ellen,  mert  akkor  mi  
meg  fogjuk  tanítani  és  megtaníthatjuk  arra,  hogy  

/  a  nemzetiségek  csak  ott  tartották  fenn  magukat  
Európában,  a  hol  a  magyar  király  jogara  ural-



kodott  és  hogy  a  nemzetiségek  saját  vallásukat,  
mely  különbözik  a  középkor  uralkodó  vallásá-
tól  s  a  fejedelmek  vallásától,  csak  azon  magyar  
szabadsághősöknek  köszönték,  kik  isten  és  ha-
záért  egyenlően  harczoltak  és  vérzettek.  (Igaz!  
ügy  van!  a  szélső  baloldalon.)  

Én  nem  hihetem,  hogy  be  ne  lássák  azt,  
hogy  egy  államot  nem  az  egy  nyelvet  beszélők  
összesége  alkotja,  hiszen  Porosz-,  Bajorország  
külön  nemzetet  képeznek,  holott  külön  nyelvvel  
nem  birnak;  francziák  különböző  fajokból  állot-
tak,  a  Bpanyolok  még  ma  is  különböző  fajok  
összeségéből  állanak,  de  megalkotta  államukat  a  
történelmi  egység.  (Igaz!  Ugy  van!  a  szélső  
balfelöl.) 

A  mi  nemzetiségeinket  is  meg  kell  győzni,  
hogy  azon  nép,  mely  annyi  dicsőséges  csatában  
a  mi  testünk  vérével  összevegyült,  annyi  szen-
vedés  és  nyomor  ntán.  melyet  velünk  együtt  
tűrtek,  nem  lehet  felbontani  büntetlenül  azon  
köteléket,  mely  őket  a  magyar  nemzet jövőjéhez 
köti.  Hisz  midőn  az  utóbbi  időbeu  Metternich  
politikája  következtében  megkisérlették  ezt,  meg-
győződtek  arról,  hogy  segítvén  eltiporni  a  ma-
gyar  szabadságot,  saját  szabadságukat  is  elti-
porták.  (Tetszés  a  szélső  baloldalon.)  Nem  hihe-
tem,  hogy  meg  ne  győződnének  arról,  hogy  
közös  multunk  levén,  közős  vesiély  fenyeget,  
közös  ellenségeink  vannak  és  ha  netalán  elbu-
kunk,  egy  közös  sirba  fognak  eltemetni.  (Igaz!  
Ugy  van!  a  szélső  baloldalon.)  Tudniok  kell,  
hogy  sokkal  kisebbek  vagyunk,  semhogy  egy-
mást  feleuészthétnők,  de  elég  erősek  egyesülten  



arra,  hogy  egymást  megvédelmezhessük.  (Ignz!  
ügy  van!  a  szélső  baloldalon.)  És  ezért  nem  
hihetem,  hogy  a  mi  nemzetiségeinknek  ellenükre  
lenne  a  magyar  nemzeti  zászló,  melynek  három  
színe  a  természet  őszinte  színeiből  van  fonva  és 
inkább  ragaszkodnék  a  kétszínű  zászlóhoz,  
melynek  feketéje  jelenti  a  gyászt,  sárgája  a  
hervadást,  egészben  véve  pedig  a  népek  és  jo-
gaikra  nézve  nem  jelent  egyebet,  mint  halált  és  
temetést.  (Tetszés  a  szélső  baloldalon.)  

Megkísértették  megczáfolni  azon  állításomat,  
miszerint  a  közös  hadsereg  a  magyar  alkot-
mány nyal  összeférhetlen  és  az  alkotmányon  kivtil  
áll;  de  érvet  e  szempontból  nem  hoztak  fel,  
csakis  annyit  mondottak,  hogy  törvényes  insti-
tntió.  De  vájjon  alkotmányos  ellenőrzés  alatt  
áll-e  egy  olyan  intézmény,  a  melynek  ellen-
őrzésére  hivatott  delegátió,  mint  Baross  t.  kép-
viselőtársam  mondta,  csak  buzdító  határozatokat  
szokott  hozni,  holott  a  nemzetnek,  hogy ha alkot-
mányos  ellenőrzést  gyakorolhatna,  joga  volna  
oda  vizsgáló  bizottságot  kiküldeni.  Különösen  
olyan  hadjáratoknál,  melyeknek  költségei  oly  
tetemesek,  mint  a  boszniai  hadjáraté  volt,  két-
szeresen  indokolt,  hogy  a  nemzet  beletekinthes-
sen  azon  számadásokba,  melyekben  ezen  tete-
mes  költségek  elszámolva  vannak.  (Ugy  van!  
a  szélső  baloldalon.)  Vájjon  alkotmányos  ellen-
őrzés  alatt  áll  egy  testület,  melynek  tábornokai  
kinevezésére  nem  bir  a  nemzet  annyi  befolyás-
sal,  mint  a  mennyivel  az  angol  nemzet  bir  par-
lamenti  kormánya  által  az  angol  udvarhölgyek  
kinevezésére. 



no  •  

És  vájjon  tis  telik-e  az  alkotmányt  ott,  a  
hol  bocsületbiróságok,  melyek  az  egyes  tisztek-
nek  nem  csak  fegyelmi  hibái  feleit  Ítélnek,  hanem  
egész  existentiájukat  képesek  lerombolni,  állíttat-
nak  fel  a  hadsereg  körében  a  nélkül,  hogy  arra  
a  törvényhozás  beleegyezése  kikéretett  volna.  
(Ugy  van!  n  széhfí  baloldalon.)  Vájjon  az  alkot-
mány  tisztelését  tanusítja-e  az,  midőn  a  had-
seregnek  egyik  tábornoka  az  esküdtszéket  nyiltan  
becsmé.li,  vagy  pedig  mikor  a  megyék  élnek  
jogukkal  és  petitiouálnak  a  fuvarok  kirendelése  
ellen,  akkor  a  megyét  piszkolják  és  a  nemes-
séget  szidják.  Ugyan  az  alkotmányosságnak  
tisztelete-e  az,  mikor  az  ös-tzes  parlamentek  mű-
ködését  ugy  a  Lajtbán  tul,  mint  a  Lajthán  innen  
c^ak  alkotmányos  fecsegésnek  tartják.  Tehát  
politikai  szempontból  kétségtelenül  áll,  hogy  az  
alkotmányos  hatalom,  melynek  mindig  az  az  
iránya,  hogy  mindent  áthasson  és  az  absolut  
hatalom,  a  melynek  mindig  az  az  iránya,  hogy  
mindent  leigázzon,  e  két  hatalom  egymásmelleit  
egy  területen  meg  nem  fér  és  ha  megfér,  csak  
ugy,  hogy  ha  az  egyik  fél  folyton  hátrál.  Ezért  
nekünk,  kik a nemzet jogaira  féltékenyek  vagyunk,  
arra  kell  törekednünk,  hogy  garantiát  birjon  a  
nemzet,  garantiát  a  szervezett  hatalommal  
szemben  a  szervezett  erűvel,  a  nemzeti  hadsereg-
gel.  Ha  mi  birnók  az  erő  ezen  garantiáját,  a  
magyar  ministerelnök  nem  mondhatta  volna  itt  a  
házban,  hogy  hogyan  merik  önök  a  hadsereg  
tisztikaráról  ezt,  meg  azt  mondani.  Nem  merész-
ség  az  institntiót  kritizálni,  bármily  erős  az,  
sőt  ez  kötelesség,  mert  a  hol  ezen  birálat,  kritika  



megszűnik,  ott  elvész  az  állami  hatalomnak  
ellensúlyozása  teljesen  s  az  intézmények  korrum-
pálódnak.  S  midőn  azt  mondják,  liogy  már  az  
is  merészség,  ha  valaki  egy  törvény  által  meg-
alkotott  institutiót  hirál,  akkor  jelzik  azon  
helyzetet  és  viszonyt,  a  melyben  a  közös  had-
sereggel  szemben  a  magyar  alkotmányosság  van.  
(ügy  van!  a  szélső  baloldalon.)  Felhozatott,  hogy  
igenis,  a  mi  alkotmányunknak  van  garantiája,  
még  pedig  nem  egyéb,  mint  a  törvén)"  és  esktl.  
Lássuk  a  törvényt.  A  törvény,  melynek  végre-
hajtását  kellő  erő  és  hatalom  nem  támogatja  és  
a  melyet  a  nemzet  egész  erélylyel  nem  védel-
mez,  az  a  törvény  holt  betű  marad.  Már  voltak  
esetek,  mikor  a  nemzetnek  megvoltak  törvényei,  
de  a  törvényt  felfüggesztették  és  a  nemzet  leg-
jobbjaival  is  ugy  bántak  el,  mint  a  törvény nyel. 
(Igaz!  Ugy  van!  a  szélső  balfelől.)  Az  eskü  csak  
erkölcsi  garantia,  nem  pedig  anyagi.  Hiszen  
Baross  t.  képviselő  ur  tudhatja  igen  jól,  hogy  a  
bírákat,  hivatalnokokat  megesketik,  hogy  a  tör-
vény  szerint  fognak  eljárni  és  hivatalukkal  vissza  
nem  élnek.  

Ha  egy  biró  nem  a  törvény  szerint  itél,  
vájjon  eskUszegésért  fogják-e  perbe?  Ha  egy  
hivatalnok  megszegi  hivatalos  kötelességét,  eskü-
szegésért  fogják-e  megbüntetni?  Nem,  mert  az  
eskü  csak  egy  erkölcsi  garantia,  mely  kötelezi  
azokat,  a  kik  azt  megtartani  kellően  lelki  erősek,  
de  nem  kötelezi  azokat,  a  kik  azt  megtartani  
elég  fenséggel  és  méltóságérzettel  nem  birnak.  
Én  elismerem,  hogy  az  uralkodó  esküje  mindig  
garantia  volt;  de  hát  ki  biztosítja,  bogy  a  leg-



jobb  uralkodó  után  nem  következhetik  egy  leg-
gonoszabb?  Angus'us  után  Domitianus  és  Nero  
következtek  j  s  vájjon  a  mi szentség  volt  Augustus  
előtt:  szentségnek  tartotta-e  Nero  az  anyai  
szeretetet  is?  

Az  erkölcsi  kötelékek  megszűnnek  és  épen  
azért,  mert  csak  azok  részére  szolgálhatnak,  a  
kik  élnek,  de  nem  szolgálhatnak  a  jövendő  szá-
mára,  épen  azért  nem  elégséges  egy  alkotmány  
részére  a  feje  l'l"m  esküje,  (Ugy  van!  a  szélső  
halfelöl)  hanem  keli,  hogy  a  hatalmak  egyen-
súlyozása  képezze  a  garantiát.  (Élénk  helyeslés  
a  szélső  balfelöl.)  

Nem  lehet  megbolygatni  a  hadsereg  szerve-
zetét,  nem  lehet  megingatni  a  véderő  szerkeze-
tét  :  ez  volt  az  egyik  argumentum.  S  nem  cso-
dálkozom  rajta,  mert  leginkább  olyanoktól  hal-
lottam,  (Halljuk!)  a  kiknek  vérükké  vált  az,  a  
mit  Napoleon  mondott  az  osztrák  hadseregről:  
hogy  mindig  elkésett  egy  ütközettel  és  egy  esz-  ^  
mével.  (Derültség  a  szélső  bal/elől.)  Hogy  most  
el  fog-e  késni  az  ütközettel,  nem  tudom;  de,  
hogy  el  van  késve  egy  eszmével,  azt  tudom.  
(Élénk  tetszés  a  szélső  balfelöl.)  Hiszen  ha  nem  
a  törvényhozás  akarja  reformokra  és  javításokra  
serkenteni  azt  az  osztrák  hadsereget,  az  magától  
soha  reformokat  csinálni  nem  fog.  (Ugy  van!  a  
szélső  balfelöl.)  

A  legnehezebb  tanulságok  mindig  elvesztek,  
mert  mindig  régi  sánczai  és  rozzant  falai  közé  
vonult  vissza.  Hiszen  az  1859-iki  vereség  utin  
nem  a  hadsereget  szervezték,  hanem  a  felett  
vitáztak,  hogy  veres  vagy  szürke  nadrágot  hoz-



zanak  e  be  és  hogy  csákó  vagy  kalap  legyen-e.  
1866 ban.  midőn  a  legnagyobb  vereséget  szen-
vedték,  mig az  alkotmányos  aera  nem  következett  
be  és  nem  kisértették  meg  törvény  által  új  
szervezetet  adni  a  hadseregnek  a  katonai  körök  
daczára,  mi  felett  folyt  a  vita  a  katonai  körök-
ben?  A  felett,  hogy  az  osztrák  katonának  fehér  
vagy  kék  legyen  e a  zubbonya,  szakált  viseljen-e  
vagy  ne.  Az  összes  török  hadjáratokból  tudott-e  
hadseregünk  több  consequentiát  levonni,  mint-
hogy  a  hadsereget  'felszerelték  csizmával?  És  
most,  midőn  a  boszniai  hadjárat  van  és  midőn  
nagy  események  vetik  előre  árnyékukat,  nem  
arról  hallunk-e,  hogy  most  már  a  csizma  nem  
tetszik  és  bakancsot  fognak  csináltatni.  

T.  ház!  Ennek  megvan  a  maga  értelme,  
mert  hiszen  minden  intézmény,  melyben  kaszt-
szellem  uralkodik  és  a  melynek  tagjai  családról  
családra  annak  kenyeréből  és  kebelében  élnek,  
annak  részeit  képezik,  a  kasztszellcni  mindennek,  
a  mi  javítást  akar  behozni,  ellenszegült,  mert  
mindig  féltette  az  újítástól  saját  hatalmát,  mindig  
félt  attól,  hogy  azon  intézmények,  a  melyeknek  
még  ma  ura,  az  újítás  által  annyira  meg  fognak  
változni,  hogy  nem  fogja  felettük  való  uraságát  
megtarthatni. 

Ez  az  oka,  a  miért  a  magyar  ember  nem  
szolgálhat  a  hadseregben,  vagy  ha  megpróbálja,  
kiüldöztetik  onnan.  Hiszen  maga  a  honvédelmi  
minister  ur  1879-ben,  midőu  a  800,000-nyi  lét-
szám  megállapításáról  szóló  törvényjavaslatot  
beterjesztette, kimutatta indokolásában, hogy  14  év  
múlva  Oroszorszignak  5  millió  fegyveres  katonája 



lesz, Franciaországnak  2.600,000,  Németországnak 
2.400,000  és  még  Olaszországnak  is  1.600,000.  
És  mikor  mindezt  a  honvédelmi  minister  nr  tör-
vényjavaslata  indokolására  kimutatja,  nem  arra  
a  eonsequentiára  jön  a  véderő-törvény  javításá-
nál,. hogy  ennek  az  országnak  éB  hazának  bizto-
sítására  egy  tekintélyesebb  és  nagyobb  haderőt  
szervezzünk^  a  mely  majd  elleusúlyozni  birja  ezen 
szomszéd  nagyhatalmasságok  növekedő  seregeit,  
hanem  beterjeszt  egy  törvényjavaslatot,  a  mely  
csak  részletekre  terjedvén-  ki,  nem  igyekszik  
nagyobb  haderővel  ellátni,  miut  a  mekkorával  
jelenleg  bir  a  birodalom,  holott  kétségtelenül  a  
nagyobb  haderő  szükségességéről  az  események  
előbb-utóbb  meg  fogják  önöket  győzni.  (Helyeslés  
a  szélső  baloldalon.)  De  miért  nem  terjesztenek  
elő  egy  olyan  javaslatot,  mely  nagyobb  haderőt  
alkot  meg?  Mert  a  népies  elemet  kellene  túl-
súlyra  juttatniok,  mert  egy  népies  hadsereget  
kellene  alkotniok,  melyben  a  népszellem  nyilvá-
nul,  mely  hadsereg  a  felfegyverkezett  polgá-
rokból  áll  s  a  polgárok  érzelmétől  van  áthatva  
és  a  nemzet  érzelmeivel  levén  összhangban,  nem  
lenne  annyira  felhasználható  és  kizsákmányol-
ható,  mint  egy  közösen  fentartott  hadssreg.  
(Helyeslés  a  szélső  baloldalon.)  

A  területi  divisio  a  mozgósítás  főfeltétele.  
Nemcsak  a  katonai államok,  de maga  Anglia  is  a  
területi  divisiót  behozták.  Az  1868.  évi  törvény  
elrendeli  a  véderő  szervezését  és  meghagyja  a  
magyar  honvédelmi  ministernek,  hogy  a  nép-
felkelésről  terjesszen  be  törvényjavaslatot.  S  mit  
tesz  a  minister  ur?  14  év  óta  a  törvény  ren-



delkezésének  sohasem  igyekezett  eleget  tenni,  
mert  a  népfelkelés  szervezése  szintén  a  népies  
elemet  juttatná  érvényre.  Ezt  pedig  még  Porosz-
ország  is  szervezte  és  Oroszország  az  opoluser.it  
a  legutóbbi  hadjáratában  is  alkalmazásba  vette.  
Ha  a  honvédséget  tekintjük  is,  miként  áll  a  
dolog?  Vájjon  ezen  törvényben  a  honvédségnek  
hiányain  van-e  oivoilás?  Hisz  a  honvédség  anya-
könyvi  állománya  263,000  emberből  áll,  de  csak  
150,0C0  puska  felett  rendelkeznek,  vagyis  
113,000  ember  áll  ugy,  mint  a  kit  nem  birunk  
felszerelni.  És  miután  ezer  és  néhány  tisztre  
volna  szükség,  hogy  a honvédség  mozgóoittassék  
és  harezba  vezethető  legyen  és  azon  tisztek  nem  
léteznek,  tehát  költött  az  ország  oly  százezer  
ember  kiképzésére  hiában,  melyet  nem  tudnak  
csatába  vezetni,  melyet  nem  tudnak  puskával  
ellátni.  (Igaz!  Igaz!  a  szélső  baloldalon.)  

De  vájjon  nem  épen  a  külön  magyar  had-
sereg  mellett  bizonyít-e  az  is,  hogy  a  jelenlegi  
egységes  hadseregnek  csak  egy  arzenálja  van,  
mely  el  van  helyezve  egy  nyílt  városban,  mint  
Bécs?  Ha  a  hadsereg  megveretnék  az  ellenség  
által,  bevétetnék  Bécs,  akkor  hasztalan  vonulna  
vissza  a  hadsereg  a  Duna  és  Tisza  mögé,  mert  
az  az  arzenál  el  lévén  foglalva,  kényteleu  lenne  
vagy  letenni  a  fegyvert,  vagy  minden  siker  
nélkül  hiába  elvérezni.  (Élénk  hosszan  tartb  he-
lyeslés.)  Ezért  a  törvényhozás  hivatása  és  nem  a  
a  közös  hadseregből  kell  várni  a  reformot  és  az  
újítást,  mert  ha  azt  1863-ban  is  onnan  várták  
volna,  onnan  suha  sem  következett  volna,  mert  
azok  a  ezopfot  még  mai  napig  is  viselnék,  ha  



valamelyik  hadjáratban  hátukról  le  nem  vág-
ták  volna.  (Élénk  derültség  a  szélső'  balul  talon.) 

Megnéztem Oroszország hadseregének  kimuta-
tását  és  azt  láttam,  hogy  a  tiszti karban  a meg-
hódított,  eltiprott,  fegyverrel  leigázott  Lengyel-
országból  20%>-ot  tesz  a  tisztek  száma,  mig  a  
magyar  tisztek  száma  a  közös  hadseregben  esik  
67»ra  megy.  És  fentartható-e  oly  hadst-reg,  
mint  ez  az  egységes  hadsereg,  hol  annak  alkat-
részei  közt,  melyeket  egyfelől  a  tisztikar,  más-
felől  az  altisztikar  e's  a  legénység  képez,  nincs  

'semmi  összeköttetés,  hol  a  tiszt  nem  csak  hogy  
érzelmeiben  nem  osztozik  a  legénységnek  és  a  
legénység  a  tisztikar  érzelmeiben,  hanem  még  
nyelvét  sem  ismeri.  

Nem  én  fogom  ezt  elmondani,  hanem  felol-
vasom  itt  nem  egy  szabad  állam  tábornokának,  
hanem  egy  orosz  tábornoknak  Fadejeffuek  mun-
kájából,  a  ki  azt  mondja  az  osztrák  hadsereg  
tisztjeiről:  „Nem  értik  ők  legénységüket  és  le-
géuységökkel  csak  az  altisztek  útján  értekeznek  
és  míg  a  tisztek  rangjában  csak  teljesen  osz-
trákok  vannak,  addig  az  altisztek  rangjába  is  
csak  olyanok  avauciroznak,  kik  

Hegedűs  Sándor  (közbeszól):  Eredetiben  
tessék  olvasni!  

(Folytatva.)  Tudom,  hogy  Hegedűs  Sándor  
urnák,  hogy  megbéküljön  az  orosz  konnány-
nyal,  volna  hajlama  az  orosz  nyelvet  is  meg-
tanulni,  de  éii  ezt  az  utat  nem  fogom  keresni.  
(.Derültség  a  szélső  baluldalon.)  Egyébiránt  olva-
som  n -metül  (olvasta):  „Sie  versieken  ihre  
Soldaten  nicht  und  verstaiidigen  sich  mit  ihneu,  



nur  durch  die  Unterofficiere,  welche,  um  zu  
diesem  Rang  zu  avanoieren,  bis  zu  einem  gewis-
Ben  Grade  germanisirt  Bein  müssen."  (Ugy  van!  
a  szélső  baloldalon.)  A  tisztekről  azt  mondja  
tovább:  „Dass  dio  Armee  ihr  zum  zweiten  oder  
vielmehr  zum  erstcn  Vaterland  geworden  ist.  So  
lange  sich  die  Geister  in  ruhigem  Zustande  
befinden,  herrselit  aueb  Ordnung  und  die  öster-
reicbiselie  Armee  ftlhrt  sich  vortrefflich.  Aber  
man  denke  sich  nur  die  erste  Unordnung  in  
Folge  eines  einzelnen  Misserfolgs,  und  einzelne  
Misserfolge  begleiten  im  Kriege  sogar  den  Sie-
ger;  eine  babylonische  Verwirrung  entsteht  in  
den  Regimentem,  jedes  moralische  Band  zwisehen  
den  einander  vollkommeu  fremden  Anführern  und  
Untergebenen  verschwindet,  oder,  besser  gesagt,  
die  bestandige  Abwesenheit  desselben  wird  plötz-
lich  offenbar  und  die  Armee  erleidet,  ungeachtet  
ihrer  soliden  Eigenschaften,  eine  Katastrophe."  

Talán azt hiszik önök,hogy csak Fadejeff  nézete 
ez ? b. Stoffel  hivatalosan jelenti — tehát önök előtt is 
birhat némi tekiutélylyel  — 1866-ban afrancziakor-
mánynak,  hogy  Nachod,  Königshof,  Pardubitz  
és  Jicinban  meglátogatta  a  katonai  kórházakat  
és  azt  tapasztalta,  hogy  a  megsebesült  tisztek  
és  legények  egymás  mellett  feküdtek  és  egy-
másról  semmit  sem  tudtak,  egymással  nem  gon-
doltak:  „Oífieiers  et  soldats  vivaient  dans  la  
mérne  ambulance  comme  étrangers  les  uns  aux  
autres,  et  j'ai  entendu  plus  d'une  fois  les  Prus-
siens  apprécier  en  termes  sévéres  la  conduite des 
offioiers  autrichiens."  

Felhozatott,  hogy  én  itt  bántalmazom  a  
UBt̂Ii  0.1  or b  K'del.  7  



közös  hadsereg  tisztikarát.  Szintén  ezen  hiva-
talos  jelentésből  fogok  néhány  pontot  felolvasni.  
Azt  mondja  példánl  egy  jelentésének  első  pont-
jában,  hogy  a  poroszok  és  az  olaszok  az  osztrák  
hadsereg  minden  mozdulatáról  kellőleg  értesülve  
voltak,  mert  az  osztrák  hadsereg  körében  és  
azok  hivatalnokai  köréhen  akadtak  mindig  olya-
nok,  kik  azt  elárulták  s  azt  mondja  a  második  
pontban,  hogy  a  katonatisztek  közül  a  csaták-
ban,  nem  fegyverletét  mellett  elfogottak  között,  
500  volt,  a  ki  nem  volt  megsebesítve,  továbbá  
azt  is^  mondja,  hogy  egyszerű  felszólításra  
Königgr&tzet  a  szadovai  ütközet  után  átadni  
hajlandó  lett  volna  a  parancsnok,  ha  Gablentz  
meg  nem  érkezik.  Többet  mondok,  azt  állítja,  
hogy  a  poroszok  Tobitschaunál  elfogtak  2  üteg  
tüzérséget  3  tiszt  és  200  tüzérrel,  4  napi  járó  
uton  keresztül  kisérte  ezeket  24  porosz  uhlanus.  
(.Derültség  a  szélső  balon.)  S  midőn  találkozott  
velük  egy  porosz  tiszt,  megvizsgálta  az  ágyukat  
és  szekrényeket,  azt  találta,  hogy  az  ágyuk  
meg  vanDak  töltve  és  a  szekrények  telvék  lő-
szerrel.  (Derültség  a  szélső  balon.)  Azon  csodál-
koztak  a  tisztek,  hogy  ennyi  ágyút  és  ennyi  
tüzért  sétáltatni  lehet  az  uton  és  egyiknek  a  
tüzérek  közül  sem  jut  eszébe,  hogy  tüzet  adjon,  
felrobbantsa  a  lőszereket,  megszabadítsa  a  200  
embert  a  24  embertől.  (Derültség  a  szélső  balon.)  
Ez  mutatja,  hogy  egy  hadsereg,  melyet  nemzeti  
szellem  nem  lelkesít,  mely  nem  tudja,  hogy  
miért  liarczol,  (Élénk  tetszésnyilatkozatok  a szélső 
balon.)  nem  fog  ugy  elpusztulni,  mint  elpusztultak  
Brutus  és  Cassius  katonái  Philippinél,  sebekkel  



borítva,  de  nem  fog  elpusztulni  ugy  sem,  mint  
a  sociális  eszme  által  lelkesítve  elpusztnltak  a  
romlott  Catilina  katonái,  a  kik  mellükön  kapott  
sebekkel  hullottak  el.  (Helyeslés  a  szélső  balon.)  
Nem  lehet  foltozással  államot  megmenteui.  
Idea  kell,  (Élénk  tetszésnyilatkozatok  a  szélső  
baloldalon)  mely  a  nemzet  testéből,  csontozatából  
és  lelkéből  származik.  Hogy  milyen  idea  kell  
nálunk,  azt  mi  megmondtuk.  Önök  kétségbe  
vonják. 

Hivatkozom  egy  másik  auctoritásra,  Ka-
deczkyre.  Nem  utóbbi  időben,  de  még  1828-ban,  
midőn  az  osztrák  hadseregben  szükséges  refor-
mokról  szólott,  azt  mondotta,  hogy  honvédséget  
kell  behozni,  népies  hadsereget,  mert  (olvas):  
„Sie  liefert  dem  Staate  im  Verhaltnisse  seiner  
Bevölkerung  die  grösste  Anzahl  Streiter,  sie  
erhUlt  im  Volke  das  Bewusstsein  lebendig,  dass  
es  sicb  selbst  vertheidigt,  aber  dadnrch  auch  
einen  krie  ̂eriseben  Geist,  der  nicht  leicht  
ausarten  wird,  weil  diejenigen,  welche  er  be-
Iebt,  niemals  aufhören  Bürger  zu  sein.  Ein  
solcber  Geist  auf  einer  solchen  Hölie  aber  macht  
ein  Volk  unüberwindlich,  man  wird  cs  nicht  
nnterjoehen, vielweniger  ausrotten  kőimen."  Tehát  
maga  Badeczky  ugyanazon  álláspontot  foglalja  
el  reformjavaslatában,  melyet  mi  elfoglalunk,  
ugyanazon  okból,  melyek  minket  vezérelnek,  
hogy  t.  i.  alkossunk  egy  nemzetet,  tartsunk  
fenn  államot,  melyet  mint  ö  mondja,  nem  lehet  
sem  leigázni,  sem  kiirtani.  (Tetszésnyilatkozatok  
a  szélső  balon.) 

A  közös  védelemnek  szükségéről  és  fontos-



ságáról  is  sokat  beszélt.  Sőt  azt  mondotta  Csiky  
k épviselő  ur,  (Halljuk!  Halljuk  !  a  szélső  balon.)  
hogy  meglazulna  a  közös  védelem,  mert  ha  egy  
eset  előfordulna,  a  magyar  azt  mondaná,  hogy  
nem  a  mi  érdekünk,  nem  tartozunk  védelmezni,  
az  osztrák  pedig  azt  mondaná,  ez  a  magyarok  
érdeke,  mi  osztrákok  nem  tartjuk  szükségesnek,  
hogy  fentartassék.  Tehát  elfeledte  Csiky  t.  kép-
viselőtársam,  hogy  a  magyar  önálló  hadseregnek  
is  hadura  a  magyar  király  lenne,  a  ki  az  osztrák  
császárral  össze  nem  veszhetne.  A magyar  közjog  
szerint  is  a  magyar  hadaknak  vezérlete  és  fő-
parancsnoksága  azon  magyar  királyt  illeti,  a  ki  
meg  tudná  határozni  azon  érdeket,  melyekért  a  
csatába  fogná  vinni  seregeit,  a  két  parlament  
törvényhozása  csak arra  való  volna,  hogy  idegen  
érdekekre  és  az  állam  fennállására  nézve  nem  
szükséges  érdekek  szolgálatára  ne  lehessen  
harczba  vinni  a  haderőt.  Ha  meglazítja  a  közös  
védelmet  az,  hogy  külön  van  szerezve  a  magyar  
és  külön  az  osztrák  véderő,  akkor  miért  kötnek  
a  fejedelmek  véd-  és  daczszövctséget?  Ott  
különböző  hadseregek  sikerrel  működnek  közre,  
miért  ne  működhetnék  tehát  a  magyar  hadsereg  
az  osztrák  hadsereggel,  a  melynek  egységét  a  
fejedelem  személyének  egysége  képezi.  

Svéd-  és  Norvégiában  personálunió  van, mint 
nálunk kellene;  (Felkiáltások  a  szélső  balon: Mint 
nálunk  volt!)  ott  a  norvég  hadsereg  hasonló  
szervezettel  bir,  mint  a  miénk,  van  ott  t.  i.  
rendes  hadsereg,  honvédség  és  népfelkelés,  mig  
a  svéd  hadsereg  tisztáu  középkori  szervezeten  
alapszik;  ennek  első  része  pusztán  önkéntesen  



toborzott  katonákból  áll,  másik  része  pedig  
hivatásszerű  katonákból,  kiknek  nem  zsoldot,  
hanem  fóldet  adnak,  a  melyért  50  éves  korukig  
tartoznak  az  államnak  katonáskodni.  Csak  ha  
ezen  két  sereg  sorai  meggyérülnek,  azok  besűrí-
tésére  vétetik  a  sorozás  igénybe  s  csakis  a  
póttartalékosok  kerülnek  ki  abból.  Ha  ily  két  
különböző  szervezetű  hadsereg  egy  uralkodó  
alatt  megállhat  s  nem  látja  magát  fenyegetve  
ez  által  a  fejedelem,  ne  akarjon  Csiky  Kálmán  
képviselő  ur  a  fejedelmek  hatalmának  fentartására  
nézve  gondosabb  lenni,  mint  egy  fejedelem,  akár  
a  svéd  uralkodó  saját  uralma  iránt  lehet.  

Van-e  azon  közös  védelemnek  valami  nagy  
hatása?  S  midőn  Csiky  Kálmán  képviselő  ur  
összes  okoskodásainak  végén  elérkezett  oda.  a  
hol  meg  kellett  volna  mondani,  hogy  mikép  fog  
bennünket  a  hadsereg  megvédelmezni,  azok,  miut  
egy  rosszul  éptilt kupola a zárkőnél  összeomlottak,  
mert  azt  mondja, hogy  majd  az  isten  megoltalmaz.  
Igaza  volt  Csiky  Kálmán  képviselő  urnák,  mert  
a  közös  hadsereg  bebizonyította,  hogv  sem  
Ausztriát,  sem  magyaiországot  megvédelmezni  
nem  tudja.  (Ugy  van!  a.  szélső  halon.)  Tekintsék  
önök  mindjárt,  a  hogy  a  nemzeti  seregek  meg-
szűntek  Mária-Thcresia  után,  II.  József  császár  
még  Törökországgal  szemben  is  kudarezot  
vallott;  a  napoleoui  hadjáratok  is  teljesen  isme-
retesek  és  mikor  ott  az  osztrák  győzött,  nem  
magábanjeleutkezett,  hanem  mint  szövetséges  társ.  
1848-ban  mi  kis  hadseregünkkel  meg  tudtuk  
semmisíteni  az  osztrák  hadsereget  ;  az  1859-iki  
hadjáratban szintén vereséget szenvedett;  1864-ben  



a  kis  dán  nemzettel  szemben  győzött  ugyan,  de  
a  poroszszal  együtt  és  1866-ban  a  kisebb  
Poroszország  által  nagyon  rövid  idő  alatt  tönkre  
tétetett.  (Ugy  van!  a  szílsb'  balon.)  

A  politikában  nem  lehet  képzelödésre  alapí-
tani  egy  egész  okoskodási  lánczolatot.  Politi-
kában  múltból  kell  levonni  azon  tanúságokat,  
melyek  nekünk  megszabják  az  irányt,  mikor  a  
tanúságokat  levonjuk.  Csak  oda  kell  visszatér-
nünk,  a  hol  a  nemzet  érdekeit  biztosítva  látjuk,  
egy  külön  önálló  nemzeti  hadseregre.  (Zajos  
helyeslés  a  szélső  baloldalon.)  

Azt  mondják,  az  önálló  hadsereg  lehetetlen.  
Absolut  lehetetlen?  Nem,  mert  Európában  min-
den  államnak  megvan  önálló  hadserege  és  ha  
pbrázisnak  mondhatta  az önálló  és külön  hadsereget  
Baross  Gábor  t.  képviselő  nr,  ezt  cs.ik  azért  
tehette,  mert  nálunk  Magyarországon  valójában  
phrázis,  nem  létezik.  

De  azért  lehetetlen-e  a  magyar  önálló  had-
sereg,  mert  mi,  mint  nemzet,  ha  látjuk  Angliát,  
Francziaországot  és  Németországot,  hogy  önálló  
hadsereggel  birnak,  arra  a  gondolatra  kell  hogy  
jöjjünk,  hogy  azok  igen  nagy  nemzetek.  Hiszen  
ott  van  Belgium,  Svájcz  és  Holland,  itt  van  
mellettünk  a  kis  Szerbia,  Oláh-  és  Bolgárország  
és  Montenegró,  ezek  külön  hadsereggel  birnak,  
no  már  pedig  ezek  elég  kicsinyek.  Hát  mire  
alapítják  önök  ennek  lehetetlenségét?  A  personál-
uniora  nem  alapíthatják;  nem  következtethették  
a  múltból,  a  jelenben  más  országok  példáiból,  
mint  Svédország,  nem  következtethetik  Német-
ország  példájából  a  bajor-,  szász-  é3  badeni  



hadseregekkel  szemben  sem.  Teliát  mire  alapít-
ják?  Arra  talán,  hogy  mi  Ausztriával  szemben  
annyira  gyengék  vagyunk,  hogy  nekünk  az  a  
természetes  állapot,  ha  teljesen  alárendeljük  
magunkat  Ausztriának  ?  Nem  tapasztaltam,  hogy  
Ausztria  katonai  szempontból  oly  erős  és  hatal-
mas volna, hogy  mint  a  rómaiak,  kik  a  Capito-
lium  oszlopaihoz  nemzeteket  fűztek,  mert  mindig  
győztek  és  mindig  hősök  voltak.  Hiszen  vala-
hányszor  összetűztünk  Ausztriával,  mindig  mi  
voltunk  a győztesek  és  mindig mi  voltunk  a  hősök.  
(Ugy  van!  a  szélső  balon.)  A  mi  nemzeti  erőnk  
gyöngesége  nem  szolgálhat  indokul  arra,  hogy  
mi  lemondjunk  az  önálló  magyar  hadseregről.  
(Helyeslés.  Ugy  van!  a  szélső  baloldalon.)  A  
magyar  nemzet  a  világ  rokonszenvét  az  el-
nyomatás  korszakában  ki  tudta  vívni  s  miért?  
Mert  bár  el  volt  tiporva,  mégis  kardját  kereste  és  
most  elveszítettük  a  rokonszenvet,  mert  szabadon  
elfelejtettük  még  azt  is,  hogy  kezünk  van. (Ugy 
van!  a  szélső  baloldalon.)  

És  vagyunk  mi  Ausztriához  lánezolva?  Nem  
Ausztriának  erejéből,  hanem  saját  gyengeségünk-
ből.  (Ugy  van!  a  szélső  baloldalon)  A  nemzetet  
küzdelem  helyett  önmegadásra  tanították  s  a  
helyett,  hogy  kitartani  tanítanák,  megalkuvásra  
oktatják.  (Ugy  van!  Igaz!  a  szélső  balon.)  Midőn  
itt  magában  a  képviselőházban  halljuk  azt,  mint  
Csiky  Kálmán  képviselő  ur  tette,  hogy  mentől  
szorosabb  kapcsolatba  kell  hogy  jöjjünk  Ausz-
triával  és  a  nemzetre  nézve  csak  előnyös  és  
boldogság  ha  mentől  szorosabb  azon  összekötte-
tés,  a  melyben  Ausztriával  vagyunk,  ezen  nyilat-



kozatra  megzendültek  a  szélső  jobbtól  kezdve  
egészen  Steinackerig  a  helyeslés  húrjai.  (Uqy  
van!  a  szélső  baloldalon.)  Nem  találok  ezen  bátor-
talanságra  és  nemzeti  hunyászkodásra  más  példát,  
mint  egyedül  a  szerencsétlen  lengyel  nemzet  
példáját,  a  hol  voltak  országgyűlések,  a  melye-
ket  az  orosz  kormány  kegyelme  hívott  össze  s  
ott  ékes  szónoklatok  bizonyították  és  gyászosan  
beteljesült,  hogy  a  lengyel  nemzetre  nézve  nem  
lehet  nagyobb  szerencse,  mint  az  oroszok  ölén  
megsemmisülni.  (Uqy  van!  a  szélső  baloldalon.) 
Igy  hirdetik  nálunk,  hogy  Magyarországra  nézve  
alig  lehet  nagyobb  szerencse,  mint  hogy  
Ausztria  karjai  közt  elsorvadjunk.  (Ugy  van!  a  
szélső  baloldalon.)  

Miért  kell  nekünk  az  önálló  magyar  had-
sereg?  Azért,  hogy  ne  következhessék  be  többé  
az,  hogy  midőn  háborúba  ment  a  hadsereg,  nem  
kisérte  azt  a  nemzet  közérzülete,  győzelmében  
veszélyt  sejtett  s  midőn  elvesztette  a  hadjáratot,  
a  nemzet  nem  látott  abban  egyebet,  miut  a  rend-
szer  bukását.  (Ugy  van!  a  szélső  baloldalon.)  
Azért  akarunk  önálló  magyar  hadsereget,  hogy a 
nemzet benne  ismerjen önmagára, legyen  kifejeése  
a  nemzet  fenségének,  kifejezője  a  nemzet  külön  
állami  életének,  mutassa  meg,  hogy  a  nemzet  
képes  megélni  és  akar  is  megélni. (Helyeslés. 
Ugy  van!  a  szélső  baloldalon.)  

Ha  egy  külön  magyar  hadsereg  lesz,  akkor  
ezen  hadsereg  fáradalmaiban  ,  szenvedéseiben  
osztozni,  annak  veszteségei  fölött  sírni  fog  a  
nemzet  és  boszut  esküszik.  (Ugy  van!  a  szélső  
balon.) 



Akár  akarják  önök,  akár  nem,  azt  hiszem,  
nagyon  közel  van  az  idő,  a  midőn  a  külön  ma-
gyar  hadsereg  az  önök  akarata  daczára  is  létre  
jövend,  mert  oly  bonyodalmak  vetik  elő  árnyé-
kukat,  melyekből  meg  fog  győződni  maga  a  
magyar  király,  hogy  Ausztriában  és  Magyar-
országon  csak  egyetlen  rendületlen,  mozdíthatatlan  
sziklatalaj  van  s  ez  Magyarország.  (ügy  van!  
a  szélső  baloldalon  )  S  meg  fog  győződni,  hogy  
csak  egyetlen  nemzet  van,  a  mely  nem  tekint  
a  német  egység  felé,  melynek  szíve  nem  dobbau  
meg  a  szláv  egyesülésben  s  mely  nem  ismer  
más királyt, mint a szent István koronájával  díszített  
magyar  királyt  (Helyeslés:  Lgy  van!  szélső bal-
oldalon)  és  a  midőn  meg  fog  erről  győződni,  
akkor  hatalmának  összes  szálait  ezen  sziklához,  
mint  mozdulatlan,  szilárd  támaszponthoz  fogja  
kötni,  hogy  a  birodalom  többi  részeit  megtart-
hassa.  Én  hiszem,  hogy  ez  be  fog  következni  és  
nyugalommal  nézek  ez  időre,  de  önök  a  kétségbe-
esés  politikáját  követik,  nem  bíznak  a  nemzet  
jövőjében,  mert  a  ki  nem  akarja  a  nemzetet  fel-
fegyverezni  a  jövőre,  az  lemond  a  nemzet  jövő-
jéről  és  annak  feladatairól.  (Ugy  van!  a szélső 
baloldalon.) 

Az  ókorban  a  csatában  elesettek  sírjaiba  
eltört  nyilat  tettek,  mely  a  reménytelenség  jele,  
de  már  a  keresztes  háborúk  hősét  saját  kard-
jára  fektették,  mert  hittek  a  jövő  életben,  mely-
ben  még  küzdeni  akartak  saját  fegyverükkel.  
Én  hiszek  a  nemzet  jövőjében,  hiszem,  hogy  az  
önálló  független  magyar  
hamar  be  fog  következ  

hadsereg  fela]  
ni,  mert  



végezte  be  pályafutását,  nem  oldotta  meg  nagy  
hivatását,  melyet  csak  ugy  oldhat  meg,  ha  kü-
lön  hadserege  van.  (Ugy  van!  a  szélső  balon.)  

Nem  tehetem  fel,  hogy  az  itteni  gondvise-
lés  három  százados  küzdelmünk  és  szenvedésünk  
jutalmául  csak  azt  adja,  hogy  megsemmisülj)! nk 
Ausztria  polypkarjainak  ölelése  közt,  nem  tehe-
tem  fel,  hogy  az  isteni  gondviselés,  mely  a  
19-ik  század  második  felében  annyi  százados  
elnyomás  alatt  élö  népnek  hozott  szabadságot,  
önálló  állami  életet  és  függetlenséget,  a  magyar  
nemzetet  csak  azért  állította  volna  egy  újabb  
ezred  éves  lét  feltárult  ajtajához,  hogy  azon  ne  
mint  független,  szabad  nemzet  saját  fegyverével  
vonulhasson  be,  hanem  Ausztria  diadalszekerébe  
fogva  tántorogjon  be.  (Ugy  van!  a  szélső bal-
oldalon.)  Épen  azért  nem  fogadhatom  el  a  kor-
mány  által  benyújtott  törvényjavaslatot  és  kérem  
a  t.  házat,  méltóztassék  az  általam  és  barátaim  
által  előterjesztett  határozati  javaslatot  határo-
zattá  emelni.  (Élénk  helyeslés.  Hosszas  éljenzés á 
szélső  balon)  

A polgári  osztály  érdekében.  
(1882.  februir  16.)  

T.  ház!  A  különvélemény  indokolására  
kivánok  pár  szót  mondani.  (Halljuk!  a  szélső  
balon.)  A  különvélemény  az  egyévi  önkéntességet  
sokkal  szélesebb  alapra  akarja  fektetni,  mint  



eddig  a  törvényhozás  tette.  Ugyanis  azon  szem-
pontból  indulva  ki,  hogy  az  államnak,  hogy  ha  
ingyen  juthat  katonához,  még  pedig  értelmes  
katonához,  meg  kell  ragadni  az  alkalmat,  hogy  
minél  kevesebbe  kerüljön  azon  anyag  megszer-
zése,  melynek  életrevalósága  képezi  hadvise-
lés  idején  a  győzelem  első  feltételét.  A  külön-
vélemény  szerint  az  ipar-,  kereskedelmi-  és  
gazdasági  szakiskolák  felsőbb  osztályait  bevég-
zett  ifjak  is  részesítendők  az  egyévi  önkénytes-
ség  kedvezményében.  Szükségesnek  tarjuk  ezt  
javaslatba  hozni  először  a  földmívelés-,  ipar  és  
kereskedelem  érdekéaen  azért,  mert  igen  sok  
szülő  tudva,  hogy  gyermeke,  ha  ezen  földmívelő-,  
gazdasági  vagy  magasabb  ipar-  vagy  kereske-
delmi  iskolába  megy,  egyévi  önkéntes  nem  
lehet,  inkább  eltérve  a  saját  foglalkozásának  
folytatására  irányuló  neveléstől,  elküldik  gyer-
mekeiket  gymuasiumba  vagy  reáliskolába,  hogy  
ottan  egész  másnemű  nevelést  kapjon,  mint  a  
milyenre  az  életben  szüksége  van;  vagyis  épen  
az  egyévi  önkéntesség  intézménye,  a  különben  
nem  a  elassiens  és  magasabb  nevelést  czélul  
kitűző  szülőket  oda  kényszeríti,  hogy  gyerme-
keiket  az  ipartól  és  kereskedéstől  elvonván,  
olyanok  tanulására  küldjék,  a  melyet  ők  meg-
szeretvén,  minden  kedvüket  és  hivatásukat  el-
veszítik  az  ipar,  a  kereskedés  és  szakszerű  föld-
mívelés  gyakorlásától.  

De  azon  czélt  is  el  akarjuk  érni  t.  ház,  hogy  
ezen polgári-, ipari  és kereskedelmi iskolák  ne  bír-
janak  oly  kevés  számú  növendékkel  s  hogy  az  
egyéves önkénytesi  kedvezményes iskolák  nagyobb  



számú  növendékekkel  bírván,  magok  is  inkább  
megfelelhessenek  hivatásuknak.  Katonai  szem-
pontból  azon  indok  vezetett,  hogy  hozzájutván  
az  önkénytesi  kedvezményhez,  az  ujonczozások  
meg  legyenek  óva  azon  eorruptiótól,  melynek  
az  ilyen  gazdagabb  iparosok  földmivesek  ré-
széről  leginkább  ki  vannak  téve,  a  kik  gyerme-
mekeik  számára  nem  tudván  biztosítani  az  egy-
évi  önkéntességet,  rájuk  nézve  a  katonai  szol-
gálat  terhét  az  által  akarják  könnyíteni,  hogy  
az  ujonezozási  bizottság  egyes  tagjait  megvesz-
tegetvén,  őket  teljesen  fölmentetik  a  katonai  
szolgálattól. 

A  Scitovszky  János  t.  képviselőtársam  
által  előterjesztett  módosításokból  Baross  Gábor  
t.  képviselőtársam  kettőre  azt  mondotta,  hogy  
feleslegesek,  mert  benne  vannak  a  törvényben.  
Ha  a  törvényjavaslatot  világosabbá  teszi  azon  
két  módosítás,  nem  értem  az  okot,  hogy  miért  
ne  lehessen  azokat  elfogadni.  (Ugy  van!  a szélsS 
baloldalon.) 

A  harmadik  módosítás  ellenében,  t.  i.:  hogy  
az  egyévi  önkénytesek  tanulmányaikat  folytat-
hassák,  azon  ellenvetéssel  él,  hogy  nem  tartaná  
helyesnek,  mert  a  két  foglalkozásnak  egyszerre  
megfelelui  nem  lehet.  Hát  a  mi  ezt  illeti,  a  ké-
pességek  megítélésében  egy  mértéket  alkalmazni  
lehetetlen.  Meglehet,  a  mi  az  egyiknek  erejét  
felülmúlja,  az  a  másiknak,  a  ki  sokkal  tevéke-
nyebb  és  szorgalmasabb,  a  ki  idejét  teljesen  ta-
nulmányaira  fordítja  és  mellékfoglalkozásoknak  
élni  nem  kiván,  lehetséges.  Miért  zárjuk  tehát  
el  a  lehetőség  elöl  az  utat ?  Miért  kéiiyszerítsük  



a  szülőket,  hogy  gyermekeik  nevelésében  az  
egyévi  önkénytesség  évét  teljesen  feláldozzák  és  
elveszítsék;  (Ugy  van!  a  szélsH  baloldalon)  hogy 
a  tanulók,  ha  egyévi  önkénytesek,  tanulmá-
nyaikat  ne  folytathassák?  Hiszen  jól  tudjuk,  
hogy  az  egyetemi  tanulmányoknak  vannak  olyan  
évi  osztályzatai,  a  melyekben  nincsenek  azon  
nagyobb  vizsgák,  melyekre  nézve,  a  ki  előre  
gondoskodik  és  megválasztja,  a  minthogy  a  tör-
vény  szerint  megválaszthatja  egyetemi  tanulmá-
nyainak  évét,  akként  oszthatja  be  a  köteles  tan-
tárgyak  tanulását,  hogy  azon  évre,  melyben  
katonai  szolgálatát  is  teljesíti,  sokkal  kevesebb  
jusson  a  köteles  és  fontosabb  tanulmányi  tár-
gyakból,  mint  más  években.  Bármily  kevés  szám-
mal  legyenek  is,  a  kiknek  lehetséges  egyszerre  
eleget  tenni  mind  a  két  kötelezettségnek,  nem  
értem,  hogy  miért  kelljen  törvénynyel  elzárni  a  
szorgalom  elől  a  lehetőséget  és  hogy  azokat,  a  
kik  egyévi  önkéntesek,  miért  kényszerítsilk  
arra,  hogy  ne  lehessen  nekik  tanulmányaikat  
folytatni,  miért  engednők  meg  nekik,  hogy  csak  
a  korhelységet  tanulják,  nem pedig  egyszersmind  
komoly  ismereteket;  (Ugy  van!  a  szélső  balolda-
lon)  mert  az  ifjaknak  munkával  való  túlterhelte-
tése  nem  oly  veszedelmes,  mint  hogy  ha  nincse-
nek  kellő  foglalkozással  ellátva.  (Helyeslés  a  
szélső  baloldalon.)  

A  t.  előttem  szólott  Baross  képviselő  ur  
azon  megjegyzést  és  indítványt  tette,  hogy  ide  
iktattassák  be,  (Halljuk!)  hogy  az  egyéves  ön-
kéntességet  az  illetők  tanulmányaik  folytatása  
végett  24  éves  korukig  csak  azon  esetben  



halaszthatják  el,  ha  különbéi!  tanulmányaikat  
előbb  nem  végezhetnék  el  és  az  egyéves  öu-
kéntesi  kötelezettségnek  eleget  kell  hogy  tegye-
nek,  ha  a  tanulmányaik  befejezése  a  25.  éven  
jóval  belül  esik.  Miképen  fogja  ellenőrizni  akarni  
a  honvédelmi minister  ur,  vagy  a  hadügyminister  
az  egyéves  önkénytesekkel  szemben,  hogy  ki  
melyik  évben  szakította  meg  tanulmányait;  mert  
akkor  arról  is  jelentést  kellene  tenni  és  azt  
nyilván  kellene  tartani,  ki  melyik  évben  végzi  
tanulmányait.  Minek  szerezzünk  egy  új  bajt  és  
egy  Aj  kellemetlenséget  azokra  nézve,  kik  egy  
évi  önkéntesi  szolgálatot  akarnak  teljesíteni.  De  
minek  szaporítsuk  az  administratio  teendőit  egy  
oly  nyilvántartással,  mely  nem  vezet  eredmény-
hez.  Sokkal  ezélszerííbb  és  jobb,  ha  ki  van  
tűzve,  hogy  25  éven  belül  tegye  meg  ezen  
szolgálatot.  A  családnak  is  lehetnek  más  körül-
mények  folytán  oly  indokai,  a  melyek  igazolják,  
hogy  ő  24  éves  korában  tegye  meg  ez  önkéntes  
szolgálatot.  Minthogy  pedig  a  kisebbségi  véle-
mény  Baross  Grábor  t.  képviselőtársam  módo-
sítása  nélkül  meghagyja  szabadon  az  egy  évi  
önkéntes  szolgálatot,  én  azt  hajlandó vagyok  el-
fogadni.  Ajánlom  azért  a  t.  háznak  a  kisebbségi  
vélemény  elfogadását.  (Helyeslés  a  szélső  balon.) 



Az  iparosok  érdekében.  
(1882.  február  18.)  

T.  ház!  A különvélemény  indokolása  végett  
bátor  vagyok  igen  röviden  felszólalni.  A  külön-
vélemény  csak  abban  különbözik  az  eredeti  
szerkezettől,  hogy  a  mit  a  törvény  a  mezőgazda-
sággal  bírókra  mond,  azt  kiterjeszti  az  ipar-
vállalatokkal  bírókra  is.  Mert  mig  a  mezei  
gazdaságot  lehet  bérbe  is  adni,  de  ha  az  ipar-
vállalat  tulajdonosa  besoroztatik,  az  ő  válla-
lata  bérbe  sem  adható,  hanem  kell  hogy  meg-
szűnjön  az  iparvállalat.  Azon  időközben  aztán  
megszűnnek  az  összeköttetések  is  és  a  vállalat  
teljesen  tönkre  megy.  Azt  hiszem  az  iparosok  
iránt  is  tartozik  a  törvény  azon  kímélettel  és  
tekintettel  lenni,  melylyel  a  földmivesek  iránt  
viseltetik.  Mert,  bár  igaz,  a  mit  a  t.  honvédelmi  
minister  mond,  hogy  földmívelő  állam  vagyunk,  
de  másfelől  igaz,  hogy  az  iparos  osztályt  fejlesz-
teni  és  az  iparos  életet  erősbíteni  kell,  hogy  
törekedjünk.  Ez  röviden  az  indok,  a  miben  a  
különvélemény  az  eredeti  szerkezettől  eltér.  

A  minister  ur  egy  módosítást  adott  be,  a  
a  melylyel  ki akarja  törülni  a  törvényjavaslatból  
azon  egyetlen  lényeges  módosítást,  melyet  a  
véderő-bizottság  behozott.  Én  csodálkozom,  hogy  
addig,  mig  a  Baross  és  más  képviselő  urak  
reaktionárius  és  Ausztriában  a  törvényhozás  útján  
meghozott  intézkedésekkel  összhangzó  módosítá-
sokat  elfogadja  a  minister  ur,  addig  ezen  egyet-
len  módosítást,  melyet  a  véderő-bizottság  mint  



érdemlegest  tett,  nem  akarja  elfogadni.  Én  részem-
ről  az  eredeti  szerkezetet,  melyet  a  t.  minister  
ur  mint  módosítást  adott  be,  el  nem  fogadhatom,  
mert  abból  az  következnék,  a  mit  Hegedlls  t.  
képviselő  ur  is  érintett,  hogy  a  ki  28—29  éves  
és  8—9  évet  töltött  a  hadsereg  kötelékében  mint  
néptanító,  hogy  ha  életpályát  cserél,  akkor  3  
évi  tényleges  szolgálatot  kellene  teljesítenie.  
Hogy  ennek  mi  lenne  a  következése,  példával  
jobban  fogom  megvilágosítani:  pl.  egy  fővárosi  
nagyon  derék  néptanító  kiképezi  magát  annyira,  
hogy  megválasztatik  gymnasiumi  tanárnak,  mikor  
25  éves.  Mikor  néptanító  volt,  akkor  szolgált  8  
hetet  és  nem  volt  kénytelen  3  évet  szolgálni,  de  
ö  annak  idejében  mivel  nem  is  remélte,  hogy  
tanári  állást  nyer,  nem  eszközölte  ki  magának  
az  egy  éves  önkéntesi  kedvezményt,  tehát  most  
ha  tanárnak  választatik,  vagy  kénytelen  a  közt  
választani,  hogy  30  éves  kora  előtt  a  tanítói  
pályáról  ne  lépjen  le,  vagy  pedig  előbb  a  közös  
hadsereg  keretében  a  3  évi  szolgálatnak  tegyen  
eleget. 

Hasonló  eset  fordul  elő  azokra,  a  kik  bir-
toknak  vagy  gyárnak,  iparvállalatnak  jutnak  
örökösödés  utján  birtokába.  Ezen  anomaliának  
kitenni  a  néptanítókat  nem  óhajtotta  a  bízottság,  
azért  formulázta  ilyképen  a  szöveget.  

Hegedűs  Sándor  képviselő  ur  módosítására  
nézetem  szerint  nincs  szükség,  mert  mozgósítás  
esetében  a  zászló  alatt  töltött  idő  nem  csak  be-
számittatik,  hanem  kétszeresen  szokott  beszá-
míttatni.  Nohát,  hogy  minek  kelljen  törvényben  
kimondani,  hogy  azon  időszak  beszámittatik  egy-



szer,  midÖn  rendszeres  intézkedés  van,  a  mely  
folytonosan  fennáll,  hogy  a  zászló  alatt  és  há-
borúban  töltött  szolgálat  kétszeresen  számít-
tatik  be.  

Én  kérem  a  t.  házat,  hogy  a  különvéle-
ményt  elfogadni  és  úgy  a  minister  nr,  mint  
Hegedűs  Sándor  képviselő  nr  módosításait  elvetni  
kegyeskedjék. 

A kameratikomokról.  
(1881. mijus  13.)  

T.  ház!  A  folyó  évi  költségvetés  alkalmá-
val,  midőn  az  erdélyi  református  egyház  számára  
nyújtandó  cameraticum  többletről  volt  szó,  fel-
szólaltam  itt  a  házban  és  kimutattam  azt,  hogy  
az  erdélyi  református  egyház  igazgató-tanácsának 
négy tagja által,a miért  az  egyház  perében  eljártak  
és  jogvédelemmel  az  egyház  ügyének  érdekeit  
támogatták,  21,284  frt  munkadíjat,  vagy  ha  ugy  
tetszik,  borravalót  kötöttek  ki  maguknak.  

Ezen  állításommal  szemben  akkor  felszólalt  
Hegedűs  Sándor  képviselő  ur  s  a  háznak  be-
nyujtatott  ezen  kérvény,  mely  épen  ugy,  mint  
Hegedűs  képviselő  ur  felszólalásával,  azt  czé-
lozza,  hogy  az  általam  felhozott  súlyos  vádak  
meggyöngittessenek,  avagy  megczáfoltassanak.  

Ufron  Gá'ior l.wM'i 



Tartozom  magam  és  szavamnak  számbavehe-
t&'sége  iránt  azzal,  hogy  itt  a  t.  ház  előtt  be-
bizonyítsam, hogy  mindaz, a  mit felhoztam,  teljesen 
a  valóság  és  tényeknek  felelnek  meg.  Ha  meg  
lettem  volna  győződve,  hogy  állításom  tévedésen  
vagy  félreértésen  alapul,  legyen  meggyőződve  a  
t.  ház,  lett  volna  elég  lelki  erőm  a  kellő  elég-
tételt  azon  férfiaknak  megadni  és  azon  vádakat  
visszavonni,  vagy  helyreigazítani.  De  fájdalom,  
ezt  a  jelen  esetben  nem  tehetem,  épen  azért,  
mert  azon  kérvény,  melyet  azon  urak  ide  be-
nyújtottak  és  az  ahhoz  csatolt  280.  számú  tör-
téneti  előadása  az  igazgatótanácsnak,  minden  
egyes  pontját  igazolja  azon  felszólalásomnak,  
melyet  itt  e  tárgyban  tenni  bátor  voltam.  

Először  mondtam,  hogy  21,284  frtot  kötött 
ki  az  igazgatótanács  négy  tagja,  mint  perintéző  
bizottság,  előlegesen,  hogyha  a  cameraticum  
peres  ügyben  valamit  megnyernek.  Ezen  állítá-
somat  igazolja  az  igazgatótanács  történeti  elő-
adásának  8.  pont  c)  része,  midőn  ugy  szól;  „A  
bizottság  pörnyerés,  avagy  kiegyezés  esetén,  a  
kieszközlendő  járadéktöbblet  két  év  alatt  esedé-
kes  részleteit  nyeri  munkadíj  fejében".  

Az  erdélyi  református  egyház  cameraticuma  
eddig  rúgott  egész  összegben  3358  frtra;  az  
egyesség  rendjén  felemeltetett  14,000  frtra,  tehát 
egy  évi  többlet  10,642  frt.  Ha  azon  szerződés  
értelmében,  melyet  az  igazgatótanács  azon  per-
intéző  bizottsággal  kötött,  a  két  évi  járadékot,  
mint  ezen  bizottságnak  k'adandót  vesszük,  ki-
jön  az  általam  állított  és  itt  felhozott  összeg,  
a  51,284  frt.  És  miért  adatott  ez?  Azért,  hogy  



ezen  urak,  ezen  meghatalmazás  után  7  hónap  
múlva  beadtak  egy  keresetlevelet,  melynek  be-
nyújtása  alkalmul  szolgált,  hogy  a  kormány  
velllk  egy  egyességet  kössön,  tehát  alig  7  havi  
munka  és  kétszer-háromszor  való  Budapestre  
utazásért  adatott  nekik  a  21,284  frt.  

Állítottam  nzt  és  ez volt  második  állításom,  
hogy  ezen  perintéző  bizottság  tagjai  csaknem  
önmagukkal  kötötték  a  szerződést.  Az  igazgató-
tanács  eló'adásának  8.  pontja  első  bekezdésében  
azt  mondja,  hogy  10-eu  vettek  re'Bzt  az  igaz-
gatótanács  azon  ülésében,  melyben  ezen  per-
intéző  bizottság  megválasztatott  és  ezen  terhes  
szerződés  megköttetett;  ezek  közül  négy  jelen-
levő  tag  bízatott  meg  és  az  elnök  nem  szavazván,  
tehát  egy  sfcavazat  volt  szükséges,  hogy  meg-
köthessék  saját  magukkal  a  szerződést.  Azt  
hiszem,  ezen  állításom  ezzel  igazolva  van.  

Harmadik  állításom  az,  hogy  előlegesen  
kötötték  ki  maguknak  azon  nagy  összeget  ezen  
borravaló-kérdésnél,  mert  daczára,  hogy  a  
8.  pont  c)  része  azt  mondja,  hogy  a  perintéző  
urak  semminemű  jutalomra  számot  nem  tarthat-
nak,  daczára  ennek,  mégis  eljárásuk  folyamán  
az  egyházi  pénztárból  kivettek  1500  frtot,  a  
melyből  ugy  a  perlekedés  költségeit,  mint  a  
Budapestre  való  utazás  költségeit  fedezték.  Ezt  
igazolja  az  igazgatótanács  történeti  előadásának  
15.  pontja.  

Állítottam  továbbá  azt,  hogy  maga  a  köz-
gyűlés  nem  a  tárgy  fontosságához  mért  időben,  
hanem  egy  későbbi  ülésben  hagyta  jóvá  az  
igazgatótanács  ezen  eljárását  az  1881.  év  folya-
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mán.  Az  igazgatótanács  beadványának  16. pontja 
azt  mondja,  hogy  az  egyházi  közgyűlésnek  ötö-
dik  napján  40.  szám  alatt  hagyatott  helyben.  
Mindenki  jól  tudja,  mit  jelent  az  egyházi  köz-
gyűlések  ötödik  napján  valamit  előadni,  elő-
terjeszteni. 

De  nem  azért  szólaltam  fel  én,  hogy  ezen  
urak  miért  kapják  a  21,284  frtot,  hanem  azért  
szólaltam  fel  —  és  ez  volt  felszólalásomnak  
ötödik  pontja  —  hogy  t.  i.  adatik  ezen  uraknak  
azon  összegből,  a  mely  összeget  a  kormány  
nem  arra  adott,  hogy  az  ilyen  borravalókra  és  
ilyen  sensáldíjakra  osztassék  ki,  hanem  hogy  
az  egyházi  és  iskolai  czélokra  fordittassék;  
(Ugy  van!  a  szélső  balfelöl)  tehát  az  államnak  
és  kormánynak  kötelessége  ellenőrizni,  hogy  
azon  összeg,  melyet  az  államkincstár  egyházi  és  
iskolai  czélokra  fordít,  más  czélra  ne  legyen  
felhasználható  s  ilyen  eorruptionális  czélokra  ne  
fordittassék.  Ezen  állításomat  igazolja  a  beadvány  
17.  pontja,  midőn  azt  mondja,  hogy  az  igazgató-
tanács  tervet  nyújtott  be  a  kerületi  közgyűlés-
nek,  mely  azt  1881-ben  41.  szám  alatt  elfogad-
ván,  „határozattá  emelkedett  s  mely  szerint  a  
vételjogosultak  a  felemelt  összegnek  azonnal  
élvezetébe  lépnek,  meghatározott  évek  során  
eszközlendő  csekély  törlesztési  összeg  levonásá-
val."  Ez  t.  ház, azt  jelenti,  hogy  10  év  folyama 
alatt  a  cameraticumok  vételére  jogosult  erdélyi  
egyházak  és  iskoláktól,  mint  például  a  székely-
udvarhelyi  egyháztól,  a  székelyudvarhelyi  col-
legiumtól,  a  nagyenyedi  collegiumtól,  10  évi  
részletekben  le  fog  vonatni  a  21,284  frt,  vagyis  



15°/»-a  azon  összegnek,  a  melyet  fognak  kapni,  
vagyis  azon  ezéloktól,  a  melyekre  az  illám  ezen  
ösBzeget  a  kiegyezés  rendjén  adta,  t.  i.  az  
egyházi  és  iskolai  ezéloktól  elvonatván,  egyes  
emberek  hasznára  fog  fordíttatni.  

Ezért  tartottam  t.  ház,  kötelességemnek  itt  
e  házban  felszólalni,  hogy  ezt  megakadályozzam.  
Ha  van  az  erdélyi  református  egyház  igazgató-
tanácsának  más  alapja,  melyből  a  pereket  foly-
tatni  szokta,  ám  tessék  abból  utalványozni  ezen  
uraknak  a  díjjait;  de  az  egyház  és  iskolai  ezé-
loktól  ne  vonjon  el,  mert  épen  az  erdélyi  ref.  
egyház  az,  a  mely  sem  az  egyház,  sem  a  ma-
gyarság  feutartásúnak  azon  missióját,  a  melyet  
a  ref.  egyház  itt  Magyarországon  teljesít,  nem  
tudta  épen  az  anyagi  eszközök  hiánya  miatt  
teljesíteni.  S  kérdés  :  vájjon  azon  21,284  frttal,  
a  mely  most  az  egyházi  és  iskolai  ezéloktól  
elvonatik,  hány  végromlásnak  indult,  pappal,  
tanítóval  sem  bíró  hunyadmegyei  ref.  egyházban  
lehetne  papot  és  tanítót  tartani;  hány  embert  
lehetne  az  eloláhosodás  veszélyétől  megmenteni  
a  magyar  nemzet  számára?!  Épen,  mert  ezen  
összeg  elvonása  megtámadja  egyfelől  az  állam-
nak  és  másfelől  a  nemzetnek  missióját,  tartottam  
kötelességemnek  felszólalni.  (Élénk  helyeslés  a  
szélső  baloldalon.)  

De  itt  engedje  meg  a  t.  ház,  hogy  egy  
megjegyzést  tegyek  Hegedűs  Sándor  képviselő  
urnák.  Ő  azonnal,  midőn  felszólaltam,  egy  levél-
lel  kezében  felállott  s  azt  bizonyítgatta,  hogy  
először  valótlan,  mintha  ezen  urak  ilyen  nagy  
összeget  kapnának,  a  mint  én  állítottam,  mert  az  



jóval  kisebb,  misfelöl,  liogy  nem  előlegesen  
kötött  szerződés  az,  a  melynek  értelmében  ők  
ezen  összeget  kapják.  T.  ház!  Ezzel  szemben  
hiteles  okmányokkal  volt  szerencsém  itt  bebizo-
nyítani,  hogy  az  összegre  nézve  semmit  sem  
tévedtem  és  teljesen  nem  volt  igaza  Hegedűs  
Sándor  képviselő  urnák,  midőn  azt  mondotta,  
hogy  azon  összeg  jóval  kisebb.  De  nem  áll  
állításának  második  pontja  sem,  mert  a  kérdéses  
szerződés  1879.  ápril  2-án  köttetett  meg  a  per-
intéző  bizottság  tagjaival  és  helybenhagyatott  
1879.  évi  november  3-án,  az  egyházkerületi  
gyűlésen  azon  terhes  szerződés,  a  mely  szerint  
kiköttetett,  hogy  azon  önzetlen  hazafiaknak  és  
becsületes  embereknek  azon  nagy  összeg  kifizet-
tessék.  (Halljuk.'  a  szélső  baloldalon.)  

Ezt  csak  azért  hoztam  fel,  mert  legyen  
meggyőződve  Hegedűs  Sándor  képviselőtársam,  
hogy  én  a  képviselőknek  egymás  iránti  colle-
giálitásában  annyira  kötelezve  érzem  maga-
mat,  hogy  midőn  egy  képviselőtársamnak  ada-
tokkal  támogatott  határozott  állítását  meg  aka-
rom  czáfolni,  midőn  azon  képviselőtársamat  
állításaiban  hazudtolni  akarnám,  összegyüjteném  
a  szükséges  adatokat,  hogy  tudjam,,  hol  hát  
az  igazság?  Ennyi  lelkiismeretességgel,  ennyi  
collegiálitással  tartozunk  egymásnak.  (Élénk  he-
lyeslés  a  szélső  baloldalon  )  Ez  volt  röviden  az,  
a  mit  Hegedűs  Sándor  képviselő  felszólalására  
vonatkozólag  elmondanom  kellett  s  azzal  feje-
zem  be  felszólalásomat,  hogy  bármily  csekély  
részben  lett  volna  igazuk  a  kérvényezőknek,  
lovagias  kötelességemnek  ismerném  s  lenne  ön-
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magam  legyőzésére  is  erőm,  hogy  azt  helyre-
igazítsam,  vagy  visszavonjam,  de  a  jelen  esetben  
ezt  az  igazság  érdekében  nem  tehetem.  (Élénk  
helyeslés  a  szélső  baloldalon.) 

Honvédelmi  költségvetés.  
(1882.  deczeiuber  18.)  

T  ház!  Ha  elégséges  volna  a  honvédelmi  
költségvetés  elfogadására  azon  indok,  melyet  
az  előadó  ur  felhozott,  hogy  ez  évben  is  a  honvé-
delmi  költségvetés  csak  ugyanazon  keretek  közt  
mozog,  mint  a  múlt  évben,  akkor  talán  én  is  
oly  indokolással  hozzájárulhatnék  a  honvédelmi  
költségvetés  megszavazásához,  de  miután  nekünk  
itt  a  parlamentben  az  a  hivatásunk,  hogy  a  nem-
zeti  intézményeknek  ellenőrei  legyünk,  azt  hiszem  
kötelessége alig nehezedik valahol a parlamentre  oly 
súlyosan,  mint  épen  a  honvédelmi  költségvetésnél,  
mert  alig  találunk  közintézményeink  összes  szer-
vezetében  nagyobb  visszaesést  és nagyobb erkölcsi 
hanyatlást,  mint  épen  a  mi  honvédelmünknél.  (Ugy  
van!  a  szélsőbalon.)  

Miért  állította  fel  a  nemzet  a  honvédséget?  
Azért,  hogy  a  nemzeti  véderő  kifejlesztésének  
képezze  magvát,  a  magyar  hadi  erények  és  erköl-



csöknek  legyen  fenntartó  meleg  ágya  és  hogy  a  
magyar ifjaknak  nyíljék  tér magukat nemzeti irány-
ban  a hadtudományok  terén  kiképezetni.  (ügy  vart! 
a szélső balon.)  Megfelel-  e e hivatásának a honvédség 
ajelenlegi szervezetben? Nem. Nem felel  meg  azért,  
mert  épen  a  honvédségnek  anyagi  része, t. i. annak 
létszám-állománya  évről  évre  apailóban  van.  A  
t.  ház  tagjainak  figyelmét  fel  kell  hívnom  arra,  
hogy  vannak  már  ma  holt  zászlóaljak,  melyekbe  
újonczot  évek  óta  nem  soroznak  be,  hanem  
csupán  azokból  egészítik  ki  azokat  a  közös  
hadsereg  keretéből,  a  kik  a  tiz  évi  szolgálati  idő  
után  áthelyeztetnek.  És  miért  történik  az,  hogy  
némely  zászlóaljak  nem  birnak  újonczokat  kapni  
és  nem kapnak  évek  óta.  Midőn  a  nemzet  a  hon-
védségi  institutiót  felállította,  bizott  benne,  bizott  
már a név varázsánál,  azon történelmi múltnál fogva 
is,  mely  ezen  névhez  kötve  volt. Bécsben  nevettek  
a  felett,  hogy  ily  rövid  idő  alatt  lehetséges  lesz  
katonákat  kiképezni.  Az  1871.  évi  váczi  had-
gyakorlatok  alkalmával  ugy  az  osztrák  katonai  
szaktekintélyek,  mint  a  külföldi  katonai  attachék  
meggyőződtek  arról,  hogy a honvédség jelentékeny 
elemét  képezheti  és  képezi  Magyarország  védere-
jének.  Mig  ez  nagyobb  büszkeséget  és  öntudatot  
ébresztett  itt, a bécsi katonai  körökben  ellenszenvet  
keltett  és  rendszeres  terven  alapuló  oly  működés  
kezdetét  jelentette,  mely  működés  nem  czéloz  
egyebet,  mint  a honvédséget  létszámában  csökken-
teni,  szellemében  megtörni  és  megváltoztatni. (Zaj 
a  jobboldalon.)  

Igen  hangosan  kell,  hogy  beszéljek,  ha  discu-
rálnak a képviselő  urak s rendesen  csak azok  discu-



rálnak,  a  kik  ritkán  szokták  teljesítni  képviselői  
kötelességüket,  hogy  .  .  .  

Hegedűs  Sándor: A  képviselő ur  van leg-
többször  távol!  

Ugrón Gábor : Azok discurálnak. 
Hegedűs  Sándor:  öt  hónapban  egyszer  

van  itt!  
Ugrón  Gábor:  Én  mindig  itt  vagyok,  midőn 

a  képviselői  kötelességemet  teljesíteni  kell  és  
nem  tudtam,  hogy  Hegedűs  Sándor  képviselő  ur  
itt  nem  képviselői,  hanem  háziszolgai  teendőket  
teljesít,  (Mozgás  a  jobboldalon.)  

Azóta,  1871  óta, egész  lánczolata  a tervszerű 
működésnek  vette  kezdetét  a  honvédség  ellen.  Az  
első  az  volt,  hogy  újonezokat  ne  kapj ön.  Ezt  
könnyen  keresztül  tudták  vinni,  mert  a  sorozásnál  
a  közös  hadseregbeli  egyének  azon titkos  utasítást  
kapták,  hogy  az  első  és  második  korosztályban  
iparkodjanak  minél  több  egyént  visszadobni,  hogy  
a  honvédségbe  annál  kevesebb  jusson  és  miután  
az  sikerült,  a  honvédség  4—5  egyént  vagy  egyet  
sem kapott.  Legközelebbi  eset,  mely  nem  oly  rég  
történt,  a  következő.  Az új  véderőtörvóny  értel-
mében  a  póttartalékosok  újabb  sorozás  alá  vétet-
tek,  hogy  aztán  feleskessenek  és  ezek  behívásánál  
a  houvédség  részéről  senki  sein  volt jelen,  tisztán  
a  közösügyi  katonatisztek  és  közegek  teljesítet-
ték  a  póttartalékosok  újonezozását,  vagyis  ők  
válogattak  bennök,  visszavetettek  és  felmentettek  
igen  sokat,  minek  következménye  az  lett,  hogy  
nagyon  sok helyütt  a  póttartalékból  ki  nem jutván 
a  közös  hadsereg  számára  szükségelt  lO'/o,  a jövő 
évi űjonezjutalék  lön  általa  megterhelve,  a  minek  



ismét  következése  az,  hogy  a  honvédségnek  
jutandó  rész  a  jövőre  annyival  fog  kisebbittetni, 
a  mennyi  póttartalékos  a  jövő  évi  újonezozás  
terhére  utaltatott.  S  történik  ez  akkor,  a  mikor  
némely  közös  hadseregbeli  ezredben  a  létszám  a  
törvényben  meghatározott  létszámot  jóval  felüli  
múlja.  Mindenki,  a  ki  figyelemmel  szokta  kisén-
az  országban  történő  katonai  dolgokat,  tapasztal-
hatta  azt,  hogy  midőn  Boszniában  mozgósítni  kel-
lett  a  Pozsonyban  állomásozó  72.  számú  sorezre-
det,  5000  emberrel  több  volt,  mint  a  mennyire  
egy  hadállományú  ezrednek  szüksége  volt.  Mek-
kora  hátramaradást  okozott  ez,  hogy  5000  ember-
rel  több levén,  belőlük  ki  kellett  válogatni,  hogy  
ki  menjen  az  ezredet  a  hadi  létszámra kiegészíteni 
s  ki  maradjon  ott?  De  ezen  eset  a  62.  számú  s  
még  több  gyalogezrednél  megtörtént.  

Ezt  azoknak,  kik  az  ország katonai kormány-
zatára  hivatva  vannak,  tudniok  kell,  ha  laicusok  
is tndják  és  ha  tudják,  nem  értem,  mi  lehet  oka,  
hogy  elnézik  azt,  hogy  a  közös  haesereg  kebelé-
ben  oly  nagy  mennyiségben halmoztassanak  fel  az 
ujonczok,  hogy  egy  egy  ezred  kétszeresen  birjon  
a  hadi  létszámmal,  akkor,  mikor  a  honvédségnek  
ujonczok  sem jutnak.  

Ha  a  honvédségnek  hanyatlásáról  szólottam,  
azt  kell,  hogy  bizonyítsam.  1872-ben  még  ki  volt  
dolgozva  a  honvédségnek  teljes  hádi  beosztása  és  
akkor  a  honvédség  dandárokként  egymásután  
folyó  számokkal  bírt.  Azóta  a  honvédség  dandár-
számai  nem  folynak  egymásután,  hanem  be  levén  
osztva  a  honvédség  a  közös  hadsereg  dandárai  
közé,  azon  számot  nyerte,  mely őt a közös hadsereg 



dandárai  között  megillette,  vagyis  ki  van  zárva  ez  
által,  hogy  háború  esetén  a  magyar  honvédség  
mint  kiilöm  hadtest  működhessék,  hanem  dandá-
rokként  be  levén a  közös hadseregbe osztva,  annak  
mintegy  tartalékát  képezi  és  a igy  közös hadsereg-
beli  tiszteknek  teljesen  alá  lévén  rendelve,  a  di-
csőség,  a  mit  a  honvédek  aratnak,  mindig  azon  
közös  hadseregé  lesz:  mig  ha  szégyent  és  kudar-
ezot  kell  elviselni,  akkor  a  katonai  szakirodalom,  
a  mely  Bécsben  annyi  rokonszenvvel  viseltetik  a  
magyar  nemzet  iránt,  gondoskodni  fog,  hogy  gya-
lázzák  ezt  a  magyar  nemzetet,  a  melynek  csak  az  
a  hibája  va,  hogy  a  mily  erőt  fejt  ki jogainak  vé-
delmében  háborúban,  azt  nem képes magának  béke  
idején  is  megtartani.  (Ugy  van!  balfelől.)  

A honvédségnél  voltak  mitraillense-ök  —  a  
melyek  első  elemeit  képezhették  a  honvédségnél  
majdan  felállítandó  tüzérségnek;  ezek  szépen  
raktárba  tétettek,  azoknak  kezelésére  a  legénység  
ki  nem  képeztetik,  hanem  a  mitrailleuse-ök  költ-
ségesen  conserváltatnak  s  őriztetnek  és  a tüzérek, 
kik  a  közös  hadseregből  a  honvédséghez  által  
jőnek,  vagy  a  szekerészekhez  osztatnak  be,  vagy  
pedig  fentartatnak,  hogy  majd  háború  esetén  a  
törvénynyel  szemben  a  közös  hadseregbeli  tüzér-
csapatokhoz  újból  visszacsatoltassanak.  Mily  pa-
zarlása  az  erőnek  és  a  szakképzett  elemeknek,  
hogy  a  helyett,  hogy  azon  tüzérek  számára,  kik  
10  évi  szolgálati  idő  alatt  eleget  tesznek  a  közös  
hadserdg  keretében,  hasonló  foglalkozást  nyújt-
sanak  a  tüzérség  felállításával  a  honvédség  kere-
tében  arra  nézve,  a  mit  tanultak,  most  Fuhrwese-
reknek  kell  lenniök,  vagy  pedig  a közös  hadsereg  



tüzérségének  tartalékát  kell  képezniük.  (Igaz!  
Ugy  van!  a  szélső  baloldalon.)  

De  van  egy  szellem,  a  mely  1872—73  óta  
a  honvédségen  mindinkább  erőt  vesz  és  ezen  szel-
lemnek  első  sympthomája  az,  hogy  a  48—49-iki  
honvédeket  lépten-nyomon  mellőzni  kell,  azokat,  
a  hol  lehet, preterálják  és ha máskép nem tudják el-
kedvetleníteni  a  honvédségtől,  folytonos  áthelyezé-
sek  által  anyagilag  és társadalmilag  annyira  sújt-
ják,  mig  elmúlik  a  kedvük  tovább szolgálni  a  hon-
védségnél,  a  melynek  nevét  ők  szerezték  meg,  
nem  pedig  azok,  a  kik  még  semmi  bizonyítékát  
sem adták  katonai  erényüknek  és  hősiességüknek.  

Azt  mondják,  eseteket  hozzak  fel,  mert  az  a  
rendes  szokás,  hogy  ezt  kérik.  Eseteket  fogok  
nevezni  és  példákat  fogok  felhozni  azért,  hogy  
egyfelől  megmutassam,  hogy  a  honvédtisztek  kö-
zött  a  magyar  szellemű  embert  mennyire  üldözik  
és  másfelől,  hogy  az  előbb  mondottakra  hozzak  
fel  példát. 

Emlékezhetik  a  t.  ház,  a  Seemann-féle  esetre. 
Akkor  Petrás  Gyula  nevezetű  őrnagy  Egerben  
nein  csinált  közös  pajtáskodást  Seemann  úrral,  
hanem  hagyta,  hogy  az  tisztázza  magát  és  azt  a  
tiszteletet,  melyet  a  honvédség  megérdemelt,  fél-
tékenyen  megőrizte.  Mi lett  a jutalma?  Az,  hogy  
áthelyeztetett  Kassára,  a  hol  oly  jó  bánásmódban  
részesült  felebbvalói  részéről,  hogy  45  éves  korá-
ban  szélhüdésben  meghalt.  (Mozgás  is  derültség  
jobbfelól.) 

Ez  a  honvédtiszt  nem  tartozott  azon  enervált  
nemzedékhez,  a  melyet  45  éves  korában  ér  szél-
hűdés ;  az  férfias  erőben  levő  és  férfiassággal  biró  



m 

liiró  ember  volt,  a  mit  megmutatott  azon  erkölcsi  
erő,  a  melyet  kifejtett.  

Vagy  említsek-e  fel  pl.  egy  Villám  nevíí  
honvédtörzstisztet?  Áthelyeztetett  és  miért?  Mert  
az  osztrák  közös  hadseregbeli  tisztek  egyik  bál-
ján  nem jelent  meg.  

Hogy  pedig  a  honvédségtől  megkívántatik,  
hogy  a  közös  hadseregbeli  tisztekkel,  akár  szeny-
nyes,  akár  tiszta  dolguk  is legyen  azoknak,  n  
honvédtisztikar  együtt  tartson,  ezt  mutatja  a  ko-
lozsvári  gyalázatos,  brutális  eset.  Köztudomású  
dolog,  hogy  a  honvédtisztek  mindig  meg  voltak  
híva  minden  táncz- vagy  másnemíí  mulatságba,  a  
mint  megérdemelték:  a  közös  hadseregbeli  tisztek  
a  társaskörök  mulatságaiból  ki  voltak  zárva,  mert  
a  társadalom  őket  clitélte.  És  mi  lett  a  követke-
zés?  Az,  hogy  megtiltották  a  honvédtiszteknek,  
hogy  azon  társasköri!  mulatságokban  megjelenje-
nek,  a  melyekbe  meg  voltak  hiva,  megtiltották  azt  
csak  azért,  mert  a  közös  hadseregbeli  tiszteket  
nem  hitták  meg.  

Köztudomású  dolog  az  is,  hogy  midőn  a  Bem  
tábornok  szobra  lelepleztetett,  meg  volt  tiltva  a  
honvédtiszteknek,  hogy  ott  csak  mint  egyszeri!  
polgárok  is  megjelenjenek;  elrejtőzve  kellett  néz-
niök,  miként  emel  szobrot  a  hazafias  áldozatkész-
ség  annak,  a  ki  többször  látta  maga  előtt  az  osz-
trákokat  futni,  mint  látták valaha  300  éven keresz-
tül  az  osztrákok  futni  az  ellenséget  maguk  előtt.  
(Igaz!  Ugy  van!  a  szélső  balon.)  

És  midőn  t.  ház,  ily  szellemet  lát  az  ember  
a  honvédségnél,  akkor  eszembe  kell,  hogy jusson,  
hogy  nem  azért  állították  fel  a  honvédséget,  hogy  



az  carricatnrája  legyen  a  közös  hadseregnek,  ha-
nem  azért,  hogy  ellensúlyozója  legyen  a  közös  
hadsereg  osztrákosító  kihatásának,  hogy  az  ma-
gyar  szellemben,  nemzeti  czélzattal  szolgálja  a  
nemzetet,  hazánkat  és  annak  veszélyeztetett  kiil-
és belbiztonsági  érdekét.  (Élénk  helyeslés  a szélső 
balon.) 

Ha  csak  azért  állíttatott  fel  a  honvédség,  
hogy  az  pendantja  legyen  a  közös  hadseregnek,  
ugy  azt  nem  volt  szükség  felállítani  és  arra  éve-
ken  át  milliókat  költeni,  mert  az  kidobott  pénz.  
A közös  hadsereg  a  magyar  nemzetet  semmikép  
sem  szolgálja  híven,  mindenütt  csak  hátrányára  
van.  (Igaz  !  Ugy  van  a  szélső  balon.)  

Hát  a jövő  milyen  lesz,  mikor  a jelen  ilyen?  
Itt  van  a  Ludovica  akadémia  kimutatása.  Ebben  
elősorolják,  hogy  hány  ember  tanul  ott,  továbbá  
azt,  hogy  a  tantervet  a  honvédelmi  minister  át-
vizsgálta ; de  azt  nem látjuk,  hogy  milyen  a  szel-
lem,  melyben  az  akadémiában  a  honvédtiszteket  
nevelik?  Elmondom  én t.  ház,  (Halljuk!  Halljuk!  
a  szélső  balon.)  Ugyanaz  a  szellem  az,  mely  a  
közös hadsereg  iskoláit  lengi  át,  mely  Magyar-
országról  csak  mint  tartományról  szól,  sőt  még  
rosszabb,  mert  magyarellenes  törekvésnek  nyújtja 
képét,  a  mennyiben  ott  t. i.  két  horvát  osztály  van  
felállítva  és  abban  horvát  nyelven  tanítanak, mert 
ott  a  tanárok  nem tudnak  magyarul;  nem  a  nyelv  
ellen  van  kifogásom,  de  igen a  szellem  ellen,  mely  
a  magyar  közjog  szellemének  legkevésbé  sem  
felel  meg.  Tudom  például,  hogy  a  magyar  törté-
nelmet  ugy  tanítják,  hogy  Szigetvár  hős védője  a  
török-horvát  háború  alkalmával  esett  el,  hogy  



Zzinyi  Miklós  nem  Magyarországért,  hanem  Hor-
vátországnak  a  törökök  ellen  vívott  harczában,  
Horvátországért  vérzett  el.  (Félkiáltások  a  szélső  
balon:  Szép  dolog!)  Nem akarom  felsorolni  mind-
azt  a  visszásságot,  a  melyekről  önök  közül azok, a 
kik  nem  esak  vakon  szavaznak,  hanem  körül  is  
tekintenek,  tudomással  birnak.  

Ha  mi  azután  ez  ügyben  önökhöz,  vagy  a  
honvédelmi  ministerium  élén  állókhoz  fordulunk,  
a  válasz  rendesen  az,  a  mit  az  elhunyt  Szende  mi-
nister  szokott  volt  adni:  „Kedves  barátom,  látom  
én  is,  hogy ugy  van,  segítenék is rajta, ha  lehetne,  
de  ha  tudnátok  mennyi  a  nehézség,  ha  látnátok,  
mennyit  akadályoztam  már  meg!  De  ha  én  eré-
lyesen  lépnék  fel,  le  kell  köszönnöin  és  ntánnam  
következni  fog  azután  egy  osztrák."  Esimekövet-
kezett  a  t.  honvédelmi  minister  ur.  (Derültség  a  
szélső  baloldalon.  Mozgás  a  jobboldalon.)  Hogy  
vájjon  Szendének  jóslata  csalódás-e,  vagy  csak-
ugyan  igaz,  azt  azzal  fogja  megmutatni  a  honvé-
delmi  minister  ur,  hogy  nagy  gonddal  ellenőrizni  
fogja  a  honvédtisztikar  szellemét  — nem  a  tisztek-
nek  magyar  hazafias  szellemét,  mert  nincs  rosz-
szabb  valamely  hadseregre  nézve,  mintha ármány-  .  
kodás,  kémkedés,  alattomos  feljelentések  érvénye-
sítik  magukat,  hanem  azt  értem,  hogy  a  minister  
befolyását  érvényesítse  arra,  hogy  az  eddig  ural-
kodó  szellem  és rendszer  onnan  kiküszöbültessék  
és  akkor  a  honvédség  saját rendeltetésének  állás-
pontjára  fog  állani,  a  Ludoviea  akadémia  pedig  
hivatásának  meg  fog  felelni.  Mit  mondjak  ahhoz,  
hogy  a  magyar irodalom  történetét kizárták  a  Lu-
doviea  akadémia  tanterméből,  mintha  a  magyar  



irodalom  történetének  ismerete  nem  volna  szüksé-
ges  a  magyar  katonának  és  annak  nem  kellene  
egyebet,  mint  a  „klassisch,  pomád, Wurst'-féle  is-
mert  elassieus  auctorokat  ismernie.  (Élénk  derült-
ség  a  szélső  balon.)  Akkor  fogja  bebizonyítani  a  
minister  nr,  hogy  csalódásom  a  feltevés,  hogy  oly  
irányban  halad,  mely a nemzet aspirátiói őrévé teszi 
a  honvédséget,  mely  a  magyar  állam  integritásá-
nak  öntudatos  védőjévé  lesz.  Ez  esetben  nem  fog  
beteljesedni  Szende jóslata;  különben  meggyőző-
désem  szerint  az  be  fog  következni  és  a  nemzet  a  
honvédségre  költött  milliókat  kidobta,  sőt  még  
rosszabbat  cselekedett,  mert  a  nemzet  saját  fen-
maradása  ellen  nevel  magának  benne  egy  had-
sereget.  Nem  fogadom  el a  henvédelmi  tárcza  költ-
ségvetését.  (Élénk  helyeslés  a  szélső  balon.)  

V á l a s z . 

(1882.  deczember  18 ) 

A  honvédelmi  minister  ur  imént  némely  állí-
tásom  czáfolásaképen  olyanokat  mondott, melyeket 
szó nélkül  nem  hagyhatok.  

Azf  mondja  a  t.  minister  ur,  hogy  nem áll az, 
hogy  újonezozás útján  némely  zászlóalj  oly  kevés  
újonczjutalékhoz  jut,  hogy  a  miatt  a  zászlóalj  
kereteit  fentartani  nem  lehet.  Ezt  nem  tulajdonít-
hatom  egyébnek,  mint  egyszerűen  annak,  hogy  a  



minister ur — mint beszéde végén maga is mondta — 
még  nem  ismerkedhetett  meg  szakmája  egész  
körével,  mert  különben jól  tudná,  hogy  Felső-Ma-
gyarországban  vannak  oly  honvédzászlóaljak,  
melyekbe,  hogy  a  keretet  fenn  lehessen  tartani,  
más zászlóaljakból  helyeztettek  át  az  újonezok.  

Ez  többször  tárgyalva  volt  a  véderö-bizott-
ságban,  ha  nem  is  volt  tárgyalva  itt,  a  házban.  
Kérdem  vájjon  meg  van-e  egy  intézmérynek  a fej-
lődési  képessége,  melynek  egyes  administrativ  él  
tactieai  keretei,  mint  milyent  a  honvéd  zászló-
aljak  képeznek,  nem birnak  elegendő  számú  újon-
czokkal. 

Mi következik  ebből?  Az  azon  keretben  lévő  
honvédtisztek  ideje  nincs  kellőleg  felhasználva,  
hogy  az  újonezok  kiképeztessenek  és  ennélfogva  
nem  birnak  elegendő  kerettel,  melyben  a  rövid  
szolgálati  időben  további  kiképeztetésöket  és  az  
assimilatiót  nyerhetnék  a  közös  hadseregből  átjött  
jutalékok,  melyek eddig  be sem hivattak  a  magyar  
vezényszó  megtanulására.  

De  maga  a  minister  ur  elismeri,  hogy  most  
van  42  ezerrel  keveseb,  a jövő  évben  körülbelül  
02  ezerrel  fog  apadni  a  honvédség  anyakönyvi  
állománya.  Mert  újabb  időben  az  újonezozás  által  
nem  kerülvén  be  sokan, mig az első  időben  nagyon  
sokat  soroztak  be, most, midőn  azok  kilépnek,  nem  
lévén képes a hiányt ugyanannyi  újonczczal  pótolni,  
beáll  a  62  ezernyi  anyakönyvi  állományban  való  
fogyaték,  hogy  magamat  a  hivatalos  kifejezéshez  
tartsam.  Ezen  fogyatékkal  szemben  azt  mondja  a  
minister  ur,  hogy  ő tudja,  miszerint  a  honvédség  
fejlődése  biztosítva  van.  Miként  fejlődhetik  egy  



hadseregi  intézmény?  Ugy,  hogy  a  létszám  emel-
kedik  és  mikor  a  minister  ur  daczára  annak,  hogy  
beismeri  a  fogyást,  mégis  a  fejlődés  nagyságát  és  
szépségét helyezi kilátásba, azt kell, hogy mondjam, 
hogy  magát  és  a  házat  ámítja.  Megjegyzem,  hogy  
igaz,  a  honvédelmi  ministerium  eddigi  vezetőinek  
bölcs  előrelátásával  közelebb  fog  jönni  a  kitűzött  
ezélhoz,  mert  százezeren  fölül  volt  honvédünk,  a  
kiknek  számára,  ha  háborúra  került  volna  a dolog, 
egyetlenegy  puskát  sem  lehetett  volna  kiadni,  
inert  annyi  fegyverrel  nem  rendelkezett  a  hon-
védség,  a  hány  honvéd  az  anyakönyvekben  volt.  

Azt  mondja  a  minister  ur,  hogy  a  48—49-iki  
honvédek  nem  üldöztetnek.  Nem  akarok  folyto-
nosan  neveket  felsorolni.  Nincs e házban  képviselő,  
a  kinek  egy-két  ismerőse  ne  volna,  a  ki  személyes  
meggyőződést  nem  szerzett.  Ez  köztudomású  
dolog,  melyről  mindenki  panaszkodik  és  mégis  
különös,  hogy  azon  panaszok,  a  melyeket  min-
denütt  hallunk,  itt  a  házban  elhangzanak  és  da-
czára  annak,  hogy  az illetők  más  meggyőződéssel  
birtak,  gyakran  eltűrik,  hogy  megéljeneztessenek  
oly  dolgok,  melyek  ellenkezőjéről  meg  vannak  
győződve.  Hogy  a  honvédség  tisztikarában  mily  
szellem  kezd  lábra  kapni,  arra  nézve  nem  kell  
egyebet  felhoznom,  mint  azt,  hogy  akárhol  talál-
kozunk  honvédekkel,  nem  hallunk  mást,  mint  azt,  
hogy  németül  beszélnek.  S legyen  meggyőződve  a  
t.  minister  ur,  hogy  azon  irány,  a  melyre  hivat-
koztam,  való.  Odáig  elterjed,  hogy  a  honvédség  
a  közös  hadsereg  szellemi  irányába  tereitessék,  a  
honvéd  főparancsnokság  vagy  a ministerium  gon-
doskodik  arról  is,  hogy  a  honvédtiszteknek  meg  



Itt 

Van  tiltva  műkedvelői  előadásokban  résztvenni,  
Mit jelent  ez? Azt, hogy ahonvédtisznek  a  magyar  
társaskörökön  kivűl  kell  állania,  a magyar  társas-
élet jótékony  lelkesedései  által  provokált  műked-
velői  előadásokban  részt  nem  vehet.  A  tisztek  
eonduite-lisztájában,  nem  a  nyilvánosban,  hanem  
abban,  a  mely  a  honvédparancsnokságnál  vezet-
tetik,  egyik  megjegyzés  rovatát  az  képezi,  hogy  a  
civillel  hogyan  élnek.  Hogyha  valaki  jól  él  a  ci-
villel,  ez  indok  arra,  hogy  áthelyeztessék.  (Derült-
ség  a jobboldalon.  Mozgás.)  

Önök  nevetnek  e  fölött,  de  nézzék  meg  a  
magyar  honvédelmi  ministert  és  a magyar  honvéd-
főparancsnokságot.  Mindkettő  gondnokság  alá  van  
helyezve.  A mióta  az adlatusi  intézmény  van  be-
hozva,  a  bonvédfőparancsnok,  az  ország  által  
annyira  tisztelt  és szeretett  honvédfőparancsnok,  
mennyire  korlátolva  van.  Mindenki  tudja,  hogy  
még segédtiszteinek  megválasztásában  is  mekkora  
pressio  alatt  áll.  Igy  lévén  a  dolog,  nem  kell  
állításomon  nevetni,  hanem  arra  kell  gondolni,  
hogy  Magyarország  honvédségének  maholnap  oda  
kellend jutnia,  hogy  nem lesz  szabad, hogy magyar 
legyen.  (Helyeslés  a szélső  baloldalon.  Ellenmondás  
jobbfelöl. 



Némely kath.  papok  kérvényeiről.  
(1883.  január  2J.)  

T.  képviselőház!  (Halljuk!)  A  ház  asztalán  
fekvő  kérvények  nagyon  bizarr  egyveleget  képez-
nek,  a  melyben  tizenött  különféle  kérés foglaltatik. 
Azt  kell  hinnem,  hogy  a kérvények benyújtói azért 
kértek  ilyen  sokat,  hogy  valamit  belőle  megkap-
hassanak.  És  vájjon  nem  lenne-e  tréfás  vége  ezen  
kérvények  tárgyalásának,  ha  megkapnák  a  vad-
házasságok,  az  iszákosság,  az  elszegényedés  és  a  
•kivándorlás  ellen kért  intézkedéseket ? 

Megvizsgáltam  és alapos  meggyőződést kíván-
tam  magamnak  szerezni  e kérvények  tartalmáról,  
meggyőződésem  szerint  mondhatom  ki  azt,  hogy  
ezen kérvényekben felsoroltak  nem képezik  a katho-
likusok  sérelmét.  Azok  vagy  oly tárgyak  körül  
forognak,  melyek,  ha  sérelmet  képeznének,  képez-
hetik  minden  egyháznak  sérelmét,  avagy  oly  tár-
gyak  körül,  melyeket  esak  túlzásból,  rosszul  fel-
fogott  érdekek  szempontjából  lehetne a  katholikus  
érdekek  sérelmének  magyarázni.  

Ilyen  mindjárt  első  sorban  a  vadházasságok  
kérdése.  Ez  egyike  azon  társadalmi  kérdéseknek,  
melyeket  nem  lehet  egyoldalúan,  megfontolás  nél-
kül  megoldani,  mert  ezek  társadalmi  viszonyaink-
nak,  politikai  törvényeinknek  különböző  követke-
zéseiből alakult eomplicatiókkövetkeztében  kezdet-
tek  Magyarországon  virágzásra  jutni.  Első  sorban  



a  vadházasságokat  nagyon  szaporítja  az ujonczo-
zási  törvény,  mely  a legjava  erejében  levő  ifja-
kat  huzamosh  időig  köt  le.  Szaporítja  Magyar-
ország  földmívelési  viszonyainak  azon  természete,  
hogy  nálunk  a  kisgazda  nem képes  nő  nélktil  vinni  
a  pusztai gazdaságot.  Ha törvényes uton nem keres-
heti  életének  támaszát,  megkísérli  azt  a  törvény  
mellőzésével  megszerezni  magának.  De  különösen  
kihat  a  vadházasságok  elterjedésére  a  nőtlenség,  
melyet  régi  törvények  sújtottak,  de  a  melylyel  
szemben törvényeink  semmi intézkedést nem tettek. 
És  vájjon  meggondolták-e  a  folyamodók,  midőn  
kérvényüket  benyújtották,  hogy  a  vadházasságok  
egyik  tápintézete  maga  a  katholikus  házasság  fel-
bonthatlansága.  Mert  az  egyházi  és  állami  törvé-
nyek  gyakran  összefűznek  oly  egyéneket,  kiket,  
ugy  látszik,  az  isten  nem egymásnak teremtett, kik 
tehát  a  családi  élet  örömeiről,  kik  a  boldogságról  
kénytelenek  lemondani,  ha  eleget  akarnak  tenni  a  
törvénynek,  kik  ennélfogva  inkább  szakítanak  a  
törvénynyel  és  a  természeti  törvény  útjára  tér-
nek,  melyet  Göndöcs  képviselő oly lelkesen  védel-
mezett.  (Derültség.)  

A községi  iskolák  csak  ott  állíttatnak  fel,  a  
hol  az  egyházközség  gyenge,  vagy  a  hol  az  egy-
ház jó  iskolát  nem  tud  állítani.  Tehát  a  községi  
iskolák  felállíttatnak  először  segélyezéskép  és  ne-
künk  katholikusoknak  nein  lehet  érdekünkben,  
hogy  ott,  a hol  egyházunk  oly  gyenge,  hogy  nem  
tud  iskolát  felállítani,  inkább  elutasítsa  az  állam  
segítő kezét és hagyjuk,  hogy azon társadalmi rend 
és  társadalmi  élet  fentartása  czéljából,  melyre  itt  
tegnapelőtt  hivatkozás  történt  a  házban,  tudatlan-



ságban  nőjenek  fel  a  gyermekek,  mert  semmi  
sem veszélyezteti  inkább  a társadalmi  rendet,  mint  
a  tudatlanság, mely  egyszersmind  a  bűnnek  anyja.  
(Ugy  van!)  Másodszor  a  községi  iskolák  felállíttat-
nak  büntetésül  is  azon  egyházzal  szemben,  mely  
elég  lelkiismeretlen  és  gondatlan,  hogy  ugy  az  
emberi jogból,  mint  isteni  parancsból  folyó  azon  
kötelességét,  hogy  hívei oktatásáról  gondoskodjék,  
nem  teljesíti.  Az  államot  csak  üdvözölni  tudom,  
ha  ilykép jár  el,  A községi  iskolák  versenykép  is  
szolgálnak,  azok jósága  és  a  tanítók  képzettsége  
a  felekezetiekkel  szemben  az  illetőket  a  községi  
iskolákhoz  vonja  és  ez  egyrész  ösztönzésül,  más-
részt  utmutatásul  is  szolgál  a  felekezeti  iskolák-
nak.  Ha  a  községi  iskolák  sérelmet  képeznek,  
akkor  nem  csak  a  katholikus  egyházat  sértik.  
Hiszen  minden  egyházi  felekezetet  a  legnagyobb  
mértékben  érdekelnek.  És  mikor  a  felekezeti  is-
kolák  még  mindig  86  százalékot  képeznek  és  mi-
kor  én  tudom  azt,  hogy  pl.  a  görög  keletieknek  
elemi  oktatása  mennyire  el  van  hanyagolva:  nem  
tudom  elég  szemrehányással  illetni  Magyarország  
eultusministerét,  hogy  a községi iskolákat nagyobb 
mértékben  nem  állítja  fel.  (Ugy  van!  a  szélső  bal-
oldalon.) 

A kérvény  felszólal  a titkos  társaságok  ellen:  
a  szabadkőmívesek  ellen.  Én  ugy  tudom,  hogy  a  
szabadkőmíveseknek  a  ministertum  által  megerő-
sített  alapszabályaik  vannak.  Semmi  okot  sem  lá-
tok  arra, hogy a szabadkőmivesek  által  egyik vagy 
másik  egyház  jogait  veszélyeztetve  látnám.  Én  a  
szabadkőmíveseket  igen  ártatlan  embereknek  tar-
tom,  kiknél  több  a  titokzatosság,  mint  a  komoly  



elért  eredmény  és  nekem  nincs  soha  okom egy oly 
társaságtól,  mint  a  szabadkömíveseké,  melyben  
fejedelmek  és  koronás  fők  vesznek  részt,  attól  
tartani,  hogy  az  a  társadalmi  rendet  meghábo-
rítja. 

De  elfelejtették  a  kérvényezők,  hogy  a  mig  
törvényes  alappal  birnak  a  szabadkőmívesek,  van  
egy  társaság,  mely  nem  bir  törvényes  alappal  és  
ha  mi  a  szabad  társulás  alapján  védelmezzük  a  
szabadkömiveseket,  ugyanezen  alapon  kell,  hogy  
elnézést  találjanak  a  jezsuiták.  A  mikor  tehát  a  
titkos  társulatok  ellen  beadták  a  kérvényt,  igen  
meggondolatlanul  jártak  el  és  nem  fontolták  meg,  
hogy  egy  oly  vitát  provoeálnak,  a  melyben  kérdé-
sessé  tétetik,  hogy  a  kitiltott  szerzeteknek  van-e  
annyi joguk  ez  országban  élni,  mint a törvény által 
megengedett szabadkömíveseknek.  (Zajos  helyeslés.) 

Ám keressük  fel  az  egyház  féríiait,  kik  egy-
házi  szempontból  szólottak  a  kérvények  tárgya-
lásánál  saját  terrénumukon.  

Göndöcs  Benedek  t.  képviselő  ur  óhajtja,  
hogy  megszüntettessék  a  magyar  törvények  azon  
intézkedése,  a  mely  elrendeli,  hogy  vegyes  házas-
ságoknál  a  gyermekek  nem  szerint  követik  szülei-
ket  és szabad  egyezkedésre  akarja  ezt  bizni.  Cso-
dálkozom,  hogy  azok  beszélnek  a  családi  élet  
megrázkódtatásáról,  a kik családi életet  nem  élnek.  
(Nagy  derültség.  Felkiáltások:  Dehogy  nem!) 

Azok  akarnak  a  szülök  jogairól  szólni,  kik  
nem tartják  méltóknak  törvényeiknél  fogva,  hogy 
a  szülők  tisztességében  részesüljenek. (Tetszés.) 

De  t.  ház,  a  vegyes  házasságokban  levő  szü-
lők  nem  kérik  ez  intézkedéseket  —  magam  is  ve-



gyes  házasságban  élő  ember  vagyok  —  s  a  mig  
azok  nem  kérik,  addig  a törvényhozás  nyugodt  le-
het,  hogy  arra  szükség  nincs.  Nem  kérik  pedig  
azért,  mert  nem  akarják,  hogy  a  nöt  a  gyóntató-
szék  titokzatos  homályából  a  családi  élet  felbon-
tásához  lehessen  lassanként  felingerelni;  (Élénk  
helyeslés)  nem  azért,  nehogy  a  gyermeket  az  egy-
házi  tanítások  rendén  lehetséges  legyen  a  szülök  
ellen  fellázítani  és  a  szülő  iránt  tartozó  tisztele-
tet,  csak  azért,  mert  a  szülő  más  valláson  van,  
megtörni  és  megrontani.  Nincs  is  erre  szüksége  a  
katholikus  egyháznak.  Hisz  ha  visszatekintünk  a  
vegyes  házasságok  történetére,  azt  fogjuk  ta-
pasztalni,  hogy  nem  áll  a  felhozott  argumentum,  
t.  i.  az,  hogy  ez  a  családi  életet  megrontja  és  a  
társadalmat  veszélyezteti.  Erdélyben  á  József-
féle  türelmi  rendelet  értelmébeu,  mely  1791-ben  
törvénybe  foglaltatott,  a  vegyes  házasságok  állan-
dóan  akkép  köttettek,  hogy a gyermekek  nem  sze-
rint  követték  szülőik  vallását  és nem  tapasztaltam,  
hogy  Erdélyben  lazább  és  gyengébb  volna  a  val-
lásos  élet,  mint  Magyarországon.  Magyarországon  
egész  más  volt  a  jogfejlődés.  Az  1791:XXVIik  
t.-ez.  szerint  a  vegyes  házasságok  katholikus  pap  
előtt  volnának  kötendők,  Róma  pedig  a  katholi-
kus  papnak  azt  mondta:  neked  nem  szabad  a  há-
zasságot  megkötni  és  a  házasokat  megáldani,  
hogy  ha  azok  nem  stipulálják,  hogy  a  gyermeke-
ket  a  katholikus  vallásban  fogják  nevelni.  Ennek  
sajnos viszály  lőn  következése,  mivel  a  katholikus  
papok  nem tartották  meg  az  ország  törvényeit, az 
ország  rendei  pedig  a  törvényhez  ragaszkodtak,  
bekövetkezett,  hogy Lajcsákot  és Kopácsit  perbe  



fogták  épen  azért,  mert  a  vegyes  házasságok  kö-
tésénél  megtagadták  a  törvényben  rendelt  szolgá-
latot.  Midőn  látták,  hogy  kényelmetlenné  vált  a  
cleras  részére  a  helyzet,  akkor  Romában  kiesz-
közölték,  hogy  lehessen  a  protestáns  felekeze-
tek  papjai  előtt  is  megkötni  a  házasságokat  és  
XVI.  Gergely  pápa  1841.  ápril  30-iki  Lambru-
schini-féle  instructiójában  megengedi,  hogy  a  pro-
testáns  papok  is  megköthetik  a vegyes  házasságo-
kat.  A minek  következtében  a katholikus pap, a  ki  
nem  akar  összeütközésbe jönni  a  törvényekkel,  a  
protestáns  papokhoz  utasította  a vegyes  házassá-
gokat  és  az  oly  mérveket  vett,  hogy  1843-ban  az  
országgyűlés  is  a  3-ik  czikkben  törvénybe iktatta, 
a  mi  most  is irányadóul szolgál, hogy  a  vegyes  há-
zasságok  bármely  felekezetnek  papjai  előtt  meg-
köthetők.  Itt  megjegyzem,  hogy  a kik  az  egyház  
történetét  német  forrásból  tanulmányozzák,  köny-
nyen  hagyják magukat téves álláspontra vezettetni, 
mert  a  Gergely  pápa  által  kiadott  Lambruschini-
féle  instruetió  rendelkezései  csakis  Magyarország  
viszonyaira  adattak  ki  és  Németországra  nézve  
fenn  nem állanak.  Épen  ez  mutatja  Magyarország-
nak speciális helyzetét, a minek következése később 
az  lett,  hogy  a  69-iki  törvényhozásnak  megfelelő-
leg,  a  sacra  congregatió  saneti  officii  1870. január 
16-án  kiadott  határozatában  megengedé  azt  is,  
hogy  a katholikus  egyház a vegyes házasságban élő 
feleket  meg  is  áldhatja.  

T.  ház!  Az erdélyi  részekben  a vegyes  házas-
ságoknak  a katholikus  clerus  által  való  elintézése  
oly  értelemben, mint azt  a sacro  congregatio  saneti  
officii  megengedi,  1870-től  fogva  állandóan  fenn-



állott  és  mi,  a  kik  az  erdélyi  egyháztörténelem-
mel  foglalkoztunk,  igen jól tudjuk, hogy  1842-ben  
Kovács  Miklós  gyulafehérvári  megyés  püspök,  
Komáromy  Györgyöt  és Csáky  Eulalia  grófnőt,  a  
kik  különböző  valláson  voltak,  összeadta,  meg is  
áldotta,  a  miért  a  magyarországi  clerus  által  fele-
lősségre  vonatván  ő  jogi  véleményt  adott  ki,  a  
mely  azután  az erdélyi  katholikus  elerusnak irány-
adóul  szolgált.  Ha  Erdélyben  a  nélkül,  hogy  a  
katholikus  vallás  egységét  megingathatta  volna,  
fennállhatott  a  házázasságokra  nézve  1842  óta  ez  
intézkedés,  ha  a  római  sacra  eongregatio  sancti  
officii  megtehette  1870.  januárius  16-iki  intézke-
dését,  nem  értem,  hogy  Göndöcs  Benedek  kép-
viselőtársam  miért  akart  katholikusabb  lenni  Ró-
mánál  és  katholikusabb  még  a  pápánál  is.  

Tudom,  hogy  a  t.  képviselő  ur  bizonyosan  
kételyeket  támaszt  az  én  idézeteim  iránt,  bátor  
vagyok  figyelmét  felhívni,  hogy  nézze  meg  Ros-
koványinak  De  matrimonii  mixtis  munkájában  
1442-iki  momentumokat,  ott  lényeges  felvilágosí-
tásokat  fog  találni.  Támadás  intéztetett  ezen  kér-
vény  támogatása  alapján a keresztények  és  zsidók  
közti házasság  ellen  is.  Ebben  is a kérvényezőknek 
és Göndöcs Benedek t. képviselő ur  álláspontja  nem  
minenben  egyez  meg  a  katholikus  egyház  állás-
pontjával,  sőt  azon  túl megy  Mert  az  első  keresz-
ténység  századaiban  rendszeresen  köttettek  házas-
ságok  keresztények,  zsidók  és  pogányok  közt,  ké-
sőbb azonban e  házasságok  épen  a  keresztény  tár-
sadalom  exlusiv  természeténél  fogva  megszűntek;  
de  hogy  keresztények  és  zsidók  közti  házasság  



tilalma  nem  alapult  isteni,  hanem  csak  emieri  
törvényen  azt  XIV.  Benedek  pápa  De  Sinodae  
Diocesanae  igen  kittinő  munkájában  elég  világo-
san fejtegeti.  

Tovább  megyek.  Vájjon  van-e  tudomása  
Göndöcs  t.  képviselőtársamnak  arról,  hogy  azon  
elvből  kiindulva,  hogy  akatholikusok  és  a  pogá-
nyok  közti  házasság  nem  isteni  törvény,  IX.  Pius  
pápa  által  adatott  ki  dispensátió,  melynek  értel-
mében  zsidó  és  joviális  keresztény  közt  házasság  
köttetett.  Ez  egy  dániai  esetben  adatott  ki  és  ha  
kíváncsi  reá  t.  képviselőtársam  megtalálhatja  azt  
Philips  nagy  egyházi  munkájában.  

Nem  fogadhatom  el  azon  állítást,  hogy  a  ke-
resztények  és  pogányok  közti  házasság  megrontja  
a  vallásosságot  és  hogy  a  polgári  házasság  a  val-
lásos  érzillet  rovására  állíttatik  fel.  A  már  fel-
hozattakon  kívül  csak  egy  katholikus  szempont-
ból  való  argumentumot  vagyok  bátor  elmondani.  
(Halljuk!)  A katholikus  egyház  szerint  a  házasság  
szentségében  csak  ugy  részesülhet  valaki,  ha  az  
oltári  szentséget  is  magához  veszi.  Kérem,  hogy  
a  vaUásosság  emelésére  szolgál-e  az  ha  valaki  
nem  hisz  sem  a  házasság  szentségében,  sem  az  
oltári  szentségben  és  mégis  arra  kényszeríttetik,  
hogy  az  oltár  elé járuljon,  hogy  a  feltételeknek  
eleget  tehessen.  En  azt  hiszem,  sokkal  kevésbé  
van  megrontva  a  vallásosság,  ha  nincs  kitéve  a  
hitökben  gyengék  által  ily  blaspliémiának.  (Élénk  
helyeslés.) 

Azt  kérik  továbbá  a  kérvényezők,  hogy  az  
iskolai  és  az  egyetemi  alapok  katholikus  alapok-
nak  nyilváníttassanak  és  az  egyház  rendelkezése  



alá  bocsáttassanak.  E  kérdés jvgi  oldalának  fejte-
getésébe  most  nem bocsátkozom,  miután  az ügy  a  
képviselőház  szakbizottságához  van  utasítva;  egy  
pár  megjegyzésem  azonban  van.  (Halljuk!)  Minde-
nek  előtt  határozottan  kijelentem,  hogy  mig  a  
katholikus egyház Magyarországon szervezve nincs, 
addig  az  egyházi  javaknak  a  derűs  kezébe  ki-
szolgáltatását  én  ugy  is,  mint  ketholikus  és  ugy  
is,  mint  képviselő  ellenezni  fogom.  (Élénk  helyes-
lés.) Ellenezni  fogom  pedig  azért,  mert  ezen  nagy  
vagyon  kezelése  ellenőrzést,  élénk  ellenőrzést  ki-
ván  és  ha  e  nagy  vagyon  a  clerusnak  kiadatik,  
megszűnik  katholikus  vagyon  lenni,  hanem  cleri-
cális  vagyonná  lesz.  (Ugy  van!  Ugy  van!)  A  vilá-
giak az ellenőrzésből  ki  lesznek  zárva, holott  ellen-
ben  mig  a  vagyon  a  kormány  által  kezeltetik,  ha-
bár  kisebb  mérvben  is ,  de  gyakorolhatjuk  az  
ellnnőrzést  és  megnyugvást,  meggyőződést  szerez-
hetünk  az  iránt,  vájjon  helyesen  és  rendeltetésök-
nek  megfelelőleg  használtatnak-e  fel  a  jövedelmek.  

Egyébiránt  e  kérvényekre  oly  kevés  világi  
aláírót  tudnak  összegyűjteni,  hogy  önkéntelenül  
szemünkbe  ötlik,  hogy  már  csak  azon  körülmény,  
hogy  a világiak  ily nagy  mértékben  elmaradtak  a  
kérvényektől,  világosan  bizonyítja,  hogy  itt  nem  
katholikus  egyházi  sérelmekről  van  szó.  Legyen  
meggyőződve  a  clerus,  hogy  mig  a  pepság  hely-
zete  az,  a  mi  ma,  hogy  a  püspökök  állami  digni-
tariusok  és  félhivatalnokok,  mig  az  apostol  
mellett  kiérzik  a  pontifex  maxímus,  mig  az  
akó  papság  nem  szerezhet  jogokat,  mig  a  vilá-
giak joga  el  van  kobozva,  addig  a  katholikusok  
sérelme  mindig  az  lesz, hogy  szolgáit  az  államtól  



teszi  függővé,  világiaknak  semmi jogot  nem  enged.  
Mig  a  katholikus  egyház  nincs  szervezve,  azon  
ellenőrzési  rendszer  érteiméhen,  a  melynek  alap-
ján  szervezve  van  a  töbhi  vallásfelekezet  és  a  
mely  szervezés  már  a  vallásegyenlőségért  is  kí-
vánatos,  de  kívánatos azért is, hogy már  az  egyház 
keheiéhen  nyerje  meg  a  katholikus  polgár  az  
alkotmányos jogok  gyakorlatára  szükséges  önálló-
ságot, függetlenséget  és  véleménybátorságot:  ugy  
ezen  katholikus  autonómiának valósítása,  mig egy-
felől  reformját  képezi  a  társadalomnak,  másfelől  
kiható  reformját  fogja  képezni magának  a  magyar  
katholikus  egyháznak.  

Azon  sérelmek,  melyeket  a  kérvények  fel-
hoznak,  nem  képezik  a  katholikus  egyház  sérel-
meit,  azok egyszerűen  a  reactiónak  sérelmei,  mely  
a jelennel  kibékülni  nem  tud,  s  a jövőtől  fél  s  a  
múlttal  szakítani  nem  tud;  (Tetszés)  azon  reactió-
nak,  mely  szórványosan ugyan,  de  mindjobban üti 
fel  fejét,  mely  ma ide  kérvényeket  küld,  holnap  a  
nemzet  általánosan  tisztelt  nagyjait,  azokat,  kik  a  
nemzet  szabadelvű  előrehaladásának  útját  vetet-
ték  meg,  mint  Széchenyit,  Wesselényit,  támadja  
meg.  (Ugy  van f) 

Legyenek  meggyőződve  azok,  kik  támogat-
ják  e  kérvényeket,  hogy  ha  a  reactió  utján  to-
vább  akarnak  haladni,  első  sorban  a  világi  katho-
likusokkal  kell  megkűzdeniök,  kik  nem  ismerik  
el,  hogy  a  katholikus  vallás  és  a  dcmocraticus  ha-
ladás  ellentétes  volna.  (Helyeslés.)  Mert  nekem  
szent  mnggyőződésem  és  lelkem  mélyéből  fakad  
az,  hogy  az  evangelium  termékenyítő  ereje  még  
nem merült  ki, s  az emberiség megváltásának  nagy  



műve  még  befejezve  nincs.  A  népek  felszabadulá-
sának  a  jogegyenlőség  és  szabadság  alapján  ké-
szült  institutiók áltál kell megvalósíttatni,  azon jog-
egyenlőség  alapján,  mely  mint  a  Krisztus  szere-
tete,  nem  zár  ki  senkit  s  azon  szabadság  alapján,  
mely  a  dogmákat  teszi  hitté,  több,  emeli  vallásá.  
(Elénk  helyeslés.)  

Magam  és  barátaim  nevében  elfogadom  a kér-
vényi  bizottság  véleményét,  ámbár  óhajtottam  
volna  hogy  erélyesebben  legyen  az  szövegezve;  
elfogadom  azért, hogy  a  kik  hitték, hogy ütött  már  
az  óra,  hogy  a  nemzet  a  hátrálás  útjára térjen, 
lássák  magok  ellen  a  képviselőház  összes pártjait  
egy  imposans  többségben  s  ez  némítsa  el jövőben 
törekvéseiket.  (Általános  élénk  helyeslés.)  

Zsidóellenes  kérvényekről.  
(1883.  január  58.)  

T.  képviselőház!  (Halljuk!)  Hatvanhétben,  
midőn  a  nemzet,  csonka  önrendelkezési  jogát  
visszanyerte,  azonnal  sietett  Nyugot-Európához  
csatlakozni  és  a  zsidók  emancipatióját  kimon-
dani,  hagyni  Európának  keletét,  Oroszországot  
és  Romániát,  hogy  azok  szakadjanak  e  kérdésben  
is  Ázsiához.  

Most,  midőn  egy  kérvény  fekszik  a  ház  
asztalán,  mely  a  zsidók  emancipatiójénak  eltör-



lését  kívánja,  én  nem  látok  abban  egyebet,  inint  
egy  nagy  visszaesést,  egy  nagy  reaetiót.  És  már  
magában  az,  hogy  ily  kéréssel  lehet  fordulni  a  
magyar  parlamenthez,  mutatja  azt,  hogy  Magyar-
ország  rétegeiben  a  reactió  érdekében  megkez-
dett  agitatió  már  mily  mérvet  vett,  mily  esz-
közöket  és  fegyvereket  használ  fel.  (Ugy  van!  a  
szélső  balon.) 

Mert  kétségtelen  t.  ház,  hogy  mindig  voltak  
és  lesznek  fanatikusok,  kik  előbb  felgyújtják  
a  keresztények  és  nemkeresztények  közti  gyűlö-
let  iiszkét,  hogy  aztán,  miként  Spanyolország-
ban,  ha  a  mórok  és  zsidók  ki  vannak  üldözve,  
meggyújthassák  az  eretnekek  lábai  alatt  a  
máglyát. 

Nem  fogok  a kérdés  érdemébe  és  lényegébe  
bocsátkozni,  tekintve  a  hosszas  vitát,  a  melyben  
e  kérdés  kellőleg  megvitatva  lön.  (Halljuk!)  De 
felemeltem  szavamat  azért,  hogy  visszautasítsak  
minden  solidaritást  a  függetlensági  párt  részéről,  
azon  t.  képviselőtársainkkal  szemben,  a  kik  akár  
a  tapolczai  kérvényt  s  igy  az  emancipatiónak  
eltörlését  támogatták,  akár  pedig  annyira  léhák  
voltak,  hogy  a  kérvényi  bizottság  véleményé-
vel  ellenkező  határozati  javaslatot  aláírják,  de,  
mert  a  kérvényi  bizottság  határozati  javaslat  el-
fogadják,  felszólalásaikban  épen a  kérvényi bizott-
ság  véleményével  szemben  a  kérvényeket  pártol-
ják.  Ez  könnyelműség  azon  ember  részéről,  a  ki  
teszi  önmagával,  a  párttal  szemben,  a  mely  tilta-
kozik  az  ellen,  hogy  azonosittassék  az  antisemiti-
kus  felfogás  eljárásával,  a  mely  párt  a  jogegyenlő-
séget mindig elvei  inearnatiójának, a maga főprinci-



piumának  tekintette  és minden következtetést  ebből 
vont  le.  (Élénk  helyeslés  a  szélső  balon.)  

Nem  hallgathatom  azt  el  szó  nélkül  azért,  
nehogy  künn  a  világ  azt  hihesse, hogy a független-
ségi  párt  és  némelyek  azon képviselők  közül,  kik  
e párt  tagjainak  látszanak  lenni,  egy  nézetben  
volnának,  avagy  csak  hogy  azok  a  függetlenségi  
párt  előre  tolt  pionnierjai  volnának,  oly  elveket  
hirdetvén, melyeket  a  függetlenségi  párt  nem  akar  
magáénak  vallani.  (Helyeslés  a szélső  balm.) 

Midőn  ezt  kijelentem,  teszem  azért,  hogy  
kijelentsem,  hogy  azon  elveket  és  azok  conse-
quentiát,  mint  az  anarchia  és  a  reactió  consequen-
tiáit  ezen  párt  perhorrescálja.  

Hiszem  a  ki  a  függetlenségi  pártnak  tagja  és  
Magyarország  függetlenségének  elvét  mint  leg-
főbb  elvet  tekinti,  annak  be  kell  látnia  azt,  hogy  
a  mi küzdelmünk  ezen  nagy  czél  érdekében  nem  
szabad,  hogy  félrevezettessék  egy  antisemiticus  
mozgalom  által.  Az  ország  lakosságában  fenn  
kell  tartazunk  a  figyelmet  s  arra  kell  irányoz-
nunk  mindig,  hogy  ez  az  ország  nem lehet  bol-
dog  miudaddig,  mig  szabad  és  független  nem  
lesz.  (Helyeslés  a  szélső  baloldalon.)  Es  ha  önök  
nem  arra  tanítják  a  népet,  hogy  a  mi  közgaz-
dasági  miseriánk,  az,  hogy  a  földmívelő  nép  sze-
gényedik,  hogy  az  iparos  nem  élhet  meg,  hogy  
pénzügyi  és nemzetgazdasági  válságok  közepette  
állunk,  mely  enyhítve  és  nagyrészben  meggátolva  
volna,  ha  ezen  közösügyes  kiegyezés  fenn  nem 
állana.  (Tetszés  a  szélső  baloldalon.)  Önök  nem  azt  
tanítják,  hogy  ezek  taszítják  kárhozatba  a  népet,  
hanem  önök  azt  tanítják,  hogy  a  zsidó  az  oka  



mindennek.  Nem  szabad megengedni, liogy a valódi 
okoktól  félrevezettessék  az  ország  figyelme.  Fel  
kell  ismerni  az  okokat,  nem  pedig  azokat  meg-
jelölni  okok  gyanánt,  a  mik  nem egyebek,  mint  a  
betegség  symtomái,  csak  mutató jelei,  kiltegei.  

Azt  hiszik-e,  hogy  egy  oly  nagy  tény  mi-
lyen  Magyarország  önállósága  és  függetlensége,  
kivívható  és  megvalósítható,  ha  mi  az  országban  
a  népnek  nem  legnemesebb  szenvedélyeire  appel-
lálunk,  hanem  az  emberbaráti  és  felebaráti  sze-
retet,  a jogegyenlőség  elvét,  mint  csonkítatlanul  
fennálló  igazságot  hirdetjük.  Hiszen  az  ország  
alkotmányos  szabadságának  egyetlen  garantiája  
abban  van,  hogy  ha  ezen jogok  kizárólagos  tu-
lajdonát  képezik mindenkinek,  ha  minél  többen  ré-
szesittetnek  ezen jogokban, akkor minél többeknek 
érdekében  áll  az,  hogy  védelmezzék  és  fentartsák  
az  egyéni  szabadságnak  legelső  garantiáját  a  ha-
talommal  szemben.  Az  által  mi  részeseive  válunk  
az  ország  alkotmányának,  de  részeseivé  válunk  a  
keresztyénség  szellemének,  mely  annál  szorosab-
ban  fííz  magához,  annál  hatalmasabban  emel  
magához,  minél  clnyoniottabbak  és  minél  Uldö-
zöttebbek  vagyunk.  Vájjon  Angolország  alkotmá-
nyos  életében  előfordult  küzdelmek  árán  a  jogok  
megvédelmezőinek  kötelessége  csa;  ott  kezdődött  
volna,  a  hol  az  a  keresztyénekkel  szemben  sér-
tetett  meg  és  a  nem  keresztyénekkel  szemben  
nem  tartatott  volna  megvédelmezendőnek,  vájjon  
kivívható  lett  volna-e  azon  általános  szabadság,  
azon  alkotmányos  jogok  elterjedése,  melyet  ki-
vívtak  Brittaniában.  

Nem  én  mondom,  hanem  Kossuth  Lajos,  ki-
ügron  Gibor  bnzMel.  10  



nek  szavára  mégis  inkább  tudok  hallgatni,  mint  
az  orosz  Ignatiev  vagy  a  porosz  Stöoker  udvari  
plébános  vagy  más  efféle  férfiak  szavára.  Kossuth  
Lajos  mondja  1882.  október  15-én  kelt  levelében:  
„A  zsidókérdés"  —  szégyen  és  botrány,  hogy  
Magyarországon  még ez is lehetséges"  „ Én  egy-
részt azt mind politikai, mind erkölcsi  lehetetlenség-
nek  tartom,  hogy  az  önök  pártja  az ország polgára 
közt a faj,  nyelv,  valláskülömbségnélkülijogegyen-
lőség  elvét  megtagadhassa;  másrészt  azt  is  két-
ségtelennek  tartom,  hogy  ez  a  nagy  elv  nem  oly  
dolog,  melyet  a  párt  tagjait a  nézve  nyilt  kérdéssé  
lehessen  deelarálni  s  ha  volnának,  a  kik  ez  elvet  
megtagadnák,  azokat  a  párt  tagjainak  lehessen  
tekinteni." 

Én  t.  ház,  azon  határozat  után,  melyet  e  
kérdésben  ép  pedig  ugyanazon  értelemben, miként 
Kossuth  Lajos  nyilatkozatában  hangzik,  a függet-
lenségi  kör  hozott,  kötelességemnek  tartom,  ugy  
mint  Hermán  t.  képviselőtársam  tette,  egyfelől  a  
solidaritást  visszautasítani  és kérem,  hogy  ugy  e  
hazában,  mint  a  külföldön  ne  compromittálják  a  
függetlenségi  pártot  azzal, mintha  az  antisemiticus  
törekvéseket  helyeselné.  Legyenek  meggyőződve,  
hogy  azon  nagy  czél  és  nagy  elv,  a  melyért  e  
párt  egyesült,  annyira  igénybe  veszi  e párt  min-
den  tagjának  munkásságot,  hogy  ily  mellékes  
agitatiókra  nem jut,  mert  a  munka,  mely  előttünk  
áll,  igen  nagy,  a  mely  munka  az,  hogy  előbb  
Magyarország függetlenségét  kivívhassuk  s  azután  
a  független  Magyarországot  tiszteltté  és  nagygyá  
tehessük.  Ha  önök  előtt  t  nagy  czél,  nagy  elv  
nem  annyira  szent,  mint  azon  törekvésük,  hogy  



itt  Magyarországon  a  zsidók  ellen  harczot  és  
küzdelmet  folytassanak:  akkor  bírjanak  annyi  
önzéssel,  hogy  mindazon  dicsőséget,  a  melyet  ez  
agitatió  rendén  szereznek  mindazon  nagy  elisme-
rést,  érdemet  és  eredményt,  melyet  ez  országnak  
kivívnak,  kívánják  megtartani  önmaguknak  és  ne  
akarják  a  pártot  akarata  ellenére  annak  részesévé  
tenni.  (Élénk  tetszés.)  

Pártolom  a  kérvényi  bizottság  véleményét.  
(Helyeslés.) 

A  középtanodai rendszerről. 
(18S3.  mirczius  12.)  

T.  képviselőház!  (Halljuk!)  E  vita  folyamán  
a  ministerelnök  ur  olyan  kifejezésre  ragadtatta  
magát,  melyet  szó  nélkül  nem  hagyhatok.  
(Halljuk!  a szélső  baloldalon.)  E  kifejezés  hangzik  
igy:  „Igaz,  nem  igy  beszeltem  a  Bach-rend-
szerrel  szemben  ób  ha  jönne,  de  nem  fog  jönni, 
mert  nem  fog  sikerülni  önöknek  oly  zavart  elő-
idézni,  mert  még  egyszer  olyforma  rendszer  
csak  ugy  jöhetne,  ha  önöknek  Bikerülni  fogna  az  
országban  oly  zavarokat  előidézni,  melyeknek  az  
következménye  lenne."  

Ez  t.  képviselőház,  vád  azon  párttal  szem-
ben,  melynek  én  is tagja  vagyok,  mintha  az  zava-
rokat  törekednék  előidézni.  

De  ne  legyen  a  t.  ministerelnök urnák öröme. 
io-



Biztosíthatom,  hogy  ez a mi pártunknak nem ezélja, 
mert  ha  ezélja  volna,  elcg  erős  arra,  hogy  azt  
meg  is tudja tenni.  (Ugy  van!  a  szélső  balon.)  Le-
gyen  megnyugodva  a  ministerelnök  ur,  nemcsak  
azért  nem  ezélja  e  pártnak,  mert  nem  akarja,  de  
azért  is,  mert  tagjainak  nem  érdeke.  Mert figyel-
meztetem  a  ministerelnök  urat,  nemcsak  az  veszít-
het  ily  zavarok  esetén,  a  ki  ministerségét  veszít-
heti  el.  (Helyeslés  a  szélső  balon.  Derültség  a jobb-
oldalon.) 

De  azt  mondja  a  ministerelnök  ur,  hogy  ha  
e zavarok bekövetkeznek,  akkor  bekövetkezhetik  a 
Bach-korszakhoz  hasonló  absolutisticus  rendszer.  

Én  azt  hiszem, hogy  az  ország  első  ministe-
rének  ily  nyilatkozatot  tennie  nagy  könnyelmű-
ség.  Mert  mit  mond  ez ?  Hogyha  zavarok  követ-
keznének  be,  a  zavarok  lecsillapítása  nem  az  
alkotmányos  rend  és  törvény  uralma,  helyreállí-
tása  érdekében  történik,  hanem  arra,  hogy  egy  
absolutisticus  rendszer  ez  ország  nyakára  hozas-
sék,  (Helyeslés  a  szélső  baloldalon)  vagyis  a  hata-
lom birtokosát,  a  koronát  oly  insinuatioval  illeti,  
mely az esküszegéssel  egyenlő.  (Ugy  van! Helyeslés 
a  szélső  balon.) Ez  insinuatiót  vissza  kell  utasíta-
nom  és  szerencse  ez  országra  nézve,  hogy  a  mi-
nisterelnök  urnák  csak  hatalma  nagy,  de  tekin-
télye  már  e  hazában  kicsiny,  (Élénk  helyeslés a 
szélső  balon.  Ellenmondás  a  jobboldalon)  mert  ezen  
szavai  az  országban  nem  keltik  fel  azon  nyugta-
lanságot,  melyet  fel  keltene,  ha  Magyarország  
kormányelnökének  ajkairól  minden  nyilatkozatot  
komolyan  kellene  venni. (Élénk  helyeslés  a  szélső  
balon.) 



Ne  tűnjék  fel  akkor  a  t.  háznak,  ha  aztán  a  
mi sorainkból  némelyek  ezen  törvényjavaslattal  
szemben  határozott  felekezeti  szempontból  foglal-
nak  állást;  mert azon  emberek  alá  tudnák rendelni 
felekezeti  érdekeiket  egy  magyar  államnak,  de  
vonakodnak  alárendelni  egy  oly  államnak,  mely-
nek  ministereinüke  avval  fenyeget,  hogy  lehet idö, 
midőn  az  még  magyar  sem  lesz,  (Zajos  helyesles a 
szélső  baloldalon.  Derültség  jobbfelől)  mert  hiszen  
egészen  más  lesz  azon  felekezeteknek  harcza,  
hogy  ha  egy  absolutisticus  kormánynyal  szemben  
kell  harezolnia  akkor,  midőn  az  minden  türvény  
nélkül  rabolja  meg jogaikat,  mint  egy  oly  absolu-
tisticus  kormánynyal  való  küzdelme,  mely  az  al-
katinányos  törvényhozás  által meghozott türvények 
alapján töri be ajtait  afelekezetek  iskoláinak.  Nem  
a felekezetiség  szempontja  az,  mely  szavazatomat  
eldöntötte  e  törvényjavaslat  ellen,  hanem  meg-
győződésem  arról,  hogy  a jelenlegi  küzépoktatási  
rendszer  teljesen  rosz,  ferde,  ferdeségében  ugy  
állami  életünkre,  mint társadalmunkra  nézve káros 
és kártékony  és  ezen  törvényjavaslat  nem  azon  
érzületnek  ad  kifejezést,  a  mely  már  Európának  
művelt  köreit  és  a  nevelési  iigygyel  foglalkozó  
gondolkodóit  elfogta,  hogy  a jelenlegi  középtano-
dai  oktatási  rendszer  már  soká  fenn  nem  tartható,  
annak  egy  új  középtanodai  oktatási  rendszernek  
kell,  hogy  helyet  adjon.  Ila  a  cultusminister  ur  
javaslata  akár  az új  rendszert  foglalná  magában,  
akár  az  átmenetet  készítené  elő  egy új rendszerre: 
azt  el  tudnám  fogadni  és  szavazatommal  tudnám  
támogatni. 

A jelenlegi  középoktatási  rendszer  a  közép-



korból  veszi  eredetét,  mikor  az  egyetemek mellett 
mint  előkészítő  iskola  keletkezett.  A középkorban, 
mikor  a  tekintélyt  helyezték  az  ész  helyére,  a  tu-
dós  a  foliansokat  böngészte  a  természet  helyett  és  
sokkal  t'ontosahbnak  tartotta  a  régiek  véleményé-
nek  idézetét,  mint  a  természet  tüneményeinek  ész-
lelését.  11a tekintjük  a  középiskolai  oktatást,  nem  
bontakozott  ki  a  középkor  e  szelleméből.  Hisz  ma  
is  az  egyetemre  és  műegyetemre  való  előkészítés  
ezélja,  a  tekintély  foglalja  el  az  önálló  gondolko-
dás  helyét,  ma is  a  múlthoz  tapad  a  nélkül,  hogy  
a jövőre  tekintene.  

A  világi  és  egyházi  absolutismus  a  közép-
iskolai  oktatás  rendszerét  a saját ezéljai érdekében 
dolgozta  fel.  Hazánkban  a  reaetió  a Bach-korszak-
ban  absolutisticus  tendentiával  hozta  be,  hogy  az  
absolutismusnak  az  intelligentiában  engedelmes  
közegeket  és  egy szolgalelkű,  könnyen  megtörhető  
népet  teremtsen.  Ha tekintjük és megítéljük, a  mint  
Ítélni  kell,  a középoktatási  intézményt  eredményei  
után, ugy azt kell,  hogy  találjuk,  hogy azok, a kik a 
középtanodai  oktatás  rendszerét  ezen országba be-
hozták,  nem  számítottak  hibásan.  Tekintsék ifjúsá-
gunkat, mely önmagának tudatára  sincsemelve,mert  
az ifjúság  öntudatának kifejlesztése  veszélyes volna. 
Nem tud tanulni és gondolkodni, mert emlézésre van 
szoktatva,  nem  érez  és  nem  tud  akarni,  mert  nem  
nevelik, hanem oktatják.  11a tekintjük társadalmun-
kat, látni fogjuk,  hogy társadalmunk magasabb réte-
gei  nem követnek  egy  ideált,  hanem a  mindennapi  
élet hasznai után szaladnak.  Hazánk intelligentiáját 
nem  mozgatják magasabb szellemi erők;  nincs  böl-
csészeti  iskolákra  osztva,  mint  a  külföldön,  hol  



már  az  ifjúság  feloszlik  bölcsészeti  iskolákra.  Ott  
ujjal  mutatják  meg,  hogy  melyik  iskolához  tarto-
zik  az  illető;  nálunk  ujjal  mutatnak,  ha  valaki  
bölcsészettel  foglalkozik.  Tehát  nines  önálló  gon-
dolkodásunk  és nem lehet  ezért  saját  fejlődésünk.  
(Ugy  van !)  Eredetiség, a nemzeti szellemnek j elent-
kezése  az  ósdi,  hanem  a  mi  idegen,  az  a  haladás.  
A  mi társadalmunk  mindent  az  államtól  vár,  mert  
nem  érzi  saját  erejét.  Mindent  az  államnak  rendel  
alá,  mert  nincs  önhatalma  képességének  tuda-
tában.  Társadalmunk  inkább  keresi  a  hivatalt,  
mint  a munkát. (Ugy  van!) Ha  mindezt összevetjük, 
méltán  elmondhatjuk,  hogy az absolutismus  czéljai  
nem  lőnek  annyira elhibázva, mint némelyek hiszik 
és  ezen  középoktatási  rendszer  nem  foglal  el  a  
haladás  történetében  oly  nagy  helyet,  mint  Berze-
viczy  Albert  t.  képviselő  ur  festette.  (Igaz!  Ugy 
van !)  A középoktatási  rendszernek előbb tisztában 
kell  lennie  czéljai  iránt.  És  a  mi  törvényjavasla-
tunk  még  czéljai  iránt  sincs  tisztában.  Még védel-
mezői  sincsenek  ez iránt tisztában. Maga a törvény-
javaslat  azt  mondja, hogy  a  középiskola  a  maga-
sabb  általános  műveltség  megszerzését  czélozza,  
előkészít  az  egyetemre és a műegyetemre.  Pulszky 
SÍZ  alaki  képzést,  az intellectus fejlesztését  mondja. 
A középiskola  czélját  a törvényjavaslat  önmagán-
kivül,  egy  más intézménybe  helyezi át és egy  hosz-
szabb  évfolyamokkal  biró  középtanodai  oktatás  
ezélja  a  rövidebb  egyetemi  folyamban  van.  A  kö-
zéptanodai  oktatást  két  része  osztja  a  törvény-
javaslat  és  mégis  azt  mondja, hogy magasabb  álta-
lános  műveltség  megszerzésére  szolgál.  Mintha  
kettő  volna  az  általános  műveltség,  de  sem  



a  törvényjavaslat,  sem  az  indokolás  meg  nem  
fejti,  hogy  hol  kezdődik  és  hol  végződik  
az  általános  műveltség  és  miért  kell,  hogy  
az  „magasabb"  általános  műveltség  legyen.  Ha  a  
középtanoda  ily  rendszere  áll  fenn,  mely  csak  az  
egyetemre  készít  elő :  akkor  azon  ifjak,  a  kik  a  
középtanodába  azért  lépnek, mert más középiskola, 
más  másodfokú  iskola nincs, azoknak nevelése nem 
képezvén  a jelenlegi  gymnasium,  vagy  reáliskola  
feladatát,  milyen  nevelést  fognak  kapni?  Ferdét,  
ezéltalant,  hiányost  és  egységet  nélkülözőt.  

A  statisztikai  adatok  bizonyítják,  hogy  a  
középtanodákat  látogató  ifjak  65 —70  százalékja  
részint  a  középtanodából  kilép,  részint  az  érett-
ségi  vizsga  letétele  után  az  egyetemen  nem  foly-
tatja tanulmányait, tehát  részesült oly középoktatás-
ban,  melynek  czélja  az  ő  ezéljától  egészen  külön-
bözik.  A többség szerzett magának oly ismereteket, 
melyeknek  egyikét  megkezdette,  másikánál  félig  
haladt  el,  de  semmit  tanult  egészen.  A  középtano-
dák  a  görög  és  a  latin nyelv  bevezetése által korai 
pályaválasztásra  kényszerítik  nem  a fiút,  hanem  a  
szülőt  és  mivel  ily  korai  időben  nem  lehet  a  fiu  
észbeli  tehetségét  megítélni,  a  szülő  sokszor  nem  
czélszerü  választást  tesz.  Minek  következménye  
az,  hogy  pályatévesztett  lesz  az  ifjú,  szerencsét-
lenné  válik,  lesz terhére  önmagának  és  a  társada-
lomnak.  A  mi törvényeink  szigorúan  megfenyítik  
azokat,  a  kik  valakit  testi  épségében  sértenek  és  
mi törvénnyel  százakat,  ezreket  teszünk  lelki  nyo-
morékokká,  mert  pályájuk tévesztésére kényszerít-
jük.  (Ugy  van!  a szélső  baloldalon.)  

Azt mondják, az egyetemre  készít elő a közép-



iskola.  Vájjon, hogy  készít  elő  az  egyetemre?  
Ugy  hogy  az  egyetemi  nevelésnek sikertelenségét 
azzal  indokolják  állandóan,  hogy  a  középiskolák-
ból  az  ifjak  teljesen  késziiletlenUljönnek  az  egye-
temre  és miért?  mert  a  középiskola  az  általános  
másodfokú  oktatásnak  egyedüli  organuma  lévén,  
a  középiskolába  tódnl  azon  ifjúság,  mely  nem  az  
egyetemre  szándékozik  s  a kiknek  szellemi  tehet-
sége,  törekvése  sokkal  kevesebb  lévén,  mint azok-
nak,  kik  tudományos  pályára  törnek, a tanár kény-
telen  a  középniveanhoz  alkalmazkodni  az  iskolá-
ban  és  a  niveau  hanyatlik  és az  egyetemen  nem  
tud  a  tanár  feladatának  megfelelni.  Midőn látják a 
középoktatás  eredménytelenségét  és  az  egyetem-
nek  küzdelmeit  a  rosszul  előkészített  ifjakkal,  a  
bajon  segíteni  kívánnak,  de  hogyan ? a  tantárgya-
kat  szaporítják  és  a tantárgyak  ezen  túlhalmozá-
val  elérik  azt,  hogy  az  ifjúságnak  különben  is  
csekély  erejét  még jobban  megosztják  és  ahhoz  
szoktatják,  hogy  mindig  újabb tantárgyakkal  fog-
lalkozván,  a  kitartó  munkássághoz  ne  szokjék  és  
hogy  mindenből  tudjon  valamit,  de  az-  egészből  
semmit,  (ügy  van!  a  szélsőbalon.)  

Ezen  túlhalmozottsággal  lehet  még  egy  da-
rab  ideig  az  ifjúságnak  emlékező  tehetségét  ron-
tani,  de  már  sokáig  c  rendszert  fentartani  nem  
lehet,  mert bármennyire  legyenek  is  meggyőződve  
a  minister  ur  és javaslatának  támogatói,  a  közép-
iskolába  az ifjúság  nem  a  tudományért  való  ra-
jongásból  lép,  hanem  azért,  hogy  az  élet  számára  
tanuljon  valamit,  hogy  tájékozást  szerezzen magá-
nak,  mely  később  az  életben  fegyverzetéül  szol-
gál  és  a  lét harczát  azzal  vívhassa.  A  minister  ur  



javaslata  szerint  az  egyetemre  készít  elíi  a közép-
iskola,  nem pedig  az életre;  ezért  azután  az  élet  
és  a nevelés  köz  beállott  egy  bizonyos  meghason-
lás ;  a  köz,  az  élet  kívánalmai  és  az  iskola  által  
szolgáltatott  eredmények  közt  mind  nagyobb  lesz  
és  e  köz  a  társadalom  betegségévé  válik.  A  ne-
velés  a  társadalom  alapja,  ha  bizonyos,  hogy  a  
nevelésnek  a  társadalom  követelményeivel  szo-
ros  összeköttetésben  kell  lenni  és  a  társadalom,  a  
mely  elismeri  a  foglalkozások  egyenlőségét  a  me-
lyet  csupán  a  munkafelosztás  elve  határoz  meg,  
e  társadalomnak  nevelése  nem  lehet  a  cast  és  
privilégiumok  nevelése,  a  jelen  kor  előhaladott  
társadalmának  a  régi  literárius  középoktatással  
hasznos  férfiakat  nevelnie  nem lehet.  Az  élet  már  
feltűnően  mutatja,  hogy a társadalomra  nézve  minő  
bajok  fognak  keletkezni  ezen  középoktatásból.  
Hisz  azon  ifjak  száma, kik  magasabb  tudományos  
pályára  nem  készülnek  és  mégis  középoktatást  
élveznek,  kapnak  fél  és  annál  kevesebb  míveltsé-
get,  a  mely  őket  elvonja,  a  földmívclés-,  ipar-  és  
kereskedéstől,  kiemeli  atyjuk  társadalmi  osztályá-
ból,  de  más  társadalmi  osztályba  fel  nem  emeli.  
Tekintsék  meg  önök  az  erre vonatkozó statisztikai 
adatokat,  melyeket  a  minap  olvastam,  azok  rette-
netes  képét  tárják  fel  előttünk  ezen  társadalmi  
bajnak.  A  gymnasiumokban  23  ezer  tanuló  közül  
nincs  egy  százalék,  a  ki  az  iparos  pályára  ment  
volna,  holott  33  százalék  kereskedők  és  iparoBok  
gyermekei  voltak;  a  reáliskolákban  45  százalék  a  
kereskedők  és  iparosok  gyermeke  és  mégis  csak  
8'2  százalék  az,  a  ki  atyáinak  pályáját  követve,  
kereskedő  vagy  iparos  lesz.  Igy  nem  ok  nélkül,  a  



lielyett,  hogy  nevelési  iustitutiónkkal  az  ipar  és  
kereskedelem  számára  alkalmas  embereket  nevel-
nénk,  attól  elvonjuk,  mert  az  általános  középokta-
tási  intézmény:  a  középtanoda,  a  melyben  külön-
böző  képzettségű  ifjak  keresik  műveltségüket,  a  
kiknek  az  életben  különböző  feladatok  jutnának,  
de  ottan  a  magasabb  műveltségre  törekvőkkel  
együtt  lassanként  azoknak  ambitióját,  bárha  ke-
vesebb  tehetséggel  és vagy ónnal átveszik.  Atyáikat 
megtagadják,  pajtásaik ambitióját követik és ennek 
az  a  következése,  hogy  az  ipar  és  kereskedelem-
től,  melyet  pedig  több  értelmi  erővel  és  nagyobb  
vagyonnal  folytathatnának,  elidegenedvén, lesznek 
a  társadalomnak  bizonytalan  állású  proletariusai,  
a  kik  díjnoki,  Írnoki  vagy  adóexecutori  helyekre  
nagy  tömegben  coneurrálnak,  a helyett, hogy  a tár-
sadalomban  atyáik  példáját  követve,  annak  mun-
kás  tagjaivá  válnának.  Tekintsünk  csak  körül,  
épen  azért,  mert  középoktatási  rendszerünk  telje-
sen  a tudományos  pályára  készít  elő, odajutottunk 
el,  hogy  a  társadalomban  roppant  ijesztő  számban  
van  kifejlesztve  a  diplomatieus  proletár-osztály,  a  
inely  egyike  a  legveszedelmesebbeknek,  bármely  
zsarnokságot  kész  szolgálni,  túlzásaival  a  szabad-
ságot  compromittálja,  hivatal  nélkül  nem  lehet  
hagyni,  mert  mint  a  szolgálat  nélküli  cseléd,  azon-
nal  veszélyes  lesz.  (Ugy  van!  a  szélső  baloldalon.)  

Ha a középoktatási  rendszer  tovább igy marad, 
szigorúbb  vizsgálati feltételekkel  nem  segíthetnek,  
bármint  kötik  in  a  tudori  vizsgához  például  az  
ügyvédséget,  ez  által  nem  az  ügyvédek  számát,  
hanem  inkább  a  tudori  vizsgálatok  niveauját  csök-
kentik.  A  ki  egyszer  a  középiskolákba  megy,  az  



elveszti  a  földmlvelés-,  ipar- és kereskedelem iránti 
érzékét  egyszerűen  azért,  mert  a  középiskolákban  
a  magasabb  műveltséget,  tekiitet  nélkül  az  ifjú  
tehetségére  és  hajlamára  akarják  abba  beoltani,  
még  pedig, minta  minister  nr mondá,  az  ókor  clas-
sicusainak  tanulmányozása  által  képesíteni  a  mű-
veltségre  és  ezért  az ókor eszméibe  kell behatolnia. 

Hogy  mily  nagy  különbség  van  az  ókor  és a 
jelen  társadalom  közt,  azt  igen  szépen  kifejtette  
Hoitsy  Pál  t.  barátom  és  képviselőtársam;  és  
csakugyan  középoktatásunk  inkább  nevel  patrí-
ciust, mint a  19. század polgárát;  az  ókor  eszméibe  
akarja,  hogy  az  ifjú  behatoljon,  a  mely  ókornak  
eszméi  már  két  ezredév  oktatásaiban  elmerültek,  
mert  az  emberiség  haladását  nagy  szellemi  forra-
dalmak  osztják korszakokra,  melyekben  az értelmi 
fejlődés  consequentiái  a  megelőző  korszak  fogal-
mait  és  nézleteit  összetörik,  hogy  porával  új  kor-
szakot  teremtsenek. Önök pedig a közoktatási  rend-
szerben,  a  nélkül,  hogy  a  legközelebbi  mult  
homokát  és  a  jelen  anyagát  vegyítenék,  a  4-ik,  
5-ik  korszakba  nyúlnak vissza,  hogy onnan szerez-
zék  az  eszméket, melyekkel  a  modern  társadalom  
számára  növeljék  az  embereket.  Pedig  a  két  tár-
sadalom  elvei  közt  két  évezred  borzalma  és  hala-
dása  áll.  Akkor  az  ember  lőn  az  embernek  istene,  
de  ma  mindenki  emberré  lőn,  emberré  Jézusban  
az  isten  is.  A haragos Zeus,  a populus  Jupiterének  
helyét  a szeretet,  az elnyomottak,  szegények istene 
foglalta  el.  

Az  állami  omnipotentiával  szemben  a  keresz-
ténység  templomából,  mint  a  torony  emelkedik  
fel  az  egyén.  Az  ókorban  a  nyelvi  különbséget  az  



emberi  nem  büntetésének  tekintették  és  ma  a  
nyelvkíilönbség  nemzeteket  alkot  és  civilisatiót  
teremt,  dicsőséget  szerez.  Az  ókorban  a  munka  a  
rabszolgákra  volt  hagyva,  ma  a  munka  jogos  
fegyvere  a  nemzetek versenyzésének,  ma  a  munka  
nemesít  meg  egyedül  és nincs meggyalázó  munka,  
ezért  egyenlő,  minden  foglalkozás.  

Nem  mondom,  hogy  nem  szükséges  a  classi-
ous  tanítás,  hanem  azt  tartom,  hogy  a  classicus  
nyelvek  tanítását  a  magasabb  fokú  középoktatás  
körébe  kell  helyeznünk,  nem  pedig  az  alsóba,  
midőn  a  jelenkor  társadalmi,  politikai  és  vallásos  
nézeteiről  az  ifjúság  fogalommal  bír  és  csak  tör-
ténelmi  szempontból  itéli  meg  ama  kort.  Mert  ha  
tekintjük,  hogy  társadalmunkból  az  elöitélet,  
babona  mily  nehezen  vesz ki;  hogy  a  munka  nem  
tisztelése,  az  ipar-  és  kereskedés  lenézése  mily  
nagy  terjedelmet  foglal  el  még  ma  is,  ha  okait  
kutatjuk,  kétségtelenül  feltaláljuk  azon  eszmék-
ben  és  nézetekben, melyeket a classicus  szellemben  
lelünk  és  a  melynek  hagyományai  az  összehason  
Utó  tanulmányok  hiányában,  az  ifjúság  lelkébe  
illtetve,  ott  az  egész  életre  kitörölhetetlen  nyomo-
kat  hagytak.  

De  ezen  oktatási  rendszer  a  tudományokkal  
csazokfejlődésévelnem  tart  lépést, mert  a  tudomá-
nyok  fejlődésük  első  korszakában  képeztek  egysé-
get és  azután  oszlottak  szakokra,  mind több és több 
szakra.  A tudományok  családfája  egységet  képez  
alant,  fent  ágazik  szét.  Középoktatásunk  alant  két  
részre  oszlik  és  fenn,  hol  a  tudományok  külön  
ágaznak,  ott  nem  oszlik  eléggé  meg,  holott  pedig  
az  oktatás  rendszerének,  a  tudományok  fejlődésé-



vei  összhangzatban  kell  lennie.  Midőn  a  reáltano-
dái  intézmény  behozatott,  azon  érzületnek  kellett  
kifejezést  adni, hogy  a jelen közoktatási  rendszer a 
szükség érzetének nem felel  meg és a reáliskolai kép-
zéssel ennek eleget is  kívántak tenni: de  nem  vették  
észre, hogy midőn a közoktatás ily két irányzatát  ál-
lították fel,  akkor nem azon  utat  követték,  melyet  a  
tudományok  fejlődése  kijelölt, hogy t. i. alant legyen 
egységes  és  fenn  megoszoljék.  Azon  rendszer,  
melyet  én  helyesnek  vallok,  a  közoktatást  egysé-
gesnek  ismeri,  az  alsó  osztályokban  az  általános  
míveltséget  tűzi  feltételül  és  a felsőbbekre  hagyja  
az egyetemre való előkészítést,  a  magasabb  mívelt-
ség  megszerzését.  Én  azt  kivánom,  hogy  az  5-ik  
osztályig  egységes  legyen  és  azon  felül  oszoljék  
meg  a  középiskola.  A  felső  három  osztály  tárgya  
legyen  a  szakismeret  megszerzése  és végződjék 
ott,  hol  a  szaktudomány  kezdődik.  Ekkor  a  nép-
iskola  össze  fog  függeni  az  alsó  középiskolával,  a  
felső  középiskola  az  egyetemmel.  Ha  tekintem,  
hogy  Németországban  a másodreáliskola,  a  höhere  
Bürgerschule,  Francziaországban  azEcole  proifes-
sionelles,  intermediaires,  mind ugyanazon  törekvé-
seket  igyekszik  szolgálni;  ha  látom,  hogy  Olasz-
országban  a  teelinicai  középiskolák  s  pláne  azon  
rendszer,  melyet  az  olasz  közoktatási  minister  
újabban javasol,  szintén  egy  darabig  az  egységes  
középiskola  és  azután  a  szakokra  bomlás  mellett  
van; ha látom, hogy középiskoláink  művelői közt te-
kintélyes  férfiak  a  felsőbb  osztályoknak  különböző 
szakokra  való  szétválasztásának  megkönnyítését,  
előkészítését  tartják  egy  újabb  javaslat  felada-
tának  ; ha  figyelembe  veszem,  hogy  báró  Eötvös  
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József,  ki  n bölcsészet távcsövén  ez  irányban  látta  
bekövetkezönek  a  szükségszerű  haladást, szintén  a  
furcatió  és  bifurcatió  elve  mellett  volt;  ha  tekin-
tem  a  practicus  angol  népet,  hol  a  nyilvános  
középiskolai  rendszer  oly  drága,  hogy  azt  csak  a  
nagyon  vagyonosak  vehetik  igénybe  s a  vagyonos 
középosztály  gyermekeit  előbb  taníttatja  az  elemi  
iskolákra,  azután  külön  tanítókkal  képezteti,  hogy  
általános  műveltséget  szerezzen  és  végre  speciális  
tanítókkal  az  élet  foglalkozásának  megfelelő  
ismereteket  igyekszik  megadni,  mondom, ha  tekin-
tem  e  nemzetet,  mely  a  munkásság  erejével  képes  
a  világot  meghódítani:  —  akkor  én  a jövő fejlő-
dési  irányát  csak  azon  középiskola  mellett  látom,  
melynek  alsó  osztályai kiszolgáltatják  az  általános  
műveltséget,  de  nem  a  magasabbat,  mely  az  egye-
temnek  lehet  feladata,  az  5.  osztályon  felül  külön 
szakokra  oszlanak,  melyek a különböző életpályák-
nak  felelnek  meg.  (Élénk  helyeslés  a  szélső  bal-
oldalon.) 

Mert  az  élet  már  elveszítette  azon jelenségét,  
hogy  minden  ember universalis  lehet,  mindenkinek  
szükséges,  hogy  egy  szakfoglalkozásnak  éljen.  
Másfelől  az  embernek  van  általános  állampolgári  
hivatása  és  e  mellett  speciális  életfoglalkozása.  
Nem  érthetem  társadalmunkban,  mely  a  foglalko-
zás  egyenlőségén  alapszik,  miért  kelljen  a  tudóst,  
jogászt,  orvost,  papot nevelés tekintetében  teljesen  
felülemelni  és  e mellett  mellőzni  a  földmíves,  ipa-
ros,  Kereskedő  kiképzését.  

Én  óhajtanám,  hogy  az  ilyen  középiskolai  
szakrendszer  által  fajunk  azon  természete,  mely  a  
szakképzéstől  idegenkedik,  lassankint  leesiszoltas-



sék  és  ilyen  középoktatási  rendszer  elébb elfogad-
tatván  hazánkban  és elébb megnyitván  a szakszerű 
képzés  útját,  elkészíthetné  a  nemzetet  arra,  hogy  
ne kelljen szakembereket  a külföldről  liivnia be, ha-
nem az általános műveltségen kivül legyen oly nemű 
szakismerete,melyre egy életfentartást  nyújtó pálya 
körében  szüksége  lesz.  (Helyeslés  a  szélsőbalon.)  

Mivel  pedig  ezen  törvényjavaslat  ilyen  a jö-
vőt  tekintő  rendszernek  sem  előkészítését,  sem  
tervezetét  magában  nem  foglalja,  hanem  a  jelen  
teljesen  hiányos,  rosz  eredményei  által  kétségbe-
ejtő középoktatást  iktatja  törvénybe  :  én  ezt  nem  
tudom  elfogadni.  (Helyeslés  a  szélső  balon.)  

Nem  tudom  elfogadni  azért,  mert  a  javaslat  
egyBzer  törvényerőre  emelkedvén,  20 — 25  évig  
többé  a  törvényhozásban  a  középoktatás  reform-
járól  szó  sem  lesz  és  50  évig  ezen  ferde  törvény  
alapján  fog  Magyarország  ifjúsága  neveltetni,  mi  
által  a  nemzet jövője  inkább  veszélyeztetve,  mint  
biztosítva  van.  (TJyy  van!  a  szélső  baloldalon.)  

Én  azt  hiszem,  hogy  azon  vád,  melyet  hoz-
zánk  sújtottak,  hogy  az  ósdiságot  képviseljük  és  
önök  képviselik  a jövőt,  teljesen  elesik  és  vissza-
hárul  önökre,  mert  egy  ily  törvényjavaslat  nem  
biztosítja a  jövőt;  az  ifjúságot  pedig  nem  a jelen-
nek  kell  nevelni,  de  a jövőnek,  mert  a  jövőnek  
lesznek  munkásai,  mert  az ifjúság  nem egyéb,  mint  
Ígéret  a jelentől  a  jövőnek.  Önök  ezen  Ígéretet  
meghamisítják,  a jövőt  megmérgezik.  (Ugy  van!  a  
szélső  balon.)  Nem  fogadom  el  a  törvényjavaslatot,  
pártolom  a különvéleményt.  (Élénk  tetszés  és  he-
lyeslés  a szélső  balon.)  



Az iparfelügyelői  helyes  alkalmazásáról.  
(1881. január  21.)  

T.  ház!  Tagadhatatlan,  hogy  a  ministerium  
iparunk  emelése  érdekében  is  tett,  igy  az  ipari  
felügyelők  intézménye,  igen  jóakaró  és  sikert  
igérő  intézmény,  ha  t.  i.  czéljának  megfelel.  Én  
egyike  vagyok  azoknak,  a  kik  azt  hiszik,  hogy  
az  iparfelügyelők  intézménye  iparunk  előmozdí-
tása  érdekében  nem  eredményezte  azon jó  hala-
dást,  melyet  tőle  vártunk.  Nem  eredményezte  
azért,  mert  a  felügyelők  tisztán  csak  theoreticus  
eljárásra  szorítkoznak,  vagy  utazásokat  tesznek,  
szép  dictiókat  mondanak,  banketteket  végig  esz-
nek,  de hogy az  ipar  fejlesztésére,  gyakorlati téren 
is  tegyenek  valamit,  még  nem  volt  idejük.  Ha  az  
ipari  felügyelő  intézmény  tovább  is  fentartatik,  
ennek  a  gyakorlati  irányra  való  utalását  egyik  
fiifeladatnak  tartom.  A  gyakorlati  irányra  való  
utalást  pedig  akképen  vélem  elérhetőnek, hogy  pl.  
ne  csak  theoreticus  előadásokat  tartson  az  iparo-
soknak,  hogy  miképen  kell  a  munkát  folytatni,  
hogy  miképen  miívelik  azt  külföldön,  hanem  igye-
kezzék  a tényezőkkel  számítva,  odahatni, hogy  az  
ipar  valóban  gyakorlati  irányra  tereitessék,  pl.  
hogy  piaczot  szerezzen  Bulgáriában,  Oláhország-
ban.  Ha  pedig  e  tekintetben  gyakorlati  irányban  
akarunk  hatni,  arra  kell  törekednünk,  hogy  e fel-
ügyelőket Oláhországban, Bolgáriában,  Szerbiában  
utaztatván,  ott  megszerezzék  a nálunk  honos  ipar-
czikkekből azon  mintákat,  melyek amaz  országban  
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divatoznak,  hogy  iparosaink  ezek  nyomán  dolgoz-
zanak. 

Hogy  példákat  hozzak  fel  (Halljuk!)  Oláh-
ország  számára  a  bőrárú  ezikkeket  legnagyobb  
részben  erdélyi  iparosok  szállítják,  de  ezek  csak  
a  határmenti  vidékekre  terjeszkednek  ki,  mert  
ezen  iparosok  nem ismerik,  hogy  pl.  a  Dunamen-
tiek  számára  mily  anyagot,  mily  alakban  kell  
felhasználniok.  Szükséges  volna  tehát,  hogy  erre  
nézve  a  minták  megszereztessenek,  az  ipari  fel-
ügyelőknek  pedig feladata  az lenne, hogy e ezikkek 
számára  ottapiaozot  megnyerjék  s  erre  nézve tud-
iák  megmondani, hogy pl. Galaczon  vagy  a  brailai  
piaezon  minő  anyagból,  minő  formájú  iparczikket  
lehet  elárúsítani,  hogy  abból  azután  nagyobb  
mennyiséget,  több  ezerre  menő  értéket  lehessen  
vevőhöz juttatni. 

Hasonlóképen  arra  kellene  fordítani  figyel-
möket  az  ipari  felügyelőknek,  a  mi  a  butor-
nemüekre  vonatkozik.  Az  előkelők pl. Oláhország-
ban,  Párisból  hozatják bútoraikat;  mig  a  kevésbé  
vagyonosak  olcsóbbat  rendelnek  meg  Bécsből,  de  
a  középosztály  számára  bútorgyártás  nincsen.  
Arra  kellene  tehát  ügyelniök  a  felügyelőknek,  
hogy  a  formákra  nézve  a  mintákat  megszerezzék  
s  illetőleg  oly  ezikkeket  készítsenek,  melyek  
részint  keleti,  részint  nyugoti  formák  szerint  
készültek  és ekkor képesek lennének  iparczikkeink  
számára  Oláhországban  piaezot  találni.  De  erre  
nem  elég  az,  a  mi  a  ministerium  részéről  történt,  
hogy  a  ministerium  kiküldött  a  kolozsvári  keres-
kedelmi  kamarától  s máshonnan  egy  pár  egyént  
busás  díjazással  utazni,  kik  jelentéseiket  beadva,  



a  practieus  czélnak  semmi  megfelelőt  nem  tettek,  
hanem  egyszerűen  utazási  költségüket  fogyasz-
tották.  Ez  utazások  is  oly  rövid  időre  s  oly  kelle-
mes  társaságban  történtek,  hogy  valóban  nem  
annyira  szakszerű  és  piaez  kereső  útnak,  mint  
inkább  kéjkirándulásnak  voltak  tekinthetők,  Épen 
azért  kérem  a  t.  mínisteriumot,  igyekezzék  e  
tekintetben  valamit  tenni,  mert  hogy  az  iparosok  
és  iparkamarák  a  maguk  erejéből  tegyenek  vala-
mit,  arra  nincs  kilátás,  mert  részint  nincsenek  
szakképzett  embereik, részint  a  kik volnának, azok 
mivel  az  oláhországi  és  a  keleti  üzletben  részt  
vesznek,  üzleti  féltékenységből  titkaikat  őrzik  és  
nem  akarják  elárulni.  Hanem,  ha  a  ministerium  
szakférfiakat  küld  ki  és  e  szakférfiak  banquettek  
helyett  a  mintákat  rakják  fel  az  asztalra  és  meg-
mondják,  hogy  itt  és  itt  ennyit  lehet  elárusítani  
ilyen  és  ilyen  áron,  a  vasúti  vitelbér  ennyi,  azt  
pedig,  hogy  a nyersárá  mibe  kerül  nekik,  maguk  
az  iparosok  tudják:  akkor,  hogyha  ilyen  közvetítő  
szerepet  vállal  magára  az  iparfeliigyelö,  hivatásá-
nak  meg  fog  felelni. 

Azért  hoztam  ezt  fel,  hogy  a  t.  minister  ur  
szives  figyelmét  erre  irányítsam,  annál  inkább,  
mert  a  mit  e tekintetben eddig téve láttam, hiányos-
nak  s  a  czél  érdekében hátrányosnak  tapasztaltam,  
mert  az  első  sikertelenség  mindig  többet  szokott  
ártani  a  czélnak,  mintha  semmi  sem  történik.  (He-
lyeslés  a  szélső  balon.)  

U< 



A  kolozsvári  egyetem hiányairól.  
(1884. január  23-án.)  

T.  ház!  Az  1872:  XIX.  t.-cz.  által  alkot-
tatott  meg  a  kolozsvári  egyetem,  tehát  már  tiz  
éve  annak,  hogy  ezen  egyetem fennáll  és  működik.  
Ezen  tiz  évi  időszak  után,  azt  hiszem,  már  túl  
van  a  minister  a  kezdet  nehézségein  é3  a  kriti-
kát  az  általa  kezelt  kolozsvári  egyetemmel  
szemben  elfogadhatja  és  elviselheti.  (Halljuk!)  

A minister  ur  a  kolozsvári  egyetemet  nagyon  
mostoha  gyermekének  ismeri;  addig  figyelemmel  
sem  volt  iránta,  míg kedvenez  eszméje, a harmadik 
egyetem  érdeke  meg  nem  kivánta,  hogy  a  kolozs-
vári  egyetemen  is  valami  történjék,  sőt  ezen  ki-
csinylésnek  nem  egyszer  erős  tanújelét  adta;  
ugyanis  mikor  már  1874-ben  a  vizsgálati  rendet  
megállapította,  tette  a  nélkül,  hogy  a  kolozsvári  
egyetem  tanári  karait  a  törvény  értelmében  meg-
kérdezte  és  meghallgatta  volna.  A tanári  kar  foly-
ton  küzdött  ezen  vizsgálati  rend  ellen,  melynek  
hiányossága  a  minister  urat  arra  vezette,  hogy  a  
mult  évben  azt  megváltoztatta.  1878-ban  felsőbb  
oktatási  enquetett  gyűjtött  össze  a  minister  nr,  
melybe  a  kolozsvári  tanárok  közül  senkit  sem  hí-
vott  meg.  A mult  évben  is tartott  felsőbb  oktatási  
enquetett,  a  melybe  meghívott  a  jogi,  bölcsészeti  
és  természettudományi  karból,  de  nem hívott  meg  
az orvosi  karból,  félvén,  hogy ezen  kar  képviselője 
azon  botrányos  dolgokat,  melyek  a  kolozsvári  
egyetem  orvosi  karánál  előfordulnak,  világgá  bo-



csátja ; hanem  figyelmét  nem  kerülte  ki  akkor,  
mikor  rá  akart  parancsolni,  hogy  kiket  nevezzen  
ki  tiszteletbeli  tudornak,  holott  a  minister  urnák  
helybenhagyási  joga,  nem pedig  rendelkezési  joga  
van  arra,  hogy  kit  neveznek  ki  tiszteletbeli  tu-
dornak. 

Ha tekintjük  az  egyetem  helyiségeit,  mindjárt  
azt  látjuk,  hogy  a jogi  kar  a  lyccum  nagyon  hiá-
nyos  helyiségeivel  bir.  Nincs  vizsgálati  terme,  
stít  aulája  sincs,  annyira,  hogy  ha  szüksége  van  
egy  aulára,  akkor  el  kell  menni  a  városba  és  ki-
kölcsönözni  a  redoutot  vagy  más helyiséget,  a  hol  
megtarthassa  a maga gyűlését.  A bölcsészeti  szak-
nak  csak  öt  szobája  van,  a  melyből  három  inkább  
lyuknak  nevezhető  és  csak  kettő  felel  meg  félig  
egy  tanterem  követelményeinek.  Az  orvosi  faeul-
tás  hiányossága  a  legszembetűnőbb.  A  minister  ur  
felállította  és  az  idén  meg is  kezdte  működését  a  
közegészségi  tanszék  és  ez  elhelyeztetett  egy  
olyan  épületbe,  a  mely  roskatag,  a  melyet  évek  
előtt  egy  városi  bizottság,  mint  lakhatatlant  jelölt  
ki.  Már  most  méltóztassék  elképzelni,  hogy  a  
közegészségi  tanintézet  egy  olyan  helyiségben  
van,  a  mely  közegészségi  szempontból  lakha-
tatlannak  mondatott  ki.  Mily  szép  fogalmat  nyer-
nek  a  közegészségről  ifjaink  1 

Kórháza  és klinikája  az  egyetemnek  nincs,  
hanem  a  Karolina-kórházba  járnak  a  növendékek,  
a  mely  a  belügyminister  kezelése  alatt  áll.  Ezen  
kórház  nem nevezhető  kórháznak,  hanem  kórok  
házának,  mert  abban  meg  vanak  rögződve  némely  
betegségek,  a  melyet  szellőztetni  nem  lehet  és  a  
melyben,  ha  a  tanár  előadást  akar  tartani,  nincs  



egy  szék,  a melyre leülhetne, hanem az  üres  beteg-
ágyra  kell  leülnie,  hogy  előadását  megtarthassa.  
A boncztani  intézet  olyan  helyzetben  van,  hogy  
gyakran  heteken  keresztül  hullához  nem jut,  meg-
történik,  hogy  a  rigorozáns  orvosnövendék  hete-
kig  elvár,  mig  egy  haláleset  áll  elő,  mikor  hullá-
hoz juthat  és  szigorlatát  leteheti.  

A budapesti  egyetem  meg  van  bizva  azz. l, 
hogy  a  törvényszéki  orvosi  teendőket  is végezze,  a  
mi  alkalmul  szolgál  arra,  hogy  a  törvényszéki  or-
vostan  tanárai  tanítványaikat  az  esetek  alkalmá-
val  az  objectumokon  példákkal  és  magyarázatok-
kal  bevezethetik  a  törvényszéki  orvostanba.  Ko-
lozsvárra  nézve  a  minister  ur,  egyetértve  az  igaz-
ságügyministerrel,  leküldött  egy  rendeletet,  a  
melyben meg volt mondva, hogy ezután a  kolozsvári  
törvényszéknél  levő  orvosi  teendőket  a  kolozsvári  
egyetem  illető  orvosi  szakai  fogják  vezetni;  de  ez  
a  rendelet  alig  érkezett  meg,  már  is  visszavona-
tott,  mert  egy  protegált  törvényszéki  orvosnak  a  
keresetforrását  csonkította  volna.  Igy kellett  egyes 
személy  érdekével  szemben  áttérbe  szorulni  az  
egyetem  és  tudomány  érdekeinek.  

Elme-gyógyászati  tanszék  a  kolozsvári  egye-
temen  nincs,  hanem  ha  valakin  a  tébolydás  jelei  
mutatkoznak,  bevitetik  észlelés  végett  a-dolgozó-
házba,  mely egyszersmind tolonezház,  ugy  hogy ha 
netán  egy  pár  tiszta  pillanata  van  az  illetőnek  és  
látja,  hogy  hol  van,  ez  már  magában  elégséges  ok  
arra,  hogy  teljesen  megbolonduljon  és  gyógyít-
hatatlanná  váljék.  

Van  Erdélyben  egy  országos  tébolyda,  mely  
az  50-es  években  Kolozsvárról  Nagy-Szebenbe  



költöztetett  át;  egy  elmegyógyászati  tanszék  fel-
állításában  és  egy  olyan  elmebetegek  számára  
felállított  észlelési  klinikával  lehetségessé  volna  
téve,  hogy  az  orvosnövendékek  a  kolozsvári  egye-
temen  kiképzést  nyerjenek.  

De  még  más  anomáliák  is  vannak.  A kolozs-
vári  kórházban  nincs  ingyenes  ágy  és  azért  csak  
oly  emberek  mennek  oda,  a  kik  teljesen  családta-
lanok  és  csak  akkor,  ha  már  a  betegség  vég-
veszélylyel  fenyegeti  őket,  de  mihelyt  egy  kissé  
üdülnek,  ugy  hogy  elvánszoroghatnak  onnan,  ott  
hagyják  a  kórházat.  Ennek az  a következése, hogy 
az  orvosnövendékek  a betegeket  sem  a  kezdő  stá-
diumban,  sem  azoknak  meggyógyulása  esetén  a  
fejlődés  és javulás  stadiumában  figyelemmel  nem  
kisérhetik. 

Ezen  hiányzó  ingyenes  ágyak  és  egy  klinika  
felállítása  által  lehetne  még  egy  más  társadalmi  
anomálián  is  segíteni.  

Hogy  példát  mondjak,  ha  az  a  szegény  em-
ber,  a  ki  oda kerül,  vagyontalan,  gyógyítása  költ-
ségeit  az  ő  illetékességi  községén  hajtják  be.  
Megtörténik,  hogy cselédleány  kerülvén  be  a  kór-
házba,  megírják  az  illető  községnek,  hogy a leány 
milyen  betegségben  szenvedett,  az  ő  egész  atyafi-
sága  szégyenbe  s  gyalázatba  kerül,  maga  ki  van  
üldözve  a községből  s  kénytelen  odáig  sülyedni,  
hogy  vagy  sohase  térjen  többé  vissza, vagy  a  pro-
stitutio  karjaiban  szenvedje  első hibája  örök  bün-
tetését. 

A  kolozsvári  egyetem  többször  folyamodott  
azért,  hogy  a t.  gazember urak, kik a szamosuj vári 
fegyházban  vannak  elhelyezve, legalább  annyiban  



járulhassanak  az  emberiség  javához,  hogy  ha  ott  
szíveskednek  moghalni, hullájuk  Kolozsvárra  szál-
líttassák  és  az  orvosikar  által  felhasználtattassék.  
Hasztalan  folyamodott  a  facultás,  tahidig  tagadó  
választ  nyert,  holott  már  az  által  is  a  hulláknak  
egy  olyan  provenientiája  támadhatott  volna,  mely  
a  hullaszükségen  legalább  némileg segített  volna.  

Nincs  előkészítő  sebészeti  tanszék,  nincs  nő-
gyógyászati  tanszék,  melynek  itt  Budapesten  két  
rendes,  egy  rendkívüli  és két  magántanára  van;  
nincs  gyermekgyógyászati  tanszék  a  kolozsvári  
egyetemen. 

De  menjünk tovább,  nézzük  meg,  hogy  a  ter-
mészettudományi  kar  miként  van  felszerelve?  
Nincs  növénytani,  nincs  ásványtani  megfelelő  
gyűjteménye,  a  földrajzi  tanszék  pedig  akként van 
felszerelve,  hogy  ha  valamely  gymnasiumtól  nem  
kér  felszerelési  tárgyakat,  a  kofától  hozathat  egy  
almát,  melyen magyarázhatja  a  föld  forgását,  vagy  
a  hold negyedes  változását.  

Tanárképezde  évek  óta van ott a  nélkül, hogy 
gyakorló  iskolája  volna.  Itt  Budapesten  megsza-
vazzuk  a  költséget  a  tanárképezdére,  de  egyúttal  
a  gyakorló  iskolára  is.  Kolozsvárt  hasztalan  tör-
ténik  bármi  felszólalás,  a  tanárképezde  ott  áll  
gyakorló  iskola  nélkül.  Elképzelheti  most  már  a  
t.  ház, milyen  tanárok  kerülnek  onnan  ki,  milyen  
tanárok  neveztetnek  ki,  a  kik  elméleti  kiképzést  
nyernek,  de  gyakorlati  képzettséget,  a  didacticai  
módszerekben  való jártasságot  meg  nem  szerez-
hetik. 

A  kolozsvári  egyetemnek  a  könyvtára  is  a  
legmiserábilisabb  állapotban  van. Midőn  a  kolozs-



vári egyetem megítéléséhez akartam  tanulmányokat  
tenni,  kötelességemnek  tartottam,  nehogy  tál-
menjek  a  czélon,  utána  nézni,  hogy  más  hasonló  
ifjúságii  tanintézetek  a  kttlföldön  mily  előhaladást  
tettek  s  erre  igen  kedvező  alkalmat  nyújtott  a  
strasshurgi  egyetem.  És  mit  tapasztalunk  ?  Azt,  
hogy  a  strasshurgi  egyetem  könyvtára,  mely  a  
bombázás  alkalmával  aug.  24.  és  25.  közti  éjsza-
kán  felgyújtatott  és leégett  és  nagyon  csekélység  
mentetett  meg belőle,  még  romjaiból  is  kiilönh  
vált,  mint  a  kolozsvári  egyetemnek  a  minister  ur  
pártfogása  mellett  létesített  könyvtára  Pedig  Ko-
lozsvárt  nem  bombázták,  csak  a  minister  ur  gon-
doskodott  arról  a  könyvtárról.  

A kolozsvári  egyetem  könyvtára  felszerelé-
séhez  akként járult  a  minister  ur,  hogy  12,000  
forintot  szavaztatott  meg,  mely  összeg  évi  részle-
tekben  adatott  ki  és  1885-ben  lejár.  Ugyanekkor  
az .alapvető  berendezésére  a  könyvtárnak  12,000  
forintot  adatik,  midőn  a budapesti  egyetem  könyv-
tárában  az  elócskult  és  avnlt  kiadások  kicserélé-
sére  a  költségvetésben  10,000  frt  van  felvéve,  
évenkint  pedig  a költségvetésbe  vétetett a  minister  
ur  ezen  könyvtár  gyarapítására  4,000  frtot,  tehát  
minden  facultás  számára  1,000  frtot.  Már  most  
ezen  1,000  forintból  vájjon  a  tudományos  folyó-
iratok  szereztessenek-e  be,  vagy  a  könyvek  köt-
tessenek-e be?  Ha  ekét  feladatnak  eleget  akar  
tenni,  alig  marad  valami  az  1,000  forintból  a  
könyvtár  gyarapítására.  

A strasshurgi  egyetem könyvtárának  415,050  
kötete  van  nyomtatványokban  és  folyóiratokban  
és  egyrésze  közadakozás  utján  gyiíjtetett,  500  



folyóirat  jár  évenként  ezen  egyetemnek.  Bizonyo-
san  ez  vezethette  a  minister  urat  is,  mert  a  köz-
adakozások  utján  összegyűlt  erdélyi  muzeumi  
könyvtárt  utalta,  ki  a  kolozsvári  egyetem  haszná-
latára,  a mely  könyvtárban  igen  érdekes  históriák  
vannak  Rontó  Pálról  és  nagyon  nevezetes  theolo-
giai  vitatkozások  vannak,  de  az  egyetemi  facultás  
tudományszakai  által,  különösen  az  exact  tudo-
mányszakok  által  felhasználható  könyvek  abban  
nem  találtatnak.  

A  klinikák  felállítására  2.700,000  márkát,  
évi  kiadásokra  148,000  márkát  áldozott  a  német  
kormány  a  strassburgi  egyetemre,  melynek  hiva-
tása  hasonló  a  kolozsvári  egyeteméhez,  t.  i.  a  né-
met  nemzetiség  bástyájául  van  felállítva,  a  német  
cultura  és  tudományosság  terjesztésére. És  mi sem 
mondhatunk  egyebet,  a  kolozsvári  egyetemnek  is  
hivatása  az,  hogy  a  tudománynak  bástyája,  nem-
zetiségünk  oltalma  és  védelme  a  cultura  által  le-
gyen  az  erdélyi  részekben. És  ezen  egyetemet  a  
minister  ur  teljesen  localis  érdekűnek  tekinti,  
mintha  Lipcse  és  Thubinga  stb.  egyetemei  is  lo-
cálisok  volnának.  

Azt  hiszi,  hogy  azon  egyetemnek  hivatása  
nem  más,  mint  pepiniére intézetül szolgálni a buda-
pesti  egyetemnek.  A legjelesebb tanerőket,  a  kik  
ott  kiváltak,  a  helyett,  hogy velők  a fiatal  egyete-
met  engedné  gyarapítani,  felhozza  Budapestre.  
Igy  felhozatott  Fodor  József,  Skhulek,  a  két Plósz 
és  Högyes.  És  miért jönnek  el  ezek a tanerők  Ko-
lozsvárról?  Talán  tudományos  működésükre  nézve 
hátrányosabb  Kolozsvár?  Nem.  Egy  kis  város  
csendes  köre  sokkal  inkább  megfelel  a  tudomá-



nyos  munkásságnak  mint  a  nagy  város  zaja.  
Eljönnek azért,  inert  rosszul vannak  javadalmazva.  
A kolozsvári  egyetemen  a  tanárok  kapnak  2000  
forint  fizetést  és  300  frt  lakbért,  a budapesti  egye-
temen  2500  forint  fizetést  és  400  írt  lakbért.  A  
kolozsvári  egyetemen  tandíj-jutalék  nincs,  Buda-
pesten  az  egyetemi  tanárok  tandíjakban  igen  je-
lentékeny  összegeket  vesznek  be.  A vizsgálati  szi-
gorlati  díjak  Budapesten  szintén  tekintélyes  ősz-
szeget  tesznek,  bolott  Kolozsváron,  hol  a  hallga-
tók  száma  Budapesthez  képest  csak  '/«,  igen  cse-
kély  összegre  olvadnak  le.  Ha Kolozsváron  a  ta-
nárok  hasonló  díjat  kapnának;  mint  Budapesten,  
még a  minister  csábításainak  is  ellenállnának  és  
nem hagynák  el  a  kolozsvári  egyetemet,  melyhez  
kötve  van  tudományos  életük  első  fejlődése  és  
annyi  emléke.  Tekintsük  a  segédtanárok  állását  
Kolozsvárt.  Nemcsak  hogy  a  javadalmazás  cse-
kély,  de  semmi  mellékkeresményt  sem  szerezhet-
nek  maguknak,  mint  Budapesten  és  10  év  alatt  
1  neveztetett  ki  rendes  tanárnak.  A  magántaná-
rok  teljesen fizetés  nélkül  vannak.  Az  államkölt-
ségvetésben  3000  frt  van  felvéve  magántanárok  
segélyezésére  és  ezen  3000  forintból  a  minister  
ur  300,  mond  háromszáz  forintot  fordít  a  kolozs-
vári  egyetem  magántanárainak  javadalmazására,  
tehát  '/••-et.  S  minthogy  Kolozsvárt  12  magán-
tanár  van,  hogyha  rendre járna  ezen  összeg,  12  
évre  volna  szükség,  hogy  egy-egy  magántanár  
300  forintban  részesüljön,  tehát  12  évig koplalhat. 
Magántanárok  nélkül  fejlődő  egyetem  lehetetlen.  

T.  ház!  A kolozsvári  egyetemnek  nines  tisz-
tán  erdélyi  localis jellege.  A hallgatók  '/'-ét  a  Ki-



rályliágón  inneni  ifjúság  szolgáltatja  és  ha  a  vi-
déki  egyetemeket  nem  lehet  loealis  jellegfí  egye-
temeknek  tekinteni,  ha  nem  lehet  első-  és  másod-
rangú  egyetemeket  felállítani,  mert  a  tudomány  
nem  ismer  rangot  és  fokozatot,  az  az  egyenlőség  
elvén  alapul  és  azt  követeli  meg  a  kolozsvári  
egyetemtől  a  tudomány  fejlesztése  érdekéhen,  a  
mit  a budapestitől,  tehát  az  a  mostoha  elbánás,  
melyben  a  minister  ur  részesíti  épen  nincs  indo-
kolva.  Én  ennek  indokát  másban  nem  tudom  ta-
lálni,  mint  abban,  hogy  ez  az  egyetem  a  minister  
ur  kegyvesztett  gyermeke.  Azt  hiszem, hogy hiába 
való  a  harmadik  egyetem  felállítása,  mig  a  máso-
dik  egyetem  nincs  felszerelve.  Mig  a  második  
egyetem  ily  sajnálatos  állapotban  sínlődik, mig  az  
a  kezdetnek  kezdetén  van,  a  mig  ott  van folytatás  
befejezés  nélkül,  addig  a  minister  urnák  tovább  
mennie  ezen  ország  érdekében  nem  lehet,  nem  le-
het  azért,  mert az  ország  nem birja  meg  egyszerre  
két  egyetem  szervezésének  anyagi  kiadásait.  De  
nem  is  rendelkezik  az  ország a  megfelelő  szellemi  
erőkkel.  Hogy  ha  a  minister  ur  nem akarja  ugy  
megoldani  a  harmadik egyetem  kérdését,  miként  a  
kolozsvári jogi  facultással  tette,  hogy  t.  i. a  kü-
lönböző  akadémiák  feloszlatásával  áttette  a  tan-
erőket  az egyetemhez.  Ugy látom, hogy  az  a ezélja 
a  minister  umak,  hogy  a  jogakadémiákat  meg-
szüntetve,  azok  professorait,  a  kiknek  megválasz-
tásában  eddig  elegendő  gond  nem  volt,  a  harma-
dik  egyetem  számára  tartsa  fenn.  Magyarország,  
fájdalom,  szellemi  erők tekintetében  még  nem elég 
gazdag  arra,  hogy  mig  egy  második  intézete  a  
fejlődés  kezdetlegességeivel  küzd,  addig  egy  har-
madikat  állítson  fel.  



Ám tessék  a  minister  urnák  az  általam  csak  
röviden  és  főbb  vonásokban  előadott  hiányait  az  
ország  második  egyetemének  orvosolni  s  akkor  
nincs  kifogásom  ellene, sőt szívesen járulok  ahhoz,  
hogy  a  tudománynak  új  hajlékot  építsünk.  De  le-
gyen  mezgyőződve  a  minister  ur,  hogy  midőn  a  
kolozsvári  egyetemnek  10  évi  fennállása  után  ily  
eredményeket  látunk,  akkor  előttünk  tanügyi  po-
litikája  nem  tűnik  fel  oly  kecsegtető  színben, mtnt 
azok  előtt,  kik  azt  czifra  paloták  fényében  bá-
mulják;  (Helyeslés  a  szélső  balon)  és  a  t.  háznak  
is  kötelessége,  hogy  a  minister  ur  politikájának,  
a  mely  kapkodásból  áll,  sokat  megkezdett,  a  nél-
kül,  hogy  folytatott  és  folytatott,  a  nélkül,  hogy  
beyégzett  volna,  véget  vetni  és  figyelmeztetni,  
hogy  azon  fényes  palotákra,  melyeket  épített,  
az  ország  második  egyetemének  állapota  szo-
morú  árnyat  vet  és  figyelmeztetni,  hogy  ő nem  az  
építési  iparosok  czéhmestere,  hanem  a  magyar  
tudománynak  kell,  hogy  gondnoka  legyen. (Élénk 
helyeslés  a szélső  baloldalon.)  



A  nagyszebeni jogakadémia  eltörléséért.  
(1884.  január  23.)  

T.  ház!  A  nagyszebeni  jogakadémia  téte-
lénél  már  többször  volt  alkalmam  felszólalni  
és  hangsúlyozni,  hogy  a  kolozsvári  egyetem  
mellett  a  nagyszebeni  jogakadémiának  fentar-
tása  állami  költségen  felesleges,  sőt  akkor,  a  mi-
kor  ezen  akadémiának  55  hallgatója  van,  nem  
egyéb,  mint  pazarlás.  Tudományos  szempontból  
nem  nevezhető  egyébnek,  mint  szatócsbolt  fen-
tartásának, oly  tekintetekből,  a melyek nem a tudo-
mányt  illetik,  már  pedig  a  tudomány  érdekeit  
mindennek  felébe  kell  helyezni.  Nem  tarthatom  
helyes  tanügyi  politikának,  hogy  ily  apró  kis  in-
tézetek  állíttassanak  fel,  a  melyek  ferde  nevelésű  
ifjakat  bocsátanak  világgá.  Annál  kevésbbé  tar-
tom  ezt  elfogadhatónak,  mert  az  állam  költségén  
oly  intézet  tartatik  fenn,  a  mely  lcgkevésbbé  sem  
feiel  meg  az  állam  czéljainak  és  eszméjének.  A  
minister  ur  n  mult  évi  költségvetés  tárgyalása  
alkalmával  hangsúlyozta,  hogy  ott  magyar  nyel-
ven  adatnak  elő  a  tantárgyak.  Már  akkor  meg-
mondottam,  hogy  a  minister  ur  téved  s  mert  én  
magamnak  részletes  informátiót  szereztem,  annak  
eredményét  van  szerencsém  következőkben  elő-
adni.  A  mult  évi  1882/83-iki  tanév  első  felében  
tisztán  németül  adatott  elő:  a  magyar  közigaz-
gatás  5,  a pénzügytan  3, az egyházjog 4, a törvény-
széki  orvostan  2,  egy  ingyenes  collegium  1,  ösz-
szesen  14  órában  hetenkint;  második  felében  



pedig-: a  magyar  pénzügyi  törvények  5,  a  magyar  
állam  statistikája  6,  az egyházjog 4, a törvényszéki 
orvostan  2,  szemelvények  a  közigazgatáshói  4,  
összesen  24  órában.  A  többi  tantárgyak  részint  
magyarul,  részint  németül  adatnak  elő.  Csak  igen  
kevés tárgy  az,  a  melyet  magyarul  adnak  elö.  A  
hallgatók  száma  55,  ezek  közül  magyar  17, szász, 
18,  román  20.  Ezt  azért  hozom  fel,  nehogy  az  
mondassék,  hogy  felszólalásom  a  szászok  ellen  
megy,  mert  a  magyarok  száma  egy  hiján  ugyan-
annyi,  mint  a  szászoké.  A  növendékek  közül  ab-
solntoriumot  kapott  15  és  pedig  2  oláh,  7  szász,  
6  magyar.  A  két  oláh  közül  egy,  a  7  szász  közül  
pedig  kettő  tud  magyarul.  Mindössze  tehát  csak  3  
növendék  volt  képes  a  magyar  nyelvet  annyira  
elsajátítani,  hogy  törje  a  nyelvet.  Ha  ezen  jog-
akedémiának  az  a hivatása,  hogy  jogképzett  ügy-
védek  és  hivatalnokok  neveltessenek  az  államnak,  
miként  fognak  az  innen  kikerült  növendékek  mint  
ügyvédek és hivatalnokok hivatásuknak megfelelni, 
ha  csak  3 birta  a  magyar  nyelvet  elsajátítani. így 
tehát  azt  sem  lehet  mondani,  hogy  hivatalnokok  
képzése  szempontjából  lenne  szükséges  ezen  jog-
akadémiának  fentartása.  

A minister  nr  azt  is kijelenté, hogy  ezen aka-
démiának  megszüntetése  tervei  közzé  tartozik.  
Azonban  az  időszakot  nem  mondta  meg,  sőt állan-
dóan  olyformán  nyilatkozott,  hogy  ez akkor  fog  
megtörténni,  ha  majd az  összeg jogakadémiák  kér-
dése  fog  rendeztetni.  T.  ház,  egészen  külön kérdéB 
a  felekezeti  jogakadémiák  s külön kérdés  az állami 
jogakadémiák  kérdése,  a  kettőt  egymással  össze-
zavarni  nem  helyes,  nem  azért,  mert  az  állam  



akadémia  fentartását  nem  tekinheti  ezélul,  mig  a  
felekezetek  tűzhetnek  ki maguknak  tetszés  szerinti  
czélt.  Mire vezet, ha a minister ur  azt a nagyszebeni 
jogakadémiát  majd  a  többi  jogakadémiákkal  egy-
szerre  fogja  megszüntni  és  akkor  a  9,  vagy  13  
tanár  —  mert  annyi  van,  gondolom  —  elhelye-
zéséről  gondoskodni,  majd  ha  a  többi  akadémiák  
megszüntetésével  egyszerre,  az  összes  akadémiai  
tanároknak  egész  serege  földönfutóvá  lesz  téve ? 
Azon  akadémia  megszüntetésére  igen  kedvező  al-
kalom  nyilt  és  maguk  az  akadémia  tanárai  is  vár-
ták,  a  mikor  Sehnler  és  Ziglauer  tanárok  a  eser-
novitzi  egyetemhez  neveztettek  ki,  de  a  helyett,  
hogy  akkor  a  megszüntetéshez  láttak  volna,  nem-
csak  helyeik  betöltettek  az utóbbi két évben,  de két 
bölcsészeti tanszéket is rendszeresítettek.  Ezért nem 
hagyom  magamat  azzal  az Ígérettel  megnyugtatni,  
hogy  majd  meg  fog  szüntettetni  a  nagyszebeni  
jogakadémia,  hanem  kérem  a  minister  urat,  mél-
tóztassék  nyilatkozni,  hogy mikor  és  hány  év  alatt  
hiszi  magát  azon  helyzetben,  hogy  a  nagyszebeni  
jogakadémiát  meg  fogja  szüntettetni;  mert  épen  
azon  intézkedése,  hogy  az utóbbi  időben  két  böl-
csészeti  tanszéket  állíttatott  fel,  óvatossá  tesz  en-
gem,  hogy  ezen igéretét teljesen komolyan  vegyem  
és a  nagyszebeni jogakadémiának  megszüntetését  
közelállónak  tekinthessem.  (Elénk  helyeslés  szélső  
balon.) 
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Erkölcstelen  könyvek  ellen.  
(1884.  mirczius  5.)  

Nagyon  fontos  irodalmunkra  nézve  azon  
kérdés,  melyet  Eötvös  Károly  képviselőtársam  
említett  és  kívánatos,  hogy  a  ház  tárgyalásai  
közben  azon  ne  essék  oly  könnyedén  át;  mert  
igaz,  hogy  e  törvény  keretében  védelmet  nem  
lehet  találni,  de  minden  czivilizált  nemzet  a  köz-
erkölcsiség  tekintetében  erkölcstelen  munkákat,  
rendőri  uton  szokott  confiscálni.  Hogy fordított  iro-
dalmunk  az  utóbbi  években  mily  selejtes  müvek-
kel  szaporodott,  e  tekintetben  egy  erdélyi  lap  142  
oly  fordított  müvet  jegyzett  össze,  a  melyek-
nek  olvasásától  óva  inti  a  jóravaló  közönséget  
és  különösen  felhivja  a  szülőknek  figyelmét,  el-
kerüljék,  hogy  azon  könyvek  a  családi  könyv-
tárba  belopódzhassanak  s  gyermekeik  szivét  és  
lelkületét  még  kora  ifjúságában  megmérgezzék.  
Valamit  végre  már  tenni  kell  e  szempontból,  az  
kétségtelen.  Hiszen  vannak  oly  botrányos  művek,  
a  melyek  évszázadok  óta  vannak  megirva,  mint  a  
BoccacioDecameronja,  Faublas  lovag  elbeszélései  
s  az a dicsőség,  hogy  a magyar  irodalomba átültes-
sék,  az  utóbbi  évek  számára  tartatott  fenn.  Ezek  
mint  füzetes  vállalatok  nemcsak  a  magasabb,  
de  a  polgári  osztályban  is  elteijedtek.  Utóbbi  
időben Zola botrányos  regényei  nemcsak  magyarul  
jelennek  meg,  hanem  oly  illustrátiókkal,  me-
lyek  a  közerkölcsiséget,  a  szemérmet  feltétlenül  
sértik.  Valóban  kell,  hogy  őre  legyen  Magyar-
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országon  a  közcrkölcsiségnck.  (  Ugy  van!  balfelől.)  
Angliában,  a hol az állam  teljes szabadságot  nyújt,  
van  egy  magántársaság,  a  mely  a  biróság  előtt  
vádolja  az  ilyen  erkölestelen  irodalmi  termék  ter-
jesztőit.  Nálunk  nem  lehet  magán  kezdeménye-
zésre  hagyni,  itt  az  államnak  rendőri  úton  kell  
eljárni. 

Kétségtelen,  hogy  már  eddig  is  mulasztás  
követtetett  cl  és  ha  látják  a  társadalomban  az  
erkölcsök  meglazulását,  hogy  az ifjúkorban,  mikor 
még az  élethez  Ttedvvel  kell  birni,  öngyilkosokká  
lesznek  ifjaink,  minek  tulajdoníthatók az ily jelen-
ségek,  mint  az  ily  olvasmánynak,  melynek  feltét-
len  út  van  nyitva  a  magyar  olvasó  közönség köré-
ben. '(Ugy  van !) 

Az is  tagadhatatlan,  hogy  iróink helyzete  ma  
nagyon  precitr,  nem tudják saját  életfentartásukat,  
tehetségeiknek  megfelelőleg  megkeresni.  Ennek  
nemcsak  az az oka,  hogy  az  ily  erkölcstelen  fércz-
mtívekkel  el  van  árasztva  a  könyvpiacz,  hilnem  
oka  az  is, hogy kiadóinknak,  vállalkozóinknak  fel-
tétlenül  ki  vannak  szolgáltatva.  Egy  pár száz  nyo-
morú  frtért  kénytelenek  gyakran  lángeszű  termé-
keiket  oda adni, anélkül,  hogy maguknak későbbre 
nagyobb  jövedelmet  szereznének,  még  kevésbé  
lehetséges, hogy utódaiknak  hasznot  biztosítsanak.  

Más  kisebb  nemzetek  —  mert  a  nagyobbak-
ról  nem  szólok  — már  is  tettek  lépéseket  magán-
kezdeményezés  utján,  hogy  az  Írókat  a  kiadók  
zsarnoksága  és  jobbágysága  alól  kiszabadítsák.  
Igy  tette  a  román  nemzet  és  tette  akként,  hogy  
felállítottak  egy részvénytársaságot,  melyet  maguk  
az  irók  kezelnek s melyben a becses  műveiket kiad-



ják,  a  befektetési  töke  kamatait  levonják és midőn 
ezen  töke  törlesztve  van,  a  tiszta  jövedelmet  ma-
guk  az  irók  kapják  és annak  maradékai  élvezik.  
Ekként  az  ir6  annyi jövedelmet  húz munkájaután, 
a  mennyit  az  meghoz,  nem  pedig  annyit,  mennyit  
a  viszonyok  és  a  helyzet  kényszerűsége  következ-
tében  a  kiadó  kegyeskedik  nekik  adni.  

l|  Hiszen  csak  egy  példát  hozok  fel,  Petőfi  köl- l 
teményeit.  A  kiadók  százezreket  szereztek  vele,  \  
Petőfi-  pedig  egy  pár  nyomorult  forintot  kapott,  l  
családja  majdnem  mitsern  kapott  azon  nagy  jöve-  J  
delemből,  a  melyből  a  kiadók,  egyesek  és  válla-  l  
latok,  társaságok  meggazdagodtak.  (Ignz!  Igaz!)  I) 

Én,  t.  ház,  nem  tudom  eléggé  ajánlani  egy-
felől  a  magyar  Íróknak  azt,  hogy  midőn  tulaj-
donukról  van  szó  és  érdekeik  is  a  törvényhozás  
termében  szőnyegre  kerültek,  saját  ügyeik  és  
függetlenségük  megőrzése  végett  az  erre  szüksé-
ges  feltételek  megállapítását és biztosítását  vegyék  
maguk  kezükbe,  másrészről  kérem  a  kormányt,  
hogy  a  közerkölcsiség  szempontjából  tegyen  meg  
mindent  a  mi az  erkölcstelen  művek  elterjedését  
hathatósan  meggátolhatja  és  azoknak  káros  hatá-
sát  megfékezheti.  (Élénk  helyeslés.)  










