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Tisztelt barátim! 

^(ÜLiök több idő óta azon bizalommal tiszteltek meg, hogy 
engem a kerületi szabadelvű párt elnökéül választottak. — 
Ez tisztesség is, de egyúttal kötelezettség is. — A tisztességet 
hálás szívvel fogadtam s a vele járó felelősséget mélyen át-
éreztem. 

Szavam volt azon megállapodásokban, melyek azután a 
kerület szabadelvű pártját a választásoknál egy egyén körül 
csoportosították. 

Akartam azt, hogy a képviselő, a kire az országgyűlésen 
jogainkat átruházzuk, a szabadelvű párt híve legyen. — Híve 
legyen a pártnak, de az egyes ügyeket is öntudatos független-
séggel ítélje meg. — De akartam azt is, hogy legyen ne csak 
mi közülünk való, de legyen egészen a mi emberünk. 

Ezért már 1875-ben felszólítottuk a jelöltségre azt, kit 
1884-ben megválasztottunk. — 0 a jelöltséget nem fogadta 
el. — Most is emlékszem a szavakra, melyekkel elhatározását 
előttem indokolta: „nekem tanulnom kell; tanulnom azt, hogy 
mi kívánsága jogos a népnek? tanulnom azt, hogy miként 
kell majd annak érvényt szerezni?" 



És én láttam múlni az éveket! évet óv után; megfigyel-
tem érdeklődését és munkásságát, melylyel a város és vidék 
minden ügyét felkarolta. — Néztem a küzdelmet, melyet a 
vidék ármentesitése végett kifejtett, támogatva csak kevesek 
által; néztem, hogy mint lesz népszerűvé kezei közt az a 
munka, mely a vidék hasznára és üdvére válik, de melyet 
úgy kellett a népre ráerőltetni. — Megfigyeltem hivatalosko-
dását; láttam, hogy az ügybuzgalom munkakedvvel párosítva 
minő bizalmat kelt a népben. 

Mert senkinek dolga nem volt előtte kicsiny dolog, és 
mert másnak érdekét soha sem szorította hátra nála az 
önérdek : az én barátom barátja lett mindegyikünknek. 

En nem csodáltam tehát, sőt természetesnek találtam 
azon lelkesedést, melylyel a választáskor azt a zászlót — 
melyre neve felírva volt — körülhordtuk. — Arra a zászlóra 
nem a politikusnak, de a jó barátnak a neve volt felírva, ós a 
politikai ellentétek élét semmi sem tompítja el inkább, mint a 
baráti érzelem. 

De miért nem szabad mégsem mindent a baráti érzelem 
alapján mérlegelnünk ? 

Politikában az érzelem az értelem mellett csak másod-
rangú tényező. — Az első a hő, az utóbbi a fény. A barát-
ság melege, mely a rokon sziveket áthatja, csak szűk körre 
terjedhet azon világossághoz képest, melylyel az értelem a 
gondolkodó elméket uralja. 

Ezért nem elég a politikában csak a barátot tekinteni. 
De a mi barátunk, a ki nekünk itthon elég jó volt, min-

den tekintetben megállja-e helyét a képviselőházban is ? Mél-
tóan van-e általa képviselve a kerület, mely őt bizalmával 
körülövezte ? 

Ezen kérdéseket tettem én föl magam előtt, midőn őt a 
választó-közönség nyilatkozatától mai napig minden munkás-
ságában figyelemmel kisértem. Ezzel tartoztam az irántam 
nyilvánult bizalortinak. 



Megvallom, feladatom egyáltalán nem volt nehéz, sőt 
könnyűvé tette az, a kit ellenőriznem kellett. 

Az immár végetérő országgyűlésnek alig volt fontosabb 
ügye, melyben szavazatát külön ne indokolta, nézeteit az 
ország szine előtt ne nyilvánította volna. 

Es, ha most az én pártelnöki tisztem vége felé beszá-
molni akarok sáfárkodásomról, beszámoltatok ő vele magával. 

Közzéteszem azon beszédeit, melyeket általánosabb ér-
dekű ügyekben az országgyűlésen eddig tartott. 

Én a beszédekről nem szólok. — A mit bennük keres-
tem : hazaszeretetet, józan mérsékletet, szabadelvűséget, 
őszinte jó akaratot a nép java iránt — megtaláltam. — A 
világító értelmi erőt megtalálta mindenki, a ki hallotta vagy 
olvasta. 

Olvassák és látni fogják! 

Kalocsa, 1887. február 1. 

Lászlovszky Adolf 
mint a duna-pataji választó-kerületi szabadelvű 

párt elnöke. 



I . 

A főrendiháznak mint felsőháznak 
szervezéséről. 

Mondatott a képviselőháznak 1885. évi februárhó 11-iki ülésében. 

T. képviselőház! Az előttünk levő törvényjavaslat tár-
gyalásakor önkénytelenül előtérbe nyomul a kérdés : vájjon 
ha már az alkotmányrevizió szüksége napirendre hozatott a 
többség kifolyását képező kormány által — elégséges-e ez 
irányban a törvényjavaslatban kifejezésre jutott elveknek al-
kalmazásba vétele ? Nem igénylik-e közviszonyaink a parla-
menti formák és tényezők gyökeresebb reformálását, talán 
reorganizálását ? Mondhatnám : a törvényjavaslatban tervbe 
vett egyszerű átalakítás elégséges leszen-e arra, hogy a reform 
iránt felébresztett közóhajnak megfelelve, úgy a politikai, mint 
a társadalmi közérzületnek valóságos meghamisitatlan kifeje-
zése legyen. 

Politikai és társadalmi közérzületet mondtam; mert 
utóbbi időben a túloldalról divatba hozatott e megkülönböz-
tetés alkalmazása e ház többségével szemben; mikéntha ezen 
többség alapját nem a társadalmi tényezők közrehatása, ha-
nem csakis a politikai jogok gyakorlatának mivolta képezné! 

Megvallom, nézetem szerint e vád a legerősebb az e ház-
ban ezen oldalról oly igen megtámadottnak panaszolt és túlnan 
oly ékesszólóan védelmezett magyar társadalom ellenében. 

Mert én társadalmunkat elég erősnek tartom, hogy mind-
azt — a mitől áthatva van — politikai úton is érvényesíteni 



tudja ; amint mindenkor érvényesítette is; és amint hogy 
nálunk — leszámítva némely travesztaczionálfe kísérletet — 
a törvényhozás mindenkor azon elveket alkalmazta, melyeket 
a társadalom előzetesen mágáévá tett. 

Es ez azon ok is, mely miatt — jóllehet egyébként igen 
időszerűnek vélném, ha a törvényjavaslat tárgyalásánál az al-
kalmazásba veendő kettős, avagy az egyes kamara-rendszer 
előnyeinek, hátrányainak, alkalmazhatóságának megbeszélése 
iránt most itt e házban eszmecsere fűződnék — az e kérdések 
körüli eszmecserét a társadalmunk által immár elfoglalt köz-
tudomású álláspontnál fogva meghaladottnak kell tartanom. 

Mert ez a mi oly gyengének és védtelennek panaszolt 
társadalmunk e fontos alkotmánykérdés alapelvei felett napi-
rendre tért, mielőtt ezek e helyen diskutáltattak volna; s a 
társadalom ezen állásfoglalása elég erős arra, hogy alig legyen 
politikus, aki ez állásfoglalás ellenében az egy kamara-rend-
szer alkalmazása és így a főrendiház, mint az idő s viszonyok 
által túlhaladott intézmény egyszerű eltörlése iránt, a siker 
némi reményével is síkra szálhasson. 

Es mert ez igy van, azon nézetben vagyok, hogy a fölött, 
vájjon a kettős vagy egyes kamara-rendszer hivei legyünk-e, 
vitázni alig fogunk; és igy e törvényjavaslat bírálat alá véte-
lénél azon elveket kell alkáljnaznunk, melyek a felsőházak 
szervezésére vonatkozólag a tudomány és ezen reformon mái-
átesett többi nemzetek által oly bőven és alaposan megvitatva 
lettek: önkényt értetvén, hogy bármely — egyébként önma-
gában helyes — elvnek merev alkalmazása, — ha közviszo-
nyaink jellegét figyelmen kivül hagyjuk, — az óhajtott czélhoz 
nem vezethet: sőt épen közviszonyaink és társadalmi életünk 
helyes kontemplálása nélkül a bírálatnál az igazi kiindulási 
alapot is nélkülöznők. 

T. ház! Az intézmény fölött, melyet alkotmányunk kere-
tébe illeszteni akarunk, általánosságban egy főszempont tekin-
tetéből kell kritikát gyakorolnunk. 



Bir-e mindenek felett a szabadelvűség azon ismérveivel, 
melyek a nagy érdekű felirati vita alkalmából e ház minden 
oldalán oly élénk vonásokkal körülírva lettek? És ha igen, 
nem alkalmazható-e a kormánypolitika e művére nagyobb 
túlsúlylyal azon különleges jelzők valamelyike, melyeket e 
házban levő különböző árnyalatú szabadelvűek a maguk külön 
álláspontjaik megjelölésére használtak. 

Én azon meggyőződésben vagyok, hogy már előzetesen 
is egyértelműek vagyunk mindnyájan abban, hogy mi a felső-
ház által intézményeink szabadelvűségónek útjába egy a szó 
elfogadott értelmében vett conzerváló, korlátozó testületet 
nem kívánunk. 

Amint én vélem : az-alsóházben kifejezésre jutó közvet-
len népakaratot a felsőházban érvényesítendő társadalmi han-
gulattal kívánjuk nem megrendszabályozni, sem paralizáltatni, 
hanem a népakaratnak törvénynyé emeltetése előtt azt ismé-
telt szakszerű és hivatott bírálat alá vétetni. 

A felsőházat ennélfogva nem a parlamenti gépezet féke-
zőjéül tekintem, mely csak a mozgás lassítására vagy megállí-
tására van hivatással, hanem — ha szabad hasonlattal élnem 
— a gépezetben a gőzbeömlés önműködő szabályozójául, mely 
nemcsak azon czéllal bir, hogy a túlságos gyorsaságot mode-
rálja, de, ha a gépezet lassan működnék, azt gyorsabb moz-
gásba is kell, hogy hozza. 

Ez okból a felsőház eme hivatása egyik ismérvéül tekin-
tem azon — a képviselőház praeponderancziája által természet-
szerűen kellő határok közé szorított — kedvezményezési jogot, 
mely részére ezen törvényjavaslattal biztosíttatik; feltéve, hogy 
az alakítandó felsőházban helyt foglalnak mindazon tényezők, 
melyek a társadalom való hangulatának kifejezésére és a tár-
sadalom elfogadott elveinek érvényesítésére hivatvák. 

És megnyugvással tapasztalom, hogy e javaslat — és 
főérdeme épen abban rejlik — nem rohan a társadalmi pro-
blémák felé; hogy egyszerűen és teljesen szakítva a múlttal, 



elvont elméletek alapján oly intézményt létesítsen, mely a 
jövőben igen— és megengedem, hogy a létesítendőnél talán job-
ban— megfelelne a hozzá fűzött szabadelvű várakozásoknak, de 
a jelen fontos törvényhozási teendők elintézésében mindazon 
hiányokkal birna, melyekben azon reformok leledzenek, me-
lyeket nem a társadalom ültetett a törvényhozásba, de elvont 
elméletek alapján a törvényhozás ültet a társadalomba, hol is 
gyökérrel nem birva — mindaddig, mig a gyökerezés lassú 
és bizonytalan proczessusán át nem esnek — vegetálni igen. 
de életrevalóan működni nem képesek. 

Ezért nem tartottam volna szerencsésnek a törvényjavas-
latba olyatén elveknek felvételét.. melyek — mint az egész 
felsőháznak választás útjáni egybealkotása — legyen bár e 
választás a törvényhatóságok által közvetített, eddigelé társa-
dalmi aspirácziók tárgyát nem képezték; sőt erre nézve a tár-
sadalom — legalább is törvényhatóságok szerint való felosz-
tással — előkészítve nem lett; a mi nélkül pedig félő, hogy az 
Írásnak ama mondása: „Sokan vannak a hivatottak, de keve-
sen a választottak" megforditottan lett volna az első válasz-
tások után értelmezhető. 

Sőt ki kell jelentenem, hogy a jelenben! születés szerinti 
főrendieknek azon jogát, hogy pusztán születésük alapján tör-
vényhozókká legyenek és így nekik a bölcső megadja a jogot, 
melynek gyakorlását a választó közönség legtöbb esetben — 
és helyesen — csakis hazafias érdemek jutalmául engedélyezi 
vagy azok feltételével előlegezi az egyszerű polgároknak, — 
jóllehet ez a szabadelvűség fogalmában gyökerező jogegyenlő-
séggel és a jogoknak ugyanegy alapból való szerzésével 
első pillanatra ellentétben állónak látszik, — elismerem és egy-
előre fen tartandónak vélem. 

A jogegyenlőséget ugyanis kettős szempontból kell figye-
lem tárgyává tenni. 

Először azon szempontból, a miként a jogegyenlőség 
minden észszel és szabadakarattal felruházott egyénre az ő 



saját személyi és vagyoni vonatkozásaiban alkalmazandó; óse 
szempontból retrográd irányú volna minden olyan törekvés, 
mely a jogegyenlőséget nem a legszorosabb értelemben és 
nem mindenkire nézve egyforma módok és következmé-
nyekkel kívánná alkalmazni. 

De másodszor tekintettel azon állásra is, melyet az ember 
a közéletben, mint egyúttal a társadalom mandatariusa elfog-
lal ; mert ezen esetben nem közönyös a társadalom előtt az, 
hogy miként használtatik azon jog, a rnely az ő nevében és az 
ő terhére a mandatarius által gyakoroltatik. 

Ezen felfogás szerint lehet jogegyenlőségről következet-
lenség nélkül tágasabb értelemben szólani. 

E felfogás ésszerűsége visszatükröződik azon megkülön-
böztetésen, melyet a cselekvő és szenvedő választóképességre 
nézve mindenütt — a legszabadelvűbb törvényhozások mellett 
is — találunk. 

E felfogás érvényesítése azon törekvés, hogy a magán 
életben teljesen egyenjogúak közül eleve kiválasztassanak 
azok, kik viszonyaikból következtetve, a közéletben a társa-
dalom mandatariusává lenni praesumtive leginkább hivatvák. 

Es ezért a főrendűek ezen jogának alapját nem annyira 
a születésben, mint az azzal egybekötött hivatásszerű nevel-
tetésben találom. 

Mert ki más volna inkább hivatva hazáját mindenek 
fölött szeretni, ennek önérdek nélkül szolgálni, mint az, kit 
ahhoz nemcsak ősei hazafias erényeinek dicső emléke és pél-
dája, de vagyona is köti. Kit a mindennapi kenyér megszer-
zésének szüksége el nem foglal: kell, hogy teljesen uraljon a 
kötelesség érzete szolgálatára lenni a hazának és nemzetnek, 
melyhez nemcsak a dicsőült elődök fűzik, de mely neki is 
független és tisztelt létet biztosit ? 

Azért a köznek való szolgálat, a mi a kenyérkereset 
naponkénti gondjaival is terhelt egyszerű polgáremberben ne-
mes ambiczió, a főrendűnél egyszerűen kötelesség. 



Csakhogy e kötelesség teljesítésére, igaza van Irányi 
Dániel igen t. képviselő úrnak, a jóindulat önmagában elég-
telen. Ahhoz földesúri gazdagságon kivül ismeretgazdagság, 
köznapi gondoktól ment lét mellett politikai tanulmányokban 
eltöltött élet kívántatik, melyeket azonban joggal elvár a hon 
azoktől, a kiknek e nemes hivatáshoz jogot is ad. 

En mindezeknél fogva t. képviselőház, a főrendeknek 
főrendiházi tagsági jogát nem ismerem el oly kiváltságnak, 
a melylyel kötelezettség nem jár ; hanem a joggal együtt oly 
kötelezettségnek tartom a haza és nemzet iránt, melynek min-
den tekintetben hivatásszerű teljesítésére kiválóan illik az, 
a mit a franozia mond a nő hivatásáról: „il ne suffit pas 
d'étre innocent mais il ne faut mérne pas étre soup^onné/4 

(Nem elég ha ártatlan, de még a gyanún felül is kell állania.) 
Es ez világosítja meg előttem a vagyoni czenzus jogo-

sultságát is, mely a főrendieknek felsőházi tagságuk érvénye-
sítésére nézve e törvényjavaslattal felállíttatni czéloztatik. 

De a már említettekből folyólag is a vagyoni czenzus 
kivétel nélküli alkalmazása a főrendiház jelen tagjaival szem-
ben ki nem vihető a nélkül, hogy sok esetben ne épen azok 
szoríttassanak le a közélet küzdterének porondjáról, kiknek 
küzdelméhez a társadalmat jogos remények fűzik ; és én úgy 
találom, hogy ezen javaslatnak a tegnapi napon különösen 
prononszirozott 25-ik szakasza nem oda irányul, a mely ma-
gyarázatot neki Szilágyi Dezső igen t. képviselő úr adott, ha-
nem épen oda czéloz,hogy azon főrendek, kik a czenzus alap-
ján kiesnének, az első választáskor a felsőházba belejussanak. 

A mi ezen javaslatban a törvényesen bevett vallásfeleke-
zetek részvételére vonatkozik, az a nemzet egyetemének régi 
óhajtását képezi; ez a vallásfelekezetekkel, mint az államélet-
ben és társadalomban egyaránt kétségtelenül nagy fontosságú 
tényezőkkel a tradiczionalis alapon való leszámolás és méltó 
betetőzése a következetesen keresztülvitt és a népéletben gyö-
keret vert vallásegyenlőség magasztos elvének. 



A javaslatban.kifejezést nyert azon czélzatra vonatkozó-
lag, mely szerint a felsőház a főispánok helyett is élethosszig-
lan kinevezendő tagok által lesz felfrissítve; én azon nagy-
szabású beszéd utári is, melyet tegnap Szilágyi Dezső t. kép-
viselő úrtól hallottunk, az alkotmányosság szempontjából nem 
láthatok oly nemű ellenvetést, mely bebizonyíthatná előttem, 
hogy ez úgy a szabadelvűség, mint az ezzel egybekötött kép-
viseleti rendszerrel s a parlamentarizmus által gyakorolt nép-
felség-jog elvével ellenkeznék; mert elismerem én azon felfogás 
tetszetősségét, mely a szabadelvűség praegnansabb kifejezésé-
nek és a parlamentarismus keretébe jobban beillőnek találná, 
ha e felfrissítés a törvényhatóságok által vagy más módon, 
közvetett népválasztás útján történnék; mivel megengedem, 
hogyNa dolgok színezete, ha azokra szines üvegen keresztül 
legkivált a szónoki varázs azon villamos fényével bocsátjuk 
a világítást, tetszetősebb ; amint hogy koránt sincs szándé-
komban kicsinyleni a hatást, mit az ügyes dekoráczió a poli-
tikában is elérni képes. 

Azonban ettől eltekintve és a dolgot következményeire 
visszavezetve nem kevésbbé, sőt a parlamentarizmussal inkább 
összeférőnek, mert azzal szorosabban összefüggőnek és e mel-
lett viszonyainkkal megegyezőbbnek tartom azon módot, mely 
a javaslatban foglaltatik. 

Mert én a 'kinevezést, mely a minisztertanácsi előterjesz-
tés alapján foganatosítható csupán, nem ismerem el korlátlan 
— a parlament kritikáján felül álló — felségjognak. 

Miután a kinevezés ténye csak érvényesítése azon hatá-
rozatnak, melyet a parlamentnek felelős miniszterek hoznak, 
az okozati összefüggést a parlament többsége által támogatott 
minisztériumnak a kinevezésre vonatkozó cselekménye ós a 
népképviselet között, melynek a miniszter minden tényeért 
felelős, elvitázni nem lehet; és ez okból nem vitázható el azon 
befolyás sem, melyet a képviselőház — e törvényjavaslat sze-
rint — a felsőház alakulására gyakorland. 



És igy minderi esetre a nép felségjognak, ha nem is paeg-
nansabb, de; sokkal egyetemesebb kifejezése az, ha a társada-
lom azon erői felett, melyek kineveztetés útján a politikában 
érvényre jutnak, a parlamentből életet nyert kormány gya-
korol — a népképviseletnek felelős — kritikát: mint volna 
azon eljárás, ha e kritika valamely — ehhez képest minden 
esetre szűkebb látkörű — testületre, például a törvényható-
sági bizottsági gyűlésekre bízatnék. 

De van még más szempont is, melynél fogva a választást 
a felsőház hivatott alkotó elemeinek nem tartom, épen a kép-
viselőház tekintélye érdekében. 

Lehetnek ugyanis, kik előbbi érvelésem kiindulási alap-
ját nem helyeslik s a választást tartják a népjog egyedüli, ki-
zárólagos kifejezésének s minden kinevezést, bármiként kor-
látozza is azt a miniszteri felelősség, a korona, jogaként kvali-
fikálnak. Ez esetben mig a népjog csakis a képviselőházban 
érvényesül, ezzel mintegy ellentétben a felsőházi- kinevezés a 
korona tekintélyének némi részét ruházza a felsőházra, miáltal 
a korona is* a felsőház határozatai iránt eleve angazsirozva 
volna. 

Ha tehát igaz az, a mi tegnap túlnan az ékesszólás oly 
hatalmával vitattatott, hogy a felsőházi többség e javaslat 
elfogadása esetén mindenkor az időszerinti kormány kezében 
leszen; akkor ki van zárva annak lehetősége, hogy ne mindig 
a parlament többségének határozata foganatosíttassák; mert 
hisz fel kell tennünk, hogy Magyarországon más kormány, 
mint a mely parlamenti többséggel bir, kormányozni sohasem 
fog. De nem ez a mit tulajdonkép mondani akartam. Hanem 
az, hogy ugyanegy alapon szervezett intézmény, ha egymás 
ellenébe állíttatik, a mi sok esetben a két kamara mellett el 
nem kerülhető, mint a gépeknél az ugyanegy anyagból készült 
fogas kerék: lefelé és fölfelé egyaránt könnyen elkoptatja egy-
mást. Es ez az, a mitől, ha a felsőházban a választás alkal-
maztatik, joggal tái-tani lehet. 



De nem tarthatom a kinevezési rendszert a kormány 
hatalmai törekvésének rugójául sem. 

A nélkül, hogy tagadnám, miszerint a kinevezési jog 
gyakorlása általában — ellenőrzési jogát erőtlenül teljesítő 
parlament mellett — a kormányhatalom öregbülésére szol-
gálhat : tagadnom kell, hogy ez a mostani kormánynyal szem-
ben alkalmazható. 

Mert mit ad fel e kormány, mivel ma rendelkezik, hogy 
az életfogytiglani kinevezésre való jogot megszerezze? Feladja 
a főispánokat, a kiknek eddig nemcsak kinevezése, de lemon-
dása felett is rendelkezik ; és nyer helyettük kinevezetteket, a 
kiknek lemondása iránt — a természet rendjén kivül — hova 
pedig a kormány keze sem ér el, — semmi hatalmi erőt nem 
gyakorolhat; szóval ép azon tényezőt bocsájtja ki hatalmi kö-
réből, melyet, ha kellő hajlékonyságáról meg nem győződött, 
eddig vétlenül jogában állott feltétlenül úgy alakítani, hogy 
általa hatalmi erejét a főrendiházban érvényesíthette. 

Miután én ennélfogva az élethossziglani kinevezés rend-
szere által sem a parlamentarizmus elveit felforgatva, sem, a 
kormányhátalomnak az eddiginél nagyobb öregbítését eszkö-
zölve nem látom, és e mellett lehetőleg tartom, hogy a felső-
házban az egyéni kitűnőségek is elfoglalják az őket joggal 
megillető helyet >; és mindezek után — a mi szintén lényeges 
dolog, — az élethossziglani kinevezés bizonyos állandósítását 
biztosítja az elveknek, melyeket a társadalom megérlelt: a 
javaslatban foglalt kinevezésnek bármi alakban kombinált vá-
lasztási eljárás felett elsőséget adok. 

Hanem kettő az, amire nézve — nem ugyan az alapelve-
ket, hanem a részleteket illetőleg, — a törvényjavaslatból ki-
folyólag aggályaim vannak. Egyik, a miért hogy benn vagyon, 
másik, a miért nincs benn e javaslatban. Egyik, a mi a tör-
vényjavaslat rendelkezéseiből nyilvánvaló, hogy tudniillik a 
főrendek egyik része, mely eddig a született törvényhozókkal 
azonos jogokat gyakorolt s gyakorol máig — jóllehet erre 



indokot nem szolgáltatott — ha e javaslat törvényerőre emel-
tetik, e jogát elveszti. 

Ertem a katholikus vallású főpapokat. 
T. ház! A magyar közjog ugyanis, de jure fenntartotta 

azon régi katholikus püspökségeket is, melyek legkivált török 
invázió következtében megszűntek. 

Azok, kik az elvesztett egyházmegyék püspökeivé a mi-
nisztérium ajánlatára a király által kineveztetnek, ugyanoly 
jogalapon tagjai a főrendiháznak, mint a többi megyés püs-
pökök. 

Közjogilag köztük tehát semmi különbség nincs. A va-
gyoni különbséget pedig eléggé paralyzálja, hogy ezek a czim-
zetes néven jelölt püspökök — azon viszonyuknál fogva, mely-
ben az illető káptalanokkal vannak, vagyoni képviselet tekin-
tetéből is eléggé figyelemre méltó helyet foglalnak el. 

A tradiczionalis jog tehát, melyet a főrendiház minden 
családja iránt érintetlenül hagyunk, a czimzetes püspökök 
fentartása mellett szól; de a szabadelvűség, melyet a vallás-
egyenlőségből kifolyólag alkalmazunk a többi vallásfelekezetek 
előbbkelőire, nem igényli tőlünk, hogy az adott jogokat ok 
nélkül elvonjuk. Hisz tán a szabadelvűség fogalmával inkább 
a jogok kiterjesztése, mint azok megszorítása egyezik meg ; 
főleg akkor, midőn, mint előbb kifejteni szerencsém volt, ezen 
jogot a jövendőre nem mint privilégiumot, hanem mint kötel-
mekkel járót tekintjük. 

Avagy azok, kiktől e jog megvonatni szándékoltatik, nem 
állanak azon tudományos és társadalmi magaslaton, melyre 
az új elemek, kik a felsőház tagjaiul besoroztatnak, felavattat-
nak? Példákat nem idézek. Mert az ephemer egyéni érték 
önmagában kevés súlylyal kell hogy bírjon az intézmények 
szervezésénél. 

De ugyanakkor, midőn a nemzet kisebb részét képviselő 
egyéb vallásfelekezetek azon helyet, mely eddig csak egyik-
nek kizárólagos joga vala, elfoglalják; és ezt a toleráns több-



ség rendjében levőnek, sőt az általa eddig elfogadott elvek 
folyományának találja: legalább is czélszerűtlennek találom 
azon áldozathozatalt, mely az illetőktől, de azok részéről is, 
kik őket a felsőház jogosult faktorainak ismerik, megkívánta-
tik akkor, midőn tőlük az ő helyüket kérik, ha nem is kevésbé 
jogosultak, de mások számára; főleg, miután a hitfelekezet a 
képviseltetés mérvére igényeiben kielégítve nincs. 

Mert ha már a vallásfelekezetek, mint külön-külön és 
egyenként megítélendő társadalmi tényezőket a felsőházban 
érvényre juttatjuk, a mi ma nálunk ép oly időszerű, mint op-
portunus: gondoskodni kell azok nemcsak egymásközti egyen-
súlyának .biztonságáról avagy legalább valószínűségéről, de 
arról is, hogy mig az egyiket a részvételi jog kellőkép kielé-
gítse, addig a másikban az ilynemű leszorítással feltámadható 
elégedetlenség érzete föl ne keltessék. 

A másik aggályom vonatkozik arra, a mi e javaslatban 
semmikép nem foglaltatik. Hogy t. i. a már kifejtett módon 
egybealkotandó felsőházban hely nem biztosíttatik azoknak, 
kiket, ha a közélet malomkövét képező pártalakulások össze-
őröltek is, onnét joggal ki nem szoríthatók. 

A politikust, kinek irányeszméit a nép továbbra magáé-
nak el nem ismeri, le kell szorítani a bársonyszékekről ; a 
népnek joga van megakadályozni, hogy azon elvek képviselői 
a parlamentben helyet foglalhassanak: de a tehetséget, mely 
a köznek Való szolgálatba élesült, a tapasztalatot, mely a po-
litikai küzdtéren öregbedett, meg kell becsülnie a társadalom-
nak. 

Ezért a miniszternek, ki huzamosb ideig — teszem há-
rom éven át — vezette bármely kormányzati ág ügyeit, felső-
házi tagsági jogát minden eshetőség ellen biztosítani e törvény 
által kívánnám, annál inkább, mert a minisztertanács addig, 
mig tagjai a kormányon ülnek, tagjait diskreczionalis tekin-
tetből kinevezésre nem ajánlhatja; ha pedig á minisztérium a 



pártalakulások következtében megváltozik, a távozók az új több-
ség bizonytalan értékű kegyelmének vannak kiszolgáltatva. 

De még egy hézagot látok azon oly igen megtámadott 
25. szakasz rendelkezésében. E szakasz szerint ugyanis az 
első kinevezéskor azokra fordítandó figyelem, kik a főrendi-
ház utóbbi három évi ülésében résztvettek. Ezt én kiterjesz-
teni kívánnám azon egyébként a főrendiházban helylyel 
birokra, kiket ez idő szerint, de a mult ülésszak alkalmá-
ból is a képviselőház tagjaiul tisztelni szerencsénk van és 
volt. 

Mert én a népbarátságot a főrendekhez tartozó férfiú-
ban is tisztelni tudom ; s azért, ha egyébként főrendiházi tag 
leszállott a nép közé a végből, hogy népképviselővé felemel-
kedjék : tőle azon biztosítékot, melyet a törvényjavaslat a 
többi főrendieknek nyújt, kik a tárgyalásokban résztvettek, 
megvonatni azon indokból, hogy a tárgyalásokban köztünk 
vettek részt, nem kívánnám. Ezekre vonatkozó nézeteimet 
azonban lesz alkalmam a részletes vita folyamán bővebben 
kifejteni. 

Most a törvényjavaslatra vonatkozólag általánosságban 
Stuart Millnek azon ismert nézetét idézem: „politikában 
ugy mint a gépészetben a gépen kivül kell keresni az erőt, 
mely a mozgást eszközli; és ha ez erő meg nem található, 
vagy elégtelen, a gép nem fog helyesen, működni." 

En erősen hiszem, hogy e törvényjavaslat megtalálta 
a kellő erőket a társadalomban, hol azokat kereste; s bizton 
remélem, hogy a gép hatalmasan fog működni, hajtva azon 
erős nemzeti öntudat által, mely mindazokban, kik e gépe-
zetnek részei lesznek, mindenkor meg volt és meg vagyon. 

Elfogadom a törvényjavaslatot általánosságban a rész-
letes tárgyalás alapjául. 



II . 

Az állami tisztviselők nyugdíjazásáról szólló 
törvényjavaslat 25. szakaszáról. 

(Miniszterek nyugdíjjá.) 
Mondatott a képviselőháznak 1885. márczius hó J 3-iki ülésében. 

T. ház! Teljesen értem azon tartózkodást, mely ezen 
szakasz bővebb indokolására vonatkozólag a t. miniszterelnök 
úr által az általános vita alkalmából kilátásba helyeztetett. 

Ha már a szolgálati pragmatika szükségességének ezen 
padokról történt tárgyilagos hangsúlyozása személyes invek-
tivákra vezetett: könnyen megmagyarázható előttem, hogy 
a t. kormány tagjai és az azokhoz közel állók magukat ilye-
neknek kitenni ezen külön indokolás nélkül is szükségesnek 
bizonyuló rendelkezésnél nem igen óhajtják. 

Legyen tehát nekem t. ház, kegyesen megengedve, hogy 
azon elveket, melyek engem e szakasz elfogadásánál vezé-
relnek, röviden felemlítsem. 

T. ház! Az idők jelének tartom, hogy e házban min-
den jelentékenyebb törvényhozási alkotásnál, általános poli-
tikai elvek fejtegetésével találkozunk; és a szabadelvűség de-
finicziójától kezdve annak nüanszirozásáig igen érdekes theo-
riákat hallottunk, bár sokszor azon következtetéssel, hogy 
nem ezen párt az, a mely tulajdonképen szabadelvű, s e ház 
más pártjának ezen elnevezéshez jogosabb igénye volna. Es 
ez épen olyankor történik, midőn több részről oly nyilatko-
zatokkal és eléggé nem leplezett törekvésekkel találkozunk, 



melyek ez igény jogosultságát az illetőknél kétségbe von-
hatnák. 

De a szabadelvűséget mindaddig nem féltem, mig ah-
hoz pártkülönbség nélkül, mint panaceához fordulunk, akár 
egy intézmény megszavazásáról, akár meg nem szavazásáról 
van szó; mert mindaddig, mig a törvényhozás az alkotá-
sok vitatásánál a szabadelvűség ismérveit alkalmazza, — 
legyenek bár az egyéni nézetek a felfogás egyediségéből 
folyólag bármennyire különbözők — sem felülről, sem alulról 
jövő reakcziótól tartanunk nem kell. 

Azt vélem t. ház, hogy nemcsak szerény nézetem sze-
rint, de általában önkormányzattal biró nemzet politikai érett-
ségére nézve két fő-prognosztikon vagyon: minél tágasb és 
nagyobb a nép befolyása a törvényhozás és kormányzati 
faktorok alakulására, és minél kisebb és kevesebb az akadály, 
mely az egyéni tehetségek érvényesülésének útjában áll. 

Nem kívánok t. ház az elméleti fejtegetések zónáján 
révedezni, és csakis rövid pár szóval vonom le e tétel utóbbi 
részéből következtetéseimet. 

A szabadelvűség fokozatos és bizonyos szükségszerű 
egymásutánban rontotta le azon akadályokat, mik az egyéni 
tehetségek érvényesülésének útjában állottak. 

A jobbágyság felszabadítása, a hivatalviselésre való álta-
lános képesítés, a vallásegyenlőség behozatala és egy félszá-
zadon át az intézmények egész lánczolata ezen czél elérésére 
irányul. 

Ezen szakasz — szerény nézetem szerint — lerontja 
azon nem képzeleti, hanem rövid parlamenti életünkben is 
gyakrabban nyilvánult akadályt, melyet az egyébként hiva-
tott, de vagyon hiányában családját keresményével fentartó 
egyén lát maga előtt felemelkedni akkor, midőn őt a körül-
mények alakulása s a törvényhozás többségének és koroná-
nak bizalma a közügy kizárólagos szolgálatára, a parla-
mentáris ország legkiválóbb állására felhívja, 



Igenis t. ház, én a miniszteri és államtitkári állást uigni-
tásnak, méltóságnak tartom, ha azt méltó emberek foglalják 
el, annak daczára is, ha az út, mely ez állásra vezet, a hiva-
tott tehetségnek vagyoni tekintet nélkül nyitva áll. Es e fel-
fogásom nyilvánításánál a túloldalról hangoztatott cinismus 
vádjától nem félek. Mert nem az a cinismus, ha a tehetségek 
útjából a korlátokat elhárítjuk, de ha az el nem hárítható 
tisztességi korlátokat figyelmen kívül hagyjuk. 

De lássuk a kérdést gyakorlati oldaláról. En valamint a 
gazdagságot önmagában semminemű érdemnek nem tartom, 
ép úgy a független ekzisztencziát biztosító vagyon hiányá-
ból senki részére előjogot vindikálni nem kívánok — és épen 
ezért a szóban lévő kérdés gyakorlati része az, a mi előttem 
kényes természetűnek és óvatosan megoldandónak látszik. 

A minimalis összeg megállapításánál Angliának, a gaz-
dag anyagi forrással rendelkező államnak példájára való 
hivatkozást nem tartanám viszonyainkra alkalmazhatónak. 
Mert azt hiszem, hogy mi nem a teljesített vagy teljesítendő 
szolgálatokat akarjuk a lelépés után is honorálni; de az 
illető családja részére egy a középosztály életviszonyainak 
megfelelő járadékot biztosítani. 

E tekintetből a 4 és illetőleg a 2 ezer forintot sem túl-
magasnak, sem pedig aránytalan semmiségnek nem tartom. 
Ez összeg mig egyrészt elég kevés arra, hogy a közszolgá-
lat iránti nemes ambiczió rúgójául ne tekintessék, és így 
annak elfogadása a társadalmi és történelmi elismerést ki 
ne zárja; másrészt elégséges arra, hogy a hazának szolgála-
tában állott férfiút megmentse azon, az élők által, soha meg 
nem irigyelt dicsőségtől, hogy megkésett elismerésből állam-
költségen temettessék el. 

En nem tehetek róla — ugv vagyok meggyőződve, de 
a történelem is e felfogás mellett tesz bizonyságot, — hogy 
valamint a természet a tehetségek adományozásában nern 
tesz különbséget koronás bölcső és darócz pólyák között: 



ugy minden erény s igy a hazafias erények is sem állás, 
sem foglalkozás, sem vagyonhoz kötve nincsenek. 

Látunk önző nagyokat és önzetlen kis embereket és 
viszont; és sem a természet törvényeiből, sem bármiféle 
jogszabályokból nem következik, hogy az önzetlen ember, — 
ha szegény volt — nyomorban is haljon meg. 

Sok gazdag önzőt láttánk szegényen meghalni, de lát-
tunk némely önzetlen szegényt, ha nem is gazdagon, de tűr-
hetően biztosítani saját és családja részére az aggkor kiér-
demelt nyugalmát a nélkül, hogy ez által a társadalmi vagy 
történelmi elismerésre való jogát feladva, azt a megélhetés 
kényszerének oda dobni kellett volna. 

Csak attól legyen ez megtagadva, kire legfontosabb 
érdekeink intézése és megvédése bízvák ? 

Azonban a szolgálati idő megállapításánál a Lajtán túl 
behozott azon intézkedést, hogy a hivatalba lépés önmagá-
ban már a nyugdíjra is jogosultságot adjon, sem vélném a 
mi viszonyainknak megfelelőnek. 

Mivel pártvajudások alkalmával — a minek lehetősége 
pedig kizárva nincs — gyakran oly időleges konstellácziók 
létesülnek, hogy azokra az ezen intézmény behozatalát kény-
szerítő elveket következetesen alkalmazni alig lehetne. És 
ezért a mi viszonyainknak inkább megfelelő angol felfogást, 
mely a nyugdíjazásra megkívántató legrövidebb időt három 
évben állapítja meg, helyesen látom megválasztva. 

Ami végül a nyugdijj-igénv érvényesítését illeti, bizo-
nyos szenzaczionalis törekvést látnék abban, ha ehhez vala-
mely kérvényezési vagy nyilatkozási kötelezettség füzetnék. 

Kik nincsenek reá utalva, nem fognák magukat az eset-
leges tárgyalásnak kitenni, és ezáltal a többiekre bizonyos 
erkölcsi nyomás gyakoroltatnék. 

Mert a szegénység, bár nem szégyen, nem szokott 
önmagával dicsekedni, sőt inkább szemérmesen leplezi ma-
gát ; kényszeríteni pedig, hogy vagy a megbélyegezéstől félve 



visszavonuljon, vagy a lenézetés megelőzésének czélzatából 
hivalkodjék: nem czélszerű dolog. 

Inkább tartok a kommunizmusra vezető hivalkodó sze-
génységtől, mint a felfuvalkodott gazdaságtól. Ez csak szá-
nalmas, amaz azonban félelmes. 

A vagyon társadalmi exkluzivitását semmiféle törvény-
hozási intézkedés meg nem szünteti, mert ezen excluzivitás 
határát az életviszonyok különböző volta képezi; de ez nem 
is szükséges; azonban a vagyon politikai praeponderanczi-
ájának semlegesítését az értelmi arisztokráczia ós a társadalmi 
demokraczia érdekei egyaránt megkívánják. 

Ezeknél fogva én a miniszterek és az államtitkárok 
nyugdíjazására vonatkozó 25. §-t a pénzügyi bizottság szö-
vegezése szerint elfogadom. 



I I I . 

Az országgyűlés időtartamának meghosszab-
bításáról szólló törvényjavaslatról. 

Mondatott a képviselőháznak 1885. évi deczember hó 11-iki ülésében. 

T. ház! Egyik t. barátom, ki avatott tollal irta meg a 
legutóbbi évek politikai történetét, szellemes különbséget tesz 
a tiz év előtti politikai eszmék és pártok és a mai pártok kö-
zött. Következtetéseiben azon végeredményre jut, hogy ma 
már nem — mint azelőtt — csupán pártok, hanem eszmék 
is állanak egymással szemben. 

Ezen — egyébként minden pártra hizelgő — mondást 
nem merném aláírni. 

Nem azért, mintha annak mai igaz voltát kétségbe vonni 
akarnám ; nem azért, mintha én politikai újjászületésünk óta 
minden pártot eszmék és elvek körül csoportosulva nem lát-
tam volna: de azért, mert az eszméknek maguknak nem kell 
egymással küzdelemben lenniök; amint, hogy ma is e kérdés 
körül sokan ellentétes pártállásúak egy eszmekörben — mi 
több — ugyanegy eszmében: a választások lehető tisztaságá-
nak eszméjében találkozunk. 

Mert a politikai pártokat nem az eszmék tartják össze, 
hanem az azokból levont igazságok érvényesítésére szolgáló 
törekvésnek azonossága. 

Ügy tapasztalom t. ház, hogy nemcsak ezen vita alkal-
mából, de már a jelén országgyűlés megnyílta óta a t. ellen-
zéki szónokok részéről oly nyilatkozatok tétetnek, melyekből 



meggyőződhetni, hogy a t. ellenzék a képviselőház jelen ala-
kulatával megelégedve nincs. En ugyan ezt természetesnek 
találom a választások eredményét illetőleg, és csak azért em-
lítem fel, hogy e tekintetben az egyértelműséget a pártok kö-
zött konstatáljam; de a t. ellenzék elégedetlensége okát a 
választások tisztasága ellen felhozott panaszokban nyilvánítja; 
és mert tegnap a t. ellenzék egyik kimagasló alakja részéről 
e törvényjavaslat épen ez irányban támadtatott meg: engedje 
meg a t. ház, hogy e javaslattal néhány perczig kizárólag e 
szempontból foglalkozzam. 

Előre bocsátom, hogy előttem az a szempont, mely az 
öt évi tartamot a képviselőnek pártjával szemben való függet-
lenségére nézve kívánatosnak tünteti fel, és mely ezen részről 
érvül fel nem is hozatott, és csak értelmi riposz gyanánt alkal-
maztatott, kevés erkölcsi alappal bir. 

Mert ügy hiszem, nem jutottunk odáig, hogy a képviselő 
egyéni függetlenségét biztosító törvényes intézkedésre szükség 
volna. 

De ha igy volna is — amit tagadásba veszek — akkor 
a miniszterről, a ki e javaslatot beterjeszté, bátran elmond-
hatja majd a történelem, hogy: jobb volt pártjánál, mely őt 
támogatta. 

Én e törvényjavaslat főérdemét azon erkölcsi visszaha-
tásban találom, melylyel az a választások módjára befolyás-
sal lesz; és örömmel látom, hogy ezen irányban e javaslat 
kevesebb vehemencziával lett megtámadva. 

Általánosságban tekintve a javaslat ellen elvi tekintetből 
felhozottakat, elismerem, hogy azon elmélet, mely a népérzü-
let kifejezését a minél gyakrabban visszatérő választásokban 
keresi, tetszetősebb; de meg fogják engedni azok, kik erre 
mint a szabajdelvűség egyik axiómájára hivatkoznak, annak 
igaz voltát, hogy a választások időközeire nézve az egész 
müveit világ szabadelvű nemzetei nincsenek egy értelemben ; 
magának a kontinensnek parlamentjei nem állapodtak meg 



erre nézve egyenlő időtartamban. És ennélfogva, amily hely-
telen volna az egyes alkotmányok szabadelvűségére nézve a 
parlament megbízatási idejét venni zsinórmértékül: ép oly 
kevéssé állítható, hogy azon parlament, melynek 3 évi tarta-
ma ma a liberális felfogásnak megfelel, nem fog megfelelni 
annak akkor, ha az időtartam hosszabbra, teszem 5 évre ter-
jesztetik ki. 

E tekintetben a munkakörön kivül, mely a parlamentre 
vár, a nemzet összes közviszonyai, a népélet sajátságai, a 
társadalom törvény tisztelete és az ebből kifejlett politikai 
érzék irányadók; összevetvén mindezeket a választói jog 
gyakorlásával és a választói jog kiterjedtségének mértékével. 

Az ezekből előtűnő kép kidomborodó vonásai teszik az 
alkotmány többé-kevésbé szabadelvű voltát érthetővé. S hogy 
e vonások közül a választói jogosultság az, mely az egész 
képen a tónust adja: ez elvitázhatlan. 

És ezért szomorodom el, valahányszor a hamísitott nép-
érzület vádja dobatik fel még komoly férfiak által is e házban. 
Nem azért, mert tagja vagyok e többségnek, mely ellen a 
váddal élnek, és a vádból a magam részét is kiveszem, de 
mert tudom, hogy ezen váddal — talán feledik azok, kik ezzel 
élni szeretnek — a nemzet választó polgárainak elvégre is 
többségét illetik. 

Hisz e vádnak lényege az, hogy a nemzet többsége az 
állítólag alkalmazott hivatali pressziók és nyújtott anyagi elő-
nyök ellenében nem birt a politikai érettség azon mértékével, 
hogy ezek ellenében a választásoknál a tiszta meggyőződést 
juttatta volna érvényre. 

De ez eszinemenetet követni nerri kívánom, mert ebből 
folyólag a választások tisztaságának biztositéka csakis a vá-
lasztói jogosultság megváltoztatásában volna keresendő. 

Pedig a választói jog megváltoztatása a mi viszonyaink 
között, akár annak megszorítása, akár kiterjesztése útján, 
csakis reakczionarius tendencziákat leplezne. 



A választói jogosultság megszorítása már önmagában 
az; a jog kiterjesztése pedig azzá válik oly elemek bevonásá-
val, melyekkel — mint Napoleon megmutatta — a deszpo-
tizmust is lehet a szabadság foszlányaiba öltöztetni. 

De nem kereshetem e garancziákat egyoldalúlag a vá-
lasztások verifikácziójának módjában sem. 

A Ouriának, amint e tekintetben többek nézetével talál-
kozom, mint legfőbb jogszolgáltatási fórumnak a politikai 
életbe vonását egyrészről a jogszolgáltatásra nem tartom üd-
vösnek : másrészről a képviselőnek közjogi állása fölötti bírás-
kodásra. csakis vele egy jogalapon álló testületet ismerek el. 

A népszuveritás egy-egy részese felett csakis a népszu-
veritás összessége lehet jogosítva ítéletet hozni. 

És meg vagyok győződve, hogy azon házszabály-módo-
sitásokban, melyeket a miniszterelnök úr beterjeszteni igért, 
benfoglalva lesznek — é s ha nem, befoglalhatok — azon alap-
elvek, melyek érvényesítésével a ratifikaczionalis eljárás 
korrektségét elérnünk lehet. 

Mondták és állították többen — mint Irányi igen t, kép-
viselő úr — hogy e garancziák magában a választási eljárás-
ban keresendők. 

Hisz még alig több, mint tiz év előtt volt alkalmunk ez 
irányban megyénként külön-külön módokat kitapasztalnunk; 
ós maga a t. ellenzék, midőn a lefolyt választások iránt vá-
dakkal illet, a legsúlyosabb vádnak találja, ha azt az 1872-iki 
választásokhoz — a mikor pedig volt több helyen titkos sza-
vazás is — hasonlítja. Azt azonban maga az ellenzék is elis-
meri, hogy az 1872-iki és mai választások között az előbbinek 
hátrányára nagy különbség van. 

A formák tehát önmagukban nem teszik tisztábbakká a 
választásokat. 

Azok után is, miket a kérdés ezen részére nézve teg-
nap gr. Apponyi t. képviselőtársam előadott, azon nézetben 
vagyok, hogy ez a csepp törvény a házszabályok kellő módo-



sításával nagyobb kihatással lesz a választások rendjére, mint 
a büntető határozatok egész özöne. 

Büntető határozatok mindig torlók, sohasem nemesítők; 
és nekünk a választások lényege iránti fogalmat kell nemesí-
tenünk. És helyesen mondta gr. Apponyi t. képviselőtársam, 
hogy azon ok, mely a jelen javaslatot általánosságban kívá-
natossá teszi a társadalom előtt, a társadalomnak a választá-
sok iránti undorában, hogy természetesebb kifejezéssel éljek, 
a társadalom csömörében keresendő. 

De én nem azt a hatást várom a mandatum meghosz-
szabbításából, a mit igen t. képviselőtársam, tudniillik a visz-
szaélések intenzivebb voltát és a mandatumhoz való görcsös 
ragaszkodást. 

A nagyobb időtartam által nemcsak a megválasztottra 
nézve emelkedik a választás értéke, de emelkedik a választóra 
nézve is. 

Elég talán ez irányban az 1861-iki, 1865-iki s még az 
1869-iki választásokra hivatkoznom, a mikor a választó kö-
zönség e jogot mint féltett kincset adományozta; s a mikor 
még a megengedett alkotmányos költségek eszméjét sem im-
portáltuk. 

A jog akkori kétségtelenül tiszta gyakorlásának oka váj-
jon nem-e a ritkább választásokban keresendő. 

/ 
Es ez természetes. 
Mi, az alföld gazdái, kik klimánk heves változásait s 

ennek a gazdasági vetés-forgásra való befolyását ismerjük, 
tudjuk, hogy tiszta buza ugar nélkül vajmi ritkán terem; sem-
miféle mesterkélés nem adja meg a földnek azon erőt, mit 
megad a pihenés. 

A népnek a választások izgalmaitól való pihenésre ép 
úgy szüksége van, mint az anyaföldnek. 

Ki ritkábban jut élvezethez, inkább megválogatja azt; 
ki gyérebben gyakorolhat jogokat, nagyobb áhítattal és meg-
fontolással cselekszi ezt. 



De magára a választás tényét befolyásoló egyéb dolgokra 
is kihatással van ez öt év. 

Befolyások, mik ma 3—3 évenkint értékesen érvénye-
sülnek, 5 év alatt elkopnak. 

Jelszavak, melyek mögött eszmék nem rejlenek, hosz-
szabb idő alatt megszűnnek varázsigék lenni. 

Eszmék, mik ma port vernek fel s a miknek lényegét e 
portól sokan nem látják, teljes nuditásukban állnak majd a 
nép előtt is. 

A nép, mely többet adott a képviselőnek — többet is 
követelhet tőle. 

A képviselőt nem úrnak, de a haza munkásának tartja ; 
s a kerület — a mint illik — nem gazdát, de munkást keres. 

A választásoknál kevesebb lesz a lelkesültség, de több a 
ragaszkodás. 

És népünk, melyről senki sem állithatja, hogy a munkát 
nern tiszteli, a többséget a nagyobb munka-értéknek fogja adni. 

En nem áltatom magamat t. ház azzal, hogy ez a legkö-
zelebbi választásnál el fog éretni. Hisz a legközelebbi válasz-
tás ideje még közelre is esik. És azon kivül meg fog maradni 
a személyek közdelme mint elmaradhatlan emberi gyöngeség 
— örökre. Megmarad — remélem csak időlegesen — a sajtó 
azon selejtes része, mely ezt űzi, vagy személyi érdekek 
szolgálatában áll. De ennek befolyását elvégre is megszünte-
tendi a tisztességes sajtó azon eddig is követett eljárása, mely 
szerint a szolidaritást az ily elemekkel szemben megtagadja. 

Én, t. ház, az úgynevezett univerzális gyógyszerekben 
nem hiszek, és — mint említérn — é javaslatot sem tartom 
olyannak, mely minden bajt önmagában megszüntetni képes 
volna; de mert remélem, hogy a mandatum hosszabbítása és 
a házszabályok czélbavett javításával valósítható azon eszme, 
melyben mindannyian egyetértünk: a választások tisztasága, 
a javaslatot egészben és részleteiben elfogadom. 



I V . 

Az oktatásügyről. 
A vallásfelekezetek befolyásáról az oktatásra. A népoktatás, 

középiskolák és harmadik egyetemről. 
Mondatott a képviselőháznak 1886. évi februárhó 6-iki ülésében. 

T. ház! Ep ugy, mint az előttem szólottak, én magá-
val a költségvetéssel foglalkozni nem szándékozom, a leg-
kevésbé annak tételeivel; mert azon meggyőződésben vagyok, 
hogy a t. miniszter urnák ezen költségterv tételeinek védel-
mére nem igen kell felállania; és ez okból e tekintetben az 
én igénytelen felszólalásomnak vajmi csekély értékű hivatása 
volna. 

Szándékom ennélfogva a vita ezen előhaladott stádiu-
mában csupán némely észrevételre szorítkozni azon közok-
tatásügyi politika szempontjából, mely ezen költségtervnek 
erkölcsi hátterét, reális alapját képezi; és reflektálni azokra, 
a melyek itt e házban leginkább a vallás és tanügyi poli-
tika ellenében felhozattak. 

Ezek után talán feleslegesnek látszik ezen helyről ki-
nyilatkoztatnom, hogy én a költségvetést elfogadom; elfo-
gadom nem egyoldalúlag, a t. miniszter ur működése iránt 
bennem élő bizalom folytán; hanem azért, mert a közokta-
tásügy állapotáról kiadott jelentés adatai és az abban foglal-
tak meggyőztek engem arról, hogy közoktatásügyünk az 
utóbbi időben bár lassú tempóban, de folytonos haladásban 
van; meggyőztek továbbá arról is, hogy azon intencziók 



sikeressége esetében, a melyek a jövő tevékenységre nézve 
a jelentésben jelezve vannak, közoktatásügyünk még nagyobb 
haladásnak néz elé. 

Ezen meggyőződésben megnyugodva olvastam néhány 
nap előtt ugyan egy napon két különféle közleményt a lapok-
ban. Az egyik közlemény tudósítás a képviselőház bizottsá-
gainak üléséről, mely szerint a közigazgatási bizottságnak 
a községi törvény tárgyalása alkalmával tartott ülésében 
szóba hozatván a községi elöljárókra vonatkozólag az irás-
olvasás tudás kötelezettsége, illetékes részről kinyilvánítta-
tott, hogy ez az igény nálunk még korai. 

A másik ugyan ezen napon az igen t. miniszter urnák 
egy rendelete, melybe az ország kedvezőtlen pénzügyi hely-
zetére való tekintettel meghagyja alantas közegeinek, hogy 
népiskolai segélyek iránti kérvényeket még eléje se terjesz-
szenek. 

Ez a két közlemény t. ház, erősen vonatkozik a mi köz-
oktatási állapotainkra. 

Az egyik, nézetem szerint, a politikusnak Ítélete, a ki 
sokakra jogfosztást lát abban, ha bizonyos polgári jogosult-
ságok megszerzéséhez olyan feltételek füzetnének, a mely 
feltételek általánosságban még meg nem szereztethettek. 

A másik talán a tanügyi férfiú önelégültsége, a ki érezve 
a sikereket, és nyomva másfelől a budget betartásának ter-
hétől, elégségesnek véli azt, a mit eddig tett, és távol tartani 
kívánja magától még a kísértést is, hogy ott se tegyen, ne 
tehessen, habár égető szükség volna rá, a hol akarna is. 

Bocsánatot kérek, de az igen t. miniszter ur a magyar 
parlamentet a budget betartásában eme preczizitáshoz nem 
szoktatta; és ezért daczára ezen két közleménynek, bennem 
még a miniszter úr helyes közoktatási érzékébe vetett hit a 
legkevésbé sem ingott meg. 

Mert én meg vagyok arról győződve, hogy ezen ren-
delet azon 305 községre, a melyekben iskola egyátalán nin-



csen, nem vonatkozhatott; hiszen, hogy ha ezen községek-
ben — feltéve, de meg nem engedve azt — az állam az 
illetők minden hozzájárulása nélkül állítana iskolát, miután 
egy-egy iskolának felállítása átlag 500 forintba kerül ez a 
170,000 forint elég nagy összeg ugyan, de mégis csekély 
azon eredményhez képest, ha a t. miniszter úr azt jelent-
hetné, hogy az országban egy község sincs iskola nélkül. 
Valamint meg vagyok győződve, hogy az esetben, ha azon 
1,764 község közül, melyekben iskola nincs, de melyek más 
községekkel együtt tartanak fenn iskolát, a t. minister ur 
közreműködhetnék abban, hogy ezen községekben önálló, 
tehát a lakosság által könnyebben hozzáférhető iskolák állít-
tassanak, ebben őt a saját rendeletének szigorú rendelke-
zései feszélyezni nem fogják. 

Egyáltalán, a mi a népoktatás terén eddig történt, arra 
nézve a haladás el nem vitatható. En nem a perczentualis 
eredményeket értem, mert e tekintetben némi visszaesés is 
mutatkozik, init azonban annak kell betudni, hogy utóbbi 
időben a tankötelesek összeírása sokkal nagyobb pontosság-
gal történt. Azonban azért még e tekintetben is sok kívánni 
való van. 

Nálunk a népoktatás még nem áll oly magasan mint a 
szomszédos müveit országokban. 

Nem akarok a különféle államok statisztikájának rész-
letezésébe bocsátkozni. Csak Angliára hivatkozom, hol 1882-
ben sokkal kevesebb volt a tanulatlanok száma mint nálunk. 
Pedig Angliában arra a tapasztalatra jutottak, hogy ott, hol 
a lakosság többsége földmivelőkből áll, sokkal nagyobb ered-
ményeket lehetett elérni, mint a hol a lakosság többségét 
kézművesek és gyári munkások teszik. A mi népünk na-
gyobb része földmivesekből áll, és ezért ez összehasonlítás 
azt hiszem, helyén van. Angliában Kinn-ross-shireben a föld-
míves lakosság közt, mint az 1882-ki kimutatások mutatják, 
az egybekeltek mindnyájan aláírták nevüket. Edinburghban 



pedig az egybekeltek közül—a férfiak 2.72, a nők 4.89 száza-
léka kivételével — mind jártasak voltak az Írásban és olvasás-
ban, és daczára annak, hogy Angliában is vannak vidékek, 
hol a közoktatás rosz lábon áll, mint Koss-shireben, hol a 
férfiak közül 2 7 % , a nők közül 50—69 °/0 tanulatlan, az át-
lagos arány mégis Angliában a férfiaknál az írni-olvasni tu-
dókra nézve 86-89 %, nőknél 82-99 ü/0. 

Jól tudom, hogy Angliát sokban nem követhetjük, nem 
legkivált azon óriási áldozatokban, melyeket Anglia az utóbbi 
10 év alatt a népoktatásra hozott. De nem csak Angliát, ha-
nem akár Francziaországot, akár Németországot, vagy Bel-
giumot veszszük, ezek nálunk aránytalanul nagyobb összege-
ket áldoznak, a hol pedig e téren sok idők mulasztásait kell 
helyrehoznunk. 

Az iskolákat jellegük szerint kitüntető kimutatásból lát-
juk, hogy a népoktatás súlypontja ma is a felekezetek kezé-
ben van. 

Megnyugvással konstatálom, hogy a t. miniszter úr nem 
bolygatja a népiskolák jellegének kényes természetű kérdését. 
Meg vagyok győződve, hogy nem kényelmi szempontból teszi, 
hanem azért, mert látja, hogy a vallásfelekezetek tőlük telhető-
leg iparkodnak, és meg is felelnek a törvényes kívánalmaknak. 

Es én, t. ház, nem félek azon vádtól, a melyet Irányi 
Dániel igen t. képviselőtársam hozott fel ellenünk tegnapelőtt: 
a klerikális reakczió vádjától; valamint egyáltalában nem 
osztozom azon nézetekben, a melyeket Hermán Ottó t. kép-
viselőtársam fejtegetett, tudniillik, hogy a vallás és iskola 
egymást kizárják. 

Az, hogy az állam a vallásfelekezetek irányában bizo-
nyos állást foglal el, és nem lehet közönyös a vallásfelekeze-
tek alakulása irányában: az állam önvédelmi kényszeréből 
foly; és ez állásfoglalás önmagában még nem klerikális reak-
czió; mert a klerikális reakczió jelenségeire rá lehet mutatni, 
ezt pedig a t. képviselő úr elmulasztotta megtenni, és mert a 



klerikálizmus magában véve nem egyéb, mint az államban 
az egyházi, hogy ugy mondjam a hierarchiai érdekeknek túl-
súlyba jutása. A reakczió pedig annyit jelent, hogy ezen ér-
dekek pusszirozása tekintetében történt, vagy történni akar 
valami;; ilyenről pedig nálunk szólni nem lehet. 

De továbbá a vallásszabadság egyik sarktétele az, hogy 
a vallások metafizikai részének az állam részéről érintetle-
nül kell maradnia. 

Ezen tekintetből az államnak szenvedőleges türelemmel 
kell viseltetnie minden vallásfelekezet iránt egyformán. 

De azon nagy befolyásnál fogva, melylyel minden val-
lás a társadalomra bir, vannak az államnak a vallásfeleke-
zetek irányában obligatorius kötelezettségei is. Hogy többet 
ne említsek, az egyes vallásfelekezetek közti egyensúlyt az 
állam tartja fenn, és a vallásfelekezetek szabad vallásgya-
korlatának biztosítékait az állam szolgáltatja. 

Ezért viszont a vallásfelekezeteknek is vannak az állam 
iránt kötelességei. 

Az államnak joga van felhasználni a vallásfelekezeteket 
nem saját állami érdekében, hanem a társadalom érdekében, 
a miért az állam is tulajdonképen létezik; a társadalom ér-
dekében pedig kívánatos, hogy a népnevelés, mely nem any-
nyira állami, mint kiváló részben társadalmi érdek, ne val-
lástalan, hanem vallásos alapon történjék. 

Megmondom Hermán Ottó képviselőtársamnak, hogy mi-
ért vagyok e meggyőződésben. A bölcseletileg fegyelmezett 
elmének lehetnek eszményei, a melyekért lelkesül és melyek 
megvalósítására törekszik. De ez eszmény értéktelen, érzéket-
len bálványnyá válik azok előtt, a kik azt megérteni nem 
képesek. A szabad gondolkodás joga az egyednek veleszüle-
tett joga, azt senkitől elvitatni nem lehet, nem szabad; de 
annál kevésbbé kell azt octroyalni akarni a nagv tömegre, 
melynek az valóban nem hivatása. A hit, a vallás a népnek 
az, a mi a bölcselkedőnek az eszmény. 



Ezen utóbbi a jó, a nemes, az erkölcs, a törvénytisztelet 
fogalmát azon eszményhez méri; a nép a tények ezen elvont 
sajátságait csakis a vallás tanai útján értheti át, vagy ha nem 
is érti át, legalább tisztelni tanulja. 

S ezért helyeslem én t. ház, azon irányt, melyet a t. mi-
niszter ur ugy a vallásfelekezetekkel, mint a népiskolákkal 
szemben követ: hogy a vallásfelekezeteknek népoktatási tevé-
kenységét nemhogy nem zsibbasztja, hanem sok tekintetben 
elő is mozdítja. Ezen a téren az állam és az egyház érdekei 
teljesen azonosak, egymást kölcsönösen kiegyenlítők. Mert az 
az egyház, az a vallásfelekezet, a mely mulasztást követ el a 
népoktatás terén és ennek következtében az erkölcsi hatásra, 
mely minden vallásfelekezetnek alapja, nem képes, mihama-
rább meg fog szűnni létezni; azonban az az állam is, a mely-
ben a törvény tisztelete pusztán és mereven csakis a hatalom 
nyomatékára van alapítva, vagy elnyomja hatalmi túlsúlyával 
idővel a szabad gondolkodást is, vagy pedig, ha erre nem 
képes, intézményeit a tömeguralom veszélyeinek teszi ki. 

T. ház! A középiskolai törvény hatásáról ma ítéletet al-
kotni még időelőttinek tartanám, és azért a középiskolákkal 
szemben csakis néhány igen rövid megjegyzésre szorítkozom. 

Maga a t. miniszter úr nyilatkoztatta ki, és tegnap is 
szóba hozta azon körülményt, hogy a tódulás a gymnasiumok 
felé valóságos nemzeti betegség. 

Azok után, a melyeket erre vonatkozólag a miniszter ur 
tegnap is felhozott, én nem bocsátkozom ezen betegség okai-
nak a kutatásába, csakis olyan okra mutatok rá, a melyet 
meglátunk magából a jelentésből. 

Es ez az, hogy a gymnasiumi oktatás aránytalanul ol-
csóbb, mint a reáliskolái. 

A gymnasiumoknak vannak convictusaik, internatusaik, 
alumniumaik, a hol a szülők gyermekeiket gond nélkül elhe-
lyezhetik; a reáliskolákban ilyenek nincsenek. 

De ezen kivül az ösztöndíjak is, melylyel egyesek bőke-



zűsóge és az állam a szülők segélyezésére járul, sokkal na-
gyobb arányban vannak kiosztva a gymnasiumokban, mint a 
reáliskolákban. 

A mult tanév végén a gymnasialis iskolákba járt, a kö-
zépiskolákba járt a középiskolai tanulóknak 87 százaléka. 
Ugyancsak a mult tanév végén járt a reáliskolákba a tanulók-
nak 13 százaléka. Mégis mit tapasztalunk? Azt, hogy ezen 
évben az ösztöndíjak, segélyezések s egyáltalában azon négy 
czim alatt, mely a kimutatásban előfordul, kiadatott 393,313 
forint és ebből a gymnasiumi ^tanulók kaptak 367,979 frtot, 
vagyis az egésznek csaknem 94 százalékát, tehát 7 százalék-
kal többet, mint az ő létszámuk. A reáliskolák pedig kaptak 
25,134 forintot, vagyis az egésznek nem egészen 6 száza-
lékát. 

Mióta az orvosi tudomány igen előrehaladott, sokan sze-
retik azt állítani, hogy némely betegség, mint például a tuber-
kulosis, a hydropsoknak több faja, csupán az erszény dolga. 
A ki erszénye miatt nem képes a megkívánt életmódot foly-
tatni, azzal a betegség könnyen végez; de a ki jobb móddal 
van, képes a betegséggel huzamos időn át sikerrel küzdeni. 
Ez áll t. ház, a szülőkre vonatkozólag is, mikor gyermekeik 
neveltetési gondja nehezül reájuk. A vagyonosok, a jobb 
osztályhoz tartozó szülők, kiknek feleslegük is van, megvá-
laszthatják gyermekeiknek tehetségükhöz és a viszonyokhoz 
mért életpályát, de a szülők nagy többsége nem választhatja 
meg. Ott neveltetik gyermekeiket, a hol azt legjobban meg-
győzhetik; és innen van azután azon minden esetre megdöb-
bentő körülmény, melyszerént — ugyancsak a ministeri ki-
mutatások szerint — a mult évben az összes állami-, községi-
és magán-tisztviselők, továbbá az összes honoracziorok és 
személyes szolgálat után élőknek gyermekei közül 15,900 járt 
gymnasiumba akkor, mikor ugyan azon osztály gyermekei 
közül csak 1,786 tanuló járt a reáliskolákba. 

Eltekintve azonban ezen társadalmi betegségtől, nagyon 



sok sikeres eredményt konstatálhatunk, nemcsak a gymna-
ziumi és reáliskolai, de általában a szakoktatás terén: s ezek 
mind bizonyítékai a miniszter úr intencziói sikerességének. 

A középtanodák tudományos színvonalra emelését a tör-
vény által adott felhatalmazásnál fogva a t. miniszter ur tartja 
kezében; s mindaz, a mi eddigelé ez intézeteknek a kellő szín-
vonalra emelése, a tanári képesítés szigorítása s a tanárok 
képzése iránt jövőben czélba van véve, meggyőzhet minden 
elfogulatlant arról, hogy e téren már rövid idő alatt na-
gyobb eredményeket fogunk elérni. 

Az iparos-tanonczok oktatása, erre szolgáló iskolák fel-
állítása, melyeket a miniszter ur karöltve a földmívelés-, ipar-
és kereskedelmi miniszter úrral oly rövid idő alatt majdnem 
teljesen létesített, megadja a kisiparos osztálynak azon kép-
zettségi fokot, mely magasabb szakműveltséghez vezeti; ezen 
kivül az ipartanodák, a technológiai muzeum, a szép lendü-
letnek indult kereskedelmi iskolák és akadémiák és mindazon 
intézetek, melyek a magasabb műizlés fejlesztése és a művé-
szetek emelésére hivatvák, homlokdíszét fogják képezni ho-
nunk széles alapúkra fektetett kulturális épületének. 

De minden elismerésem daczára sem osztozhatom azon 
nézetekben, melyeknek fejtegetését a Pozsonyban felállítandó 
harmadik egyetem kérdésében a jelentésben találjuk. 

A harmadik egyetem ügyének a napirendről való levé-
tele a jelentés szerint csupán csak kedvezőtlen pénzügyi 
helyzetünkkel s a mezőgazdasági válsággal áll összefüggés-
ben. Ezek mindenesetre figyelemre méltó okok, s azt hiszem, 
hogy, ha a kérdés ma felvettetnék, ezek magát az ügyet is 
kényszerhelyzetbe hoznák. 

De vannak érdembeli argumentumok is a harmadik 
egyetem ügyének a napirendről való levételére. 

Én ugyanis t. ház, azon meggyőződésben vagyok, hogy 
a népiskolai és általában tanügyi teendőink egymásutánja, 



— mert itt is bizonyos egymásutánnak kell lennie — sem 
igazolja a harmadik egyetem felállításának sürgős voltát. 

Ha általánosságban igy állíttatik elénk e kérdés, vájjon 
a harmadik egyetem által a hazai tudományos élet előniozdít-
tatik-e: a felelet, a mit e kérdésre adhatunk, minden habozás 
és tétovázás nélkül csak igenlő lehet. Azon tényhez, hogy több 
tudományos központ és ezen központoknak egymással való 
egészséges versenyzése a tudományosságra és a tudományok 
iránt való érdekeltségre esak kedvezően hathat, szó nem fér-
het. Elég közel van előttünk erre nézve a belga, német és 
angol egyetemek példája. 

De hogy másrészről nem kell tartanunk a tudományos 
téren való czentralizacziótól sem, meggyőz bennünket az, ha 
meggondoljuk, hogy Francziaországnak 14 ezernyi egyetemi 
tanulója közül több mint 8 ezer Párisban képeztetik a nélkül, 
hogy e tekintetből egészségtelen túltengésről lehetne szó. 

Az a czentralizaczio tehát, melyet maga a tudományosság 
teremt és nem mesterségesen idéztetik elő, ép oly üdvös lehet 
a tudományosságra nézve, mint a deczentralizaczio, mely több 
egyenrangú és egyenértékű intézetnek egymással való versen-
gése folytán áll be. 

De én e tekintetben is mint minden állami intézménynél 
a társadalom felfogását és tendencziáját iparkodom szemügyre 
venni. 

Hallottam sokszor említeni, nem ugyan itt e házban, ha-
nem ezen kivül a társadalomban és hírlapokban, a szellemi 
proletariátust; mintha a szellemi munkának, a szellemi tőké-
nek kamatozása nálunk nem állana arányban azon jövedék-
kel, mit az ipari, kereskedelmi és egyéb munka hoz. Sokan, 
egyszerűen konstatálva ezen tényt, azon következtetésre jut-
nak, hogy ennek oka a tudományos pályára tódulok sokasá-
gában keresendő. 

Nem osztozom t. ház ezen nézetekben, mert én a szel-
lemi proletariátust el nem ismerem, ép a szellemi munka és az 



anyagi munka értékesítésének nagy különbségénél fogva. Az 
anyagi munkát, az iparos és kereskedelmi munkát, igaz, min-
dig fizetik a kereslethez képest, de soha sem fizetnek érte 
többet, mint a mennyit a munka ér, sőt inkább kevesebbet; 
mert a munkának bizonyos hányada mindig a közvetítőt illeti. 
A szellemi munkát szintén megfizetik, de annak ellenértéke 
magának a szellemi munkának belbecsétől függ. 

A ki azután kevésbé értékest vagy pláne olyat produkál, 
a. mi mások által közrebocsátva már-már elhasználtatott, az 
nem igényelheti magának a szellemi munka, hanem csak a 
közvetítő díját. 

És ha azután sokan vannak, kik ily közvetítői szerepet 
vive, maguknak az igazi szellemi munka ellenértékét követe-
lik; és azért, mert a társadalom és a közönség ezt nekik ki 
nem szolgáltatja, elégedetlenek: ez nem azt jelenti, hogy a 
tudományosságnak proletárjai vannak; hanem azt, hogy van-
nak proletárok, kik maguknak a tudományosságot arro-
gálják. 

Én tehát nem félek attól, a mit a harmadik egyetem fel-
állítása ellen felhoznak, hogy tudniillik ezen egyetem felállí-
tása esetében, mivel nagyobb alkalom nyujtatik a tudományos-
ság megszerzésére, a tudományos proletariátus fog előmoz-
clíttatni. 

De továbbá a harmadik egyetem sürgősségének indoko-
lására a Bécsben tanuló 759 orvostanhallgató és a budapesti 
egyetem orvosi fakultásának túltömöttsége hozatik fel. 

Ezek szintén figyelemre méltó monumentumok, ámbár 
őszintén megvallom, hogy én egyáltalában semmi roszat, sem-
mi veszélyest nem látok hazai tudományosságunkra abból be-
következni, ha az ifjaink a külföldi egyetemeket látogatják s 
onnan a külföldi tudományosságot haza hozzák, mindaddig, 
mig a külföldre tódulásnak nem lesz az a következménye, 
hogy hazai egyetemünk néptelen marad. 

A. tapasztalás sem bizonyít a mellett, hogy azon ifjak, 



kik külföldi tanulmányokra magyar szellemet vittek, azt el-
veszítették volna. A magyar protestánsoknak vannak a külföl-
di egyetemeken alapítványi helyeik, melyek már a mult szá-
zadban, de különösen a század kezdetén mindenkor sikeresen 
lettek kihasználva, és nem egy, kit ma mint a renaissance-kor 
előharczosát látunk, épen a külföldi tanulmányaiban szerezte 
azt a szellemet és importálta azt a tudományosságot, melylyel 
itthon a hazai irodalom és tudományosság fejlesztésére hatott. 

Egyébként t, ház, a bécsi egyetemnek, illetőleg ezen 
egyetem orvosi fakultásának inaink által való látogatása nem 
új keletű s nem is annak kifolyása, hogy a mi orvosi fakultá-
sunk túl van tömve. 

Hiszen Bécsben 1,300 orvosnövendék van, tehát a mi 
orvosnövendékeink számánál kétszázzal több. Ez egyebeken 
kivül a megszokottságnak is következése, a mely megszokottsá-
got pedig, a mint hogy nem volt képes megszüntetni a kolozs-
vári egyetem orvosi fakultása sem, mely nem vitte 110 hall-
gatónál többre, ép úgy nem lesz képes megszüntetni a harma-
dik egyetem felállítása sem, akár Pozsonyban, akár Szegeden 
történjék az. 

En tehát nem hiszek amaz érvelésben, mely a harmadik 
egyetem felállítása mellett felhozatik, és nern tartom azt, hogy 
egy harmadik egyetem a budapesti egyetem egészséges leve-
zetője lesz. 

Hiszen ha a külföldet tekintjük — Belgiumot kivéve, a 
hol a genti egyetemen 518 hallgató van és a másik három 
egyetemen is majdnem teljesen egyforma a hallgatók száma 
— a kölföldi egyetemek is nagyon különböznek egymástól a 
hallgatók számát illetőleg. 

A német egyetemeken e szám 232-tőI,a mennyi a rosto-
cki egyetemen van, közel 4,600-ig emelkedik, a mennyi hall-
gatója a berlini egyetemnek van. 

Igy van Angliában, de főleg Francziaországban, hol, 



mint említem, az egyetemi polgárság több mint két harmada 
a párisi iskolákat látogatja. 

Ha tehát látom, t. ház, hogy Angliában, az oxfordi, kam-
bridgei egyetemen, Németországban, a berlini, lipcsei, és 
müncheni egyetemen, Ausztriában, a bécsin, —melyek közül 
bekell ismernem, hogy csak Bécs és Berlin áll szám tekinteté-
ben a pesti felett és a lipcsei vele körülbelül egy fokon,— da-
czára annak, hogy Németországban 21 egyetem van és An-
gliában is nagy az egyetemek és college-ek száma, nem képe-
sek elérni azt, hogy egyes fakultásokon a hallgatók száma 
meg ne torlódjék: azt hiszem mi sem fogjuk elérni a harma-
dik egyetem fölállításával azt, hogy egyik-másik fakultáson 
esetleg nagyobb számú hallgató ne legyen. 

Ezért én a harmadik egyetem kérdésének elnapolásában 
felső tudományosságunk szempontjából semmi veszélyt nem 
látok. 

Sőt tovább megyek, és azon igen merésznek látszó állí-
tást koczkáztatom, hogy ifjúságunk a meglevő egyetemeket 
sem aknázza úgy ki, mint lehetne. 

Pár adatot leszek bátor, e tekintetben is felemlíteni. A 
budapesti egyetemen az 1884/5-ik tanévben a hallgatók óriási 
száma mellett 340 oklevelet állítottak ki, melyek az egyetem-
nek 561,133 frtjába kerültek. 

A kolozsvári egyetemen ugyanaz évben 35 oklevelet állí-
tottak ki és ezek 199,307 frtjába kerültek az egyetemnek. Lát-
juk tehát, hogy egy ember tudományos képzése Budapesten 
körülbelől 1,600, Kolozsvárott pedig 5,500 forintot vett az 
egyetemi dotácziójából igénybe. 

Én, t. ház, azt hiszem, hogy ha az állam tesz valamit, 
oly irányban kell tennie, hogy cselekvősége lehető legtöbb 
állampolgárra terjedjen ki, a lehető legtöbbnek használjon. És 
ha azután látom ez adatokat, és viszont látom, mily csekély 
összeggel iparkodnak népoktatásunkat magasabb színvonalra 
emelni: akkor utalva azon nyilatkozatra, melyet a miniszter-



elnök úr a közigazgatási bizottságban a népoktatásra nézve 
tett, azon meggyőződésemet fejezem ki, hogy az első pénzt, 
melyet többletként a t. közoktatásügyi miniszter urnák meg-
szavazhatunk, nem a harmadik egyetem felállítására, hanem 
népoktatási czélokra kell fordítanunk. 



V . 

A községekről szólló törvényjavaslatról. 
Mondatott a képviselőháznak 1886. évi áprilishó 9-én tartott ülésében. 

T. képviselőház! Ezen szakaszra vonatkozólag többféle 
szerkezeti és érdembeli módosítást szándékozom javaslatba 
hozni. Mielőtt azonban ezt tenném, némelyekben reflektálnom 
kell azokra, a mik a tegnapi napon e szakaszra vonatkozólag 
ügy ezen, mint a túloldalról felhozattak. 

En, t. ház, a polgármesterek és rendőrkapitányok fizeté-
sének magasságát nem tartom a törvényhozásra nézve kö-
zömbös dolognak. 

En nem vetem szemére a mai társadalomnak azon bizo-
nyos realistikus tendencziát, mely némileg a tiszteletbeli állá-
sok rovására esik, s mely szerint még a közügyekbeni szerep-
lést és tevékenységet is bizonyos anyagi érdekekhez szereti 
fűzni. 

A bevallott érdekek, feltéve, hogy azok tisztességesek és 
jogosultak, önmagukban legkevésbbé sem lehetnek veszélye-
sek a közügyekre. 

Megengedem, hogy lehetnek városok, a melyekben olyan 
egyének, a kik a polgármesteri és rendőrkapitányi állásokat 
betölteni képesek és azokra passzióból vállalkoznak, fölös 
számban vannak. De viszont, ha ezt általános zsinórmértékül 
veszszük, nem szabad figyelmen kivül hagynunk azon tapasz-
talati szempontot sem, hogy sok esetben ily tiszteletbeli állá-
sok mögött bizonyos leplezett anyagi érdekek is szoktak je-
lentkezni. Ezek pedig nagyon veszélyesek a közügyekre. 



Azon indokolásból, melylyel Schmidt Gyula t. barátom 
módosítványát bevezette, eszembe jut azon ismert kis történet 
a jószágigazgatóról és az újonnan kinevezett püspökről. A 
püspök levonásokat eszközölt a jószágigazgató fizetéséből és 
azután megütközéssel vette tudomásul ennek azon megjegy-
zését, hogy ő e fizetésből megélni nem tud, és igy állását el-
hagyni kénytelen. Hogyan ? mondá a püspök, hiszen ugyan-
ezen fizetésért már eddig is többen ajánlkoztak ! 

En megengedem, mondá a jószágigazgató, lesznek, kik 
ingyen is szívesen vállalkoznak, de én elődjét is becsülettel 
szolgáltam és becsülettel akarom az urat is szolgálni. 

Ebből az következik, hogy ha tisztességes munkát aka-
runk, tisztességes fizetést is kell adnunk. Nem mondom, hogy 
egyáltalában lejárt a tiszteleti állások ideje, de, a mi főleg a 
rendőrkapitányok funkczióit illeti, azok már legkevésbbé sem 
sorolhatók tiszteleti állásokkal összekötött funkcziók közé. 
Többnyire apró-cseprő bajokkal kell foglalkozniok, melyek 
naponkint, majd minden órában előfordulnak, és a melyek az 
ember teljes idejét és egész munkásságát veszik igénybe. 
Meg kell tehát az illetőnek azon fizetést is adni, melyet a 
munkásságért megérdemel; és nem lehet közömbös sem az 
illető városra, sem a kormányra nézve, hogy majd oly egyén-
nel töltetik-e be ez az állás, a kire nézve mindegy, ma vagy 
holnap bocsáttatik-e el, vagy pedig olyan által, a ki e hivatalt 
életczéljának tekinti. 

Épen ezért, t. ház, a milv örömmel járulok hozzá azon 
intézkedéshez, a mely a rendőrkapitányok kinevezésére vonat-
kozik ; mert abból rendészeti ügyeink általános javulását vá-
rom : ép oly kevéssé járulhatnék oly rendelkezéshez, mely 
nem ruházza fel ez állást azon anyagi feltételekkel, melyek 
egy tisztviselő tisztességes megélhetéséhez szükségesek. És, 
t. ház, a min mindenek felett csodálkoznom kell, az azon siet-
ség, melylyel Sághy Gyula t. barátom Schmidt Gyula t. 
képviselő úr e módosítványához hozzájárult. 



Hiszen a törvényhatóságokról szóló törvényjavaslat álta-
lános tárgyalása alkalmával épen a túloldalról hallottuk ki-
fejteni, igen különféle formákban, de ugyanegy következtetés-
sel azt, hogy e javaslat tendencziája nem egyéb, mint a kor-
mány, kiválólag pedig a belügyminiszter hatalmának túlter-
jeszkedése. Akkor azután hozzájárulni ily javaslathoz, rnely a 
belügyminiszternek jogot ad a legkényesebb ügy eldöntésére, 
a fizetés magasságának megállapítására, minden esetre leg-
alább különös. Mert megállapítani azt, hogy egy község vala-
mely fizetésre köteleztessék: erre a törvényhozásnak kétség-
kívül joga van. De azután e jognak legnevezetesebb részét ép 
a belügyminiszter kezébe letenni, ez oly hatalom, melyet ma-
gának a belügyminiszter sem arrogál. 

Ep oly kevéssé járulhatok, t. ház, azon fejtegetésekhez, 
melyeket Sághy t. képviselőtársam részéről a jegyzői állás 
tekintetében hallottunk. Nem akarom a jegyzői állapotok ezen 
élénk ecseteléséhez ama gondolatot fűzni, mintha abban a t. 
képviselő urak részéről valami rekompenzaczionalis politika 
volna; rekompenzaczio azokért, miket a törvényhatósági vita 
alkalmával épen a túloldalról hallottunk. Nekem gyanúsítani 
egy általán nem szándékom. A túloldalon több igen t. képvi-
selő úr a törvényhatósági vita alkalmával a községi jegyzőket 
ki akarta rekeszteni a megyei bizottsági tagságból. Már most 
ugyanakkor a községi jegyzői tekintélyről és önállóságról be-
szélni és az erre vonatkozólag a fizetés fölemelését és a fizetés 
pontos kiszolgáltatásának biztosítékait keresni, ez legalább is 
inkonzekvens dolog. 

En magára a fizetések kérdésére most kiterjeszkedni 
nem akarok, erről módosítványomban fogok megemlékezni; 
azonban egyet föl kell említenem; és ez az, hogy az országban 
lévő községi és körjegyzőknek tendencziája, melyet ők hírla-
pokban és a képviselőház elé hozott kérvényükben körülmé-
nyesen kifejtettek, tulajdonképen nem is a fizetés körül forog, 
és a fizetés ezen kérvényezésben nem is fődolog. 



Az, a mit a községi és körjegyzők, kik az ő hivatásuk 
fontosságát érzik és átértik, leginkább kívánnak,— és nézetem 
szerint, joguk is van kívánni, — azon garancziában rejlik, 
melyet ők állásuk erkölcsi tekintélyére nézve meglelni óhajta-
nának ; azaz, hogy az, ki a községi életnek főfaktora, ki az 
állami administrácziónak oly nevezetes részese, ne legyen 
azon nagy felelősséggel aránytalanul háttérbe szorítva: a mi 
bizonyosan bekövetkezett volna, ha őket a törvényhatósági 
bizottsági tagságból kiszorítani hagyjuk. 

En megengedem, hogy erről most már nem is lehet 
részletesebben beszélni. Azonban kénytelen vagyok rámutatni 
arra, hogy ezen törvén37javaslatban benne vannak ezen ga-
rancziák; és nevezetesen, hogy egyebet ne említsek, maga a 
jegyzői állás betöltésének módozataira vonatkozólag tervbe 
v ett változtatás olyan, hogy az értelmiségre, a képzettségre 
sokkal nagyobb tekintet hetyeztethetik, mint eddig. Ha a jegy-
zők erkölcsi tekintélyét csakugyan emelni akarjuk, akkor azon 
niveaut, szinvonalat kell emelni, mely a jegyzői állással jár; 
és minden irányzat, mely erre törekszik, legyen az az irány-
zat akár a jegyzői állás betöltésének módozatai, akár a minő-
sítésben kifejezve, nemcsak az államnak czélja, hanem czélja 
azon művelt jegyzői karnak, mely épen ebben keresi a ga-
rancziát az ő függetlenségére és önállóságára. 

Ezek után átérve magukra a módositványokra, az első 
bekezdésre nézve némileg elismerem azt, hogy 1871. óta lé-
nyeges változás alá került a szolgabírói és segédszolgabirói 
fizetés, illetőleg ma már fő- és alszolgabirói fizetés, a mennyi-
ben nemcsak fizetéssel láttatnak el, hanem lakbér- és űti áta-
lánynyal is. 

Itt a törvényjavaslatban a polgármester fizetése egyen-
lővé czéloztatik tétetni a főszolgabíró fizetésével és lakbérével. 
En úgy tudom, hogy a legtöbb helyen, úgyszólván minden 
városban, a polgármester kizárólag helybeli egyénekből vá-
lasztatik, a ki kamugy is birnak lakással; és igy nekik lakbérre 



e czélból szükségük nincsen. S e végből óhajtanám e bekez-
désből ezen két szót „és lakbér" kihagyatni. 

Továbbá az egész bekezdés szerkezete olyan, hogy ki-
tűnik, hogy azon toldalék, mely a rendőrkapitányokra vonat-
kozik, csak utólagosan szúratott be; s igy az némileg nehézkes. 
Ezért az első bekezdés helyett ajánlanám a következő szöve-
get : „A polgármester évi javadalma azon tiszti fizetésnél, 
mely az illető törvényhatóságban a főszolgabirák, és a rendőr-
kapitányé azon fizetésnél, mely a szolgabirák részére van 
megállapítva, kevesebb nem lehet." 

A második bekezdésre vonatkozólag azon módosítvá-
nyom van, hogy mivel itt egyszerűen csak községi jegyzőről 
van szó, kérném, hogy ezen szó után beszurassék: „illetőleg 
körjegyző", mert ugyancsak ezen rendelkezés nemcsak a köz-
ségi jegyzőre, hanem a körjegyzőre is vonatkozik. A harmadik 
bekezdésre vonatkozó módosítványom nagyon közel fekszik 
azon felfogáshoz, melyet Sághy Gyula képviselő úr e tekintet-
ben kifejtett, csakhogy a modalitásban van köztünk különbség. 
Én úgy vélem, hogy egyáltalában a minimumot 400 frtnál 
magasabbra azért nem lehet tenni, mert vannak kis községek, 
melyek nagyobb összeget meg nem bírnának; azon érveket 
pedig, melyeket tegnap felhozni méltóztatott, hogy ez az ál-
lampénztárból pótoltassék, nem tartanám igazságosnak, mert 
akkor az egyik község, a mely mái' a maga terheit úgy is vi-
seli, a kis község terhéhez járulni kénytelen volna. Én tehát 
nagyobb latitude-ot akarok a törvényhatóságnak adni és pe-
dig azáltal, hogy a minimumot nem bolygatnám, hanem meg-
hagynám az itt kontemptált 400 frtot, és azon intézkedés he-
lyett, hogy a törvényhatóságnak joga legyen a fizetést 500 
frtra fölemelni, én 600 frtot kívánok ajánlani. Ezáltal az olyan 
törvényhatóság, a hol ennek keresztülvitele lehetséges, a jegy-
zői fizetést 600 frtban állapíthatja meg; mert a törvényható-
ság bizonyára saját jól felfogott érdekében gondoskodni fog a 
hol lehet, a jegyzői fizetést a legmagasabban megállapítani. 



Én tehát a 3-ik bekezdésre vonatkozólag, a hol az mondatik: 
„a törvényhatóság a fizetést 500 frtig hivatalból fölemelheti", 
ezen szavak helyett: ,.500 forint" „600 forint"ot kivánok 
tenni. A 4-ik módosítás, a melyet bátor vagyok ajánlani, tisz-
tán szerkezeti jellegű. A 4-ik bekezdésben tudniillik szó van 
arról, hogy az eddig megállapított fizetés le nem szállítható. 
Az 5-ik bekezdés szól az elaggott jegyzők és azok özvegyei és 
árváinak sorsáról, mig a 6-ik bekezdés ismét a jegyzők fizeté-
sének tartozékát képező földekről intézkedik. Miután ezen 6-ik 
bekezdés úgy tűnik föl. mintha önálló rendelkezés kívánna 
lenni, holott ez összefügg a 4-ik bekezdés rendelkezésével, én 
ezen 6-ik bekezdést egészen megszüntetni óhajtom és ezen 
egész szöveget a 4-ik bekezdésbe kívánom felvenni. Ajánlom 
módosítványomat elfogadásra. 



V I . 

A népfölkelésről. 
Mondatott a képviselőháznak 1886. évi májushó 4-iki ülésében. 

T. képviselőház! E törvényjavaslatot két főszempontból 
lehet és kell megítélnünk. Világpolitikai és nemzeti szem-
pontból. 

Az első, a világpolitikai szempontból, nem habozom ki-
mondani, a javaslatot határozottan el kell Ítélnem, és az ah-
hoz való járulást megtagadnom. Mert e javaslat is egy lé-
pés az ember egyéniségének, egyedi jogainak megszorítása 
és az állami szoczializmus felé: melyben a polgárok minden 
munkája, szellemi és anyagi tőkéje a mindezeket abszorbeáló 
állam által konsfikáltatik el. 

De lehetséges-e egyáltalán az általános lefegyverzés esz-
méjének diadalra jutni ? Ez iránt senki magának helyes Íté-
letet alkotni nem képes, s a mai viszonyok közt csakugyan 
utópiaként is tűnik fel, melynek kívánatos voltát hangsú-
lyozni lehet, sőt szükséges; de melyet izoláltan egy parla-
ment sem kezdeményezhet józanul előbb, mintsem a siker 
lehetősége iránt tisztában van. 

A szoczialis kérdéseket is a kontinensen az állameszme 
mai érvényesülése fejleszté ki annyira, hogy azokat sok helyt 
önmagával ellentétben állónak kell találnia; sikerül-e ezeket 
is az állam törekvéseivel azonosítani? Ep ugy a jövő titka 
mint az, hogy egyátalán lehetséges lesz-e a lefegyverezést — 



a nemzeti érzületek mai erős áramlatát látván — megva-
lósítani. 

Ezen kérdést azonban, mely szorosan egybefügg a többi 
szoczialis kérdéssel, azt hiszem, ma nem hivatása a mi parla-
mentünknek megvitatni; és én — ugy tudom — alig csaló-
dom azt állítván, hogy a szoczialis kérdések egyáltalán nem 
is parlamenti uton fognak megoldatni. 

De ez a szempont a kosmopolitizmus filozofiája; és ha 
nekem, mint a magyar nemzet képviselete igénytelen tagjá-
nak, be kell számolnom lelkiismeretem előtt azokkal, mik 
engem e javaslat megszavazására kényszerítenek, az előt-
tünk fekvő kérdés ezen általános jellegű méltatásától elte-
kintve, csakis azt kell mérlegelnem, ami állami és főleg spe-
cziális magyar nemzeti szempontból ezen javaslat elfogadá-
sára vagy elvetésére érvül szolgálhat. 

Mindenekelőtt kénytelen vagyok előrebocsátani, hogy én 
azokkal, kik az 1867-iki kiegyezést alapul el nem fogadják, 
vitába a kérdés körül alig bocsátkozhatom; mert kiindulási 
alapom nem lehet egyéb, mint azon megállapodás, mely a mo-
narchiának mai alakjában közjogi alaptörvényét képezi és 
mely szerint a hadügy a monarchia közös ügyének tekin-
tendő. 

De ugyanakkor, midőn a hadügy közös ügynek deklarál-
tatok, a monarchia két állama teljesen önálló és független 
elhatározással a hadügyet az általános védkötelezettség alap-
ján szervezte. 

Ezen alapelvre fektetvék az 1868: XL. ós XLI. törvény-
czikkek; és az, a mi e törvényekben foglaltatik: nem egyéb, 
mint annak kodifikálása, hogy az állam minden fegyverképes 
polgára, tekintet nélkül rangra, állásra és állapotra, tagja a 
nemzeti védelemnek, a ki — mint ilyen — felett az állam a tör-
vényes korlátok között rendelkezik. 

Ami tehát azon jogalapot illeti, melyen a tárgyalás alatt 
álló javaslat nyugszik, az nem új valami; hanem az általános 



védkötelezettségnek természetszerű folyománya; sőt ameny-
nyiben az 1868: XLII. törvényczikk nagyon általános jellegű 
határozatai — népfölkelés szüksége esetében — sem az állam-
nak, sem az állampolgároknak nem nyújtottak volna kellő ga-
zancziát, s ami végből a népfölkelési törvény revisiója is itt e 
házban többször sürgetve lett: e javaslat beterjesztését szük-
ségesnek és időszerűnek kell tartanom. Mert az kétségtelen, 
hogy bár e javaslat egyrészről a nemzeti védelem tényleges 
részeseivé teszi azokat, kik eddig annak csak virtuális tagjai 
voltak; de másrészt meghúzza azon korlátokat is, melyeken 
túl az államhatalomnak az általános védkötelezettség daczára 
sem szabad kiterjeszkednie. 

De joggal merülhet fel azon aggály, vájjon a javaslat nem 
lépi-e túl azon határokat, melyeket a viszonyok által paran-
csolt szükség elénkbe szab, nevezetesen pedig két irányban: 
vagyis a tényleg fegyver alá szólíthatok számát tekintve, má-
sodszor pedig a népfölkelés által beszólítottak fölhasználását 
illetőleg. 

Ezek azután már oly rendelkezések, melyeket specziális 
nemzeti viszonyaink tekintetéből kell figyelembe vennünk. 

Arra nézve, hogy hány védképes egyént kell a védelmi 
erő kötelékébe vonnunk, hogy véderőnk számarányára nézve 
más hatalmak mögött ne maradjunk, érdekes adatokat szol-
gáltat maga az indokolás; de azon kívül is köztudomású, hogy 
Oroszország 1874. évben, Német-, Franczia- és Olaszország 
szintén az utóbbi 15 év alatt, tehát a mi védtörvényeink meg-
hozatala óta lényegesen felemelték rendelkezés alatti állomá-
nyuk létszámát. 

Az tehát, hogy e tekintetből nekünk is el kell menni odá-
ig, amint e javaslatban kontempláltatik, a nemzetközi viszo-
nyok által teljesen indokolva van. 

Hogy ez nálunk sem fog a közgazdasági viszonyokra na-
gyobb visszahatást előidézni, mint a szomszédos államokban, 
azt remélhetjük. 



Hiszen a népfölkelést hivatása szerint csakis oly háború 
esetén szabad igénybe venni, és ez e javaslatban is kifejezést 
nyert, melyben erre annak dimensiójánál fogva szükség van; 
s egy bennünket közelről érintő háború közgazdasági kihatá-
sát csak az által paralizálhatjuk, ha annak minél rövidebb idő 
alatt véget vetünk. 

A mi pedig a népfölkelés felhasználását illeti, erre nézve 
elismerem, lehet nézet eltérés közöttünk, legkivált azon tág ha-
táskörnél fogva, melyet ezen törvényjavaslat a legfőbb hadúr 
kezébe szolgáltat. 

De ezen rendelkezés sem nélkülözi azon kauteliákat, me-
lyeket népképviseletre alapított kormányforma mellett felállí-
tani kell. 

Az indokolásban, valamint a bizottsági jelentésben utalás 
történik az általában megváltozott harczászati mödra, mely 
azon rendelkezéseket, melyeknél fogva a népfelkelés az álló 
hadsereg kiegészítésére felhasználható és melyeknél fogva a 
magyar a népfölkelés a magyar korona országainak határain 
kivül is alkalmazható legyen, szükségesekké teszi. 

Ez utóbbira nézve be kell ismernünk annak igazságát, 
hogy a hadügy közös voltának fogalma csakugyan magában 
foglalja azt, hogy a monarchia két állama bármelyikének in-
tegritása iránt bizonyos benső szolidaritásnak kell fennállnia; 
és ebből következtethető, hogy védekezési szempontból—tekin-
tet nélkül a monarchiát képező államok és országok külön-
böző közjogi állására — a monarchia közbenső határok nél-
küli terroriális egészet képez. 

De e czélból is mindannyiszor, midőn a népfölkelésnek 
a magyar korona országai határain kivül való kivételes alkal-
mazásáról szó lehet, ez alatt valamint én ma, ugy a jövő or-
szággyűlés tagjai is, kiktől ezen intézkedés megszavazása 
avagy szankczionálása függ, nem értünk mást, mint azt, hogy 
a népfölkelést nem valami hóditó politika támaszául dobjuk 
oda, hanem általa a védekezés sikerét akarjuk biztosítani. 



Az ellenében tehát, hogv a népfölkelés a nemzet akarata el-
lenére jogszerűen fel ne használtassák, a formaszerű garancziák 
le vannak téve e javaslatban; de én reális garancziákat keresek. 

Es midőn megszavazom azt is, ami pedig az állampol-
gárokra tényleg legterhesebb, hogy tudniillik a népfölkelés a 
hadseregnek, valamint a honvédségnek ideiglenes kiegészíté-
sére igénybe vehető legyen, teszem ezt azért, mert ez az álta-
lános védkötelezettségnek következetes alkalmazása, és mert én 
a reális garancziákat, melyekre a nemzet a népszuverenitás 
tekintetéből támaszkodhatik, épen az általános védkötelezett-
ségben keresem és találom. 

Az általános védkötelezettség a demokratikus és jog-
egyenlőségi eszmének nem pusztán egyoldalú érvényesülése. 
Sokkal mélyebben fekszik ennek jelentősége. 

A politikai fejlemények mai alakulatában, az európai kon-
czertnek egyetlen államát kivéve, ma már nem egyes uralkodó-
házak vagy nemzetek hadseregei állanak egymással szemben; 
hanem a politikai egyensúlyt egymás közt és egymás ellenében 
maguk a nemzetek tartják fenn — kulturai és közgazdasági 
hatalmukkal; a nemzetekben levő nyerserő ezeknek csak ter-
mészetes nyomatékát és az ultima ráczió biztositékát képezi. 
A kormányzat többé nem a tulajdon vagy a hűbériségi jog 
kérdése. Az egyszerűen a-népakarat formulázásának módja, 
fölruházva azon attribútumokkal, a mik e népakarat szente-
sítésére szükségesek. 

Azon körülmény, hogy egyes kormányformák többé 
vagy kevésbbé liberalisak, e tényen mitsem változtat; ez az 
illető nemzetek belső viszonyaitól függ. Es, amint például két-
ségtelen, hogy Francziaországban a kormányforma változása 
a nemzeti erő nagyobb kifejtésére vezetett; ép oly kevéssé le-
het állítani azt, hogy a nemzetek létele más nemzetnél is — 
föltéve mindenkor, hogy benne az államalakulás fő eleme az ál-
lampolgárok között ez értelembeni szolidaritás megvagyon — 
kormányformához volna fűzve, 



Es ezért közönyös dolog ma a nemzetek közötti egyen-
súlyra nézve az, vájjon Olivier vagy Freycinét, a nemzeti egy-
séget alkotó Bismarck vagy a dualizmust inauguráló Gladstone 
állanak-e egymással szemben; mert — az egyéni hivatottsá-
got nem érintve, — kinek-kinek súlya csak annyit nyom, a 
mennyit a népek ereje, a kikre támaszkodnak; kinek-kinek 
hivatása addig tart, a meddig a nemzetnek, mely őket oda 
állította, törekvéseit átértik, ezeknek konkrét alakban életet 
adni képesek. 

A nemzetek, kik az állameszmének életet és vagyont hoz-
nak önkénytes áldozatul, az állami czéloknak, nemcsak azok 
valósításában, de felismerésében is, öntudatok faktorok; és 
magukat vakon felhasználtatni nem engedik. 

Es ebben van azután reális garancziánk arra nézve, 
hogy sem a hadsereg sem pedig a népfölkelés másra, mint a 
nemzet valódi érdekeinek megvédésére fel nem használható. 

Ekként fogván fel az előttünk fekvő javaslatot, t. ház! 
amiket erre vonatkozva szerény erőmtől telhetőleg röviden 
kifejtettem, abból kitűnik, hogy e javaslat megszavazásánál 
párttekintet egyáltalán nem vezethet. 

Kik akarunk magyar államot azon szabadságjogokkal és 
intézményekkel, melyekre azt az 1867-iki kiegyezés alapján 
felépítettük; államot, mely benső erejére támaszkodhatva — 
érdekei kárával — szövetséget keresni nem kénytelen, de szö-
vetségesül kerestetik; kik két évtized óta önként meghoztuk 
azon áldozatokat vagyonban és vérben, melyeket e czél eléré-
sére szükségesnek láttunk; és kik mindenek fölött a nemzet 
politikai erejében, politikai öntudatában bizunk és nem két-
kedünk: azok előtt e javaslat megszavazása nem pártkérdés, 
de az állami lét garancziáinak egyik kérdése. A törvényja-
vaslatot elfogadom. 



V I I . 

Janszki-ügy. 
A kérvényi bizottság javaslatának indokolása. 

Mondatott a képviselőháznak 1886. oktoberhó 9-iki ülésében. 

T. ház! Az ügy, melyre a jelen kérvények vonatkoz-
nak — talán szabad igy jellemeznem — érdekes adalékot fog 
képezni honunk közjogi történetéhez. Nem ugyan a tények ab-
solut jelentőségénél fogva, avagy azért, mintha közjogunkban 
bármiféle változás állott volna be, korántsem ezen okból. Egy 
kötelesség teljesítése közben elvérzett tábornok sírjának meg-
koszorúzása . . . . (Zaj és közbeszólások.) 

Csak a legroszabb akarat tulajdoníthat az én szavaimnak 
oly értelmezést, a mily értelmet azoknak most Thaly képvi-
selő úr tulajdonított. En azon kötelességre hivatkoztam, melyet 
az illető tábornok saját hadserege irányában teljesített. 

Tehát egy a harcztéren elesett tábornok sírjának megko-
szorúzása, a mi azonban lényegileg véve a dolog értelmén 
egyáltalán semmit sem változtat, mert azon szó, melylyel én 
éltem, nem abban az értelemben volt alkalmazva, melyet a t. 
képviselő urak annak tulajdonítottak, továbbá egy tábornoki 
nyugdíjaztatás és egy tábornoki előléptetés önmagukban véve 
egyrészt a bajtársi kegyelet tényének, másrészt a korona legfőbb 
haduri joga egy nyilvánulásának volnának tekintendők. (Zaj.) 

Tehát szólottam ezen tényekről önmagukban véve. Vonat-
kozásaikban azonban ezen tények legkevésbé sem nélkülözték 
azon súlyt és jelentőséget, melyet azoknak egyrészt a nemzet 



önérzete, másrészt pedig a nemzetnek alkotmányos intézmé-
nyeihez való ragaszkodása tulajdonított. 

És én azon feltevések daczára, a melyek pedig eléggé in-
sinuáló módon támadtak fel most a túloldalról, elismerem azt, 
hogy ezen talajban fakadt csirája azon mozgalomnak, mely-
nek törekvéseit ezen kérvényekben konkrét alakban kifejezve 
találjuk. És legkevésbbé sem lehet csodálkozni azon, hogy ha 
az ország egyik politikai pártja, melynek programmjába az 
önálló hadsereg elve kezdettől fogva felvéve van, ezen mozga-
lom következményeit a saját részére levonni és ezen kétség-
telenül kedvező alkalmat elveinek előbbrejuttatására felhasz-
nálni igyekezett. Ezen törekvésnek jogosultságához a legkisebb 
kétely nem férhet. 

Más kérdés azonban az, melyet ezen kérvények felvetnek 
és ami azokkal mik e kérvényekben foglaltatnak, szorosan ösz-
szefügg és azokból természetszerűen következik, hogy vájjon az 
alkotmány változtatásnak az a szüksége, melyet e kérvények 
épen a felmerült incidensek folytán sürgetnek, csakugyan be-
állott-e már avagy nem; hogy a nemzeti érdek megköveteli-e 
tőlünk azt, hogy bizonyos törvényhozási intézkedések tétesse-
nek azon irányban, melyben azt a kérvényezők sürgetik és 
jónak látják. 

Ezen kérdéseket teszik ma aktuálisakká e kérvények. 
f 

Es ezen kérdések elbírálásánál ugy a nemzetnek, mint par-
lamentnek nagy könnyebbségére szolgál az, hogy maguk 
azon tények, melyek a kérvényezésre kiindulási alapul szolgál-
tak, a közbejött felvilágosítások következtében aktualis jelle-
güket immár elveszítették. 

T. ház! Mindannyiunknak élénk emlékezetében kell, hogy 
legyen azon jelenet, melynek a f. évi májushó 24-én tartott 
ülésben tanúi voltunk. A válasz, melyet a t. miniszterelnök 
ur Szalay Imre és Ugrón Gábor képviselő urak interpelláczió-
jára adott, az egyszerű leplezetlen őszinteséggel mondott szavak, 
melyekkel a Janszki-ügyben a kormány és a legfelsőbb katonai 



körök álláspontját jellemezte, (közbeszólások) — hallottam egy 
szót, hogy senkit sem elégítettek ki, de a tények nem azon 
közbeszólt t. képviselő úrnak, hanem nekem adnak igazat — 
pártkülönbség nélkül osztatlan helyesléssel találkoztak, és azon 
meggyőződésre vezettek, hogy a Janszki-ügy nemcsak a poli-
tikai pártok, de az egész nemzet megnyugtatására el van 
intézve. 

Következtek erre azon sajnálatos utczai tüntetések és za-
vargások, a melyekről én bízvást vélem állíthatni azt, hogy 
azokkal az e házban ülő politikai pártok egyike sem állott so-
lidaritásban, de bekövetkeztek oly tények és nyilatkozatok is, 
melyek az egész közös hadsereg szellemére vonatkoztatva, a 
mellett, hogy tárgyul szolgáltak egy itt a házban megtett in-
terpellácziónak, másrészt alapot szolgáltattak arra is, hogy 
azon megnyugtató benyomás, melyet a miniszterelnök ur 
válasza mindenkiben előidézett, sokakban egy más érzetnek,— 
talán nem sikerül a kellő szót alkalmaznom, bocsássanak meg 
a képviselő urak — a bizonytalanság érzetének adjon helyet. 

A közös hadsereg szellemére akkortájt lanszirozott esz-
mék iránt nem is lehetett közömbös azon nemzet közvélemé-
nye> a mely nemzet törvényhozása alig pár héttel előbb alkotta 
meg a közös monarchia egységes védelmének elvén a népföl-
kelési törvényt. 

, Ily körülmények, t. ház, érthetővé teszik még az érzé-
kenységet is. S ekkor történt az ismert nyugdíjazás és tábor-
noki előléptetés. 

A nélkül, hogy a nemzet tagjai közül bárki a legfőbb had-
uri jog gyakorlatának bírálatába kivánt volna bocsátkozni, 
ugy lehetett tekinteni e tényt, mintha azon felfogásban, mely-
nek a miniszterelnök úr kifejezést adott, a legfőbb katonai kö-
rök tényleg nem osztoztak volna. 

Sokan azt feltételezték, hogy a magyar alkotmány ho-
mokra van alapozva; homokra, melyet a reakczió szele köny-
nyen elfújhat, és az egész alkotmányos intézmény czéltalan 



pigra mássává válik, mely csakis arra való, hogy egész 
súlyával a nemzetre nehezedjék. 

De ezen föltevéseket, t. ház, valóban a királyi legfel-
sőbb kézirat juttatta homokra, Mert lehetnek ugyan a kéz-
irat formája és közjogi értéke iránt eltérők köztünk a néze-
tek, de maga a kir. kéziratnak ténye és annak tartalma 
kétségtelenné teszi azt, hogy a magyar alkotmány nemcsak 
a nemzet elévülhetetlen jogain és az azt biztosító alaptörvénye-
ken, de a legszilárdabb alapon, a királyi becsületen nyugszik. 

Elég volna talán t. ház, arra egyszerűen hivatkoznom; 
hivatkoznom azon világos kijelentésekre, melyek mindenki 
által átértethetvén, országszerte megnyugvást eredményeztek. 
De szükséges a kérvényi bizottság javaslata indokolásában 
foglalkoznom a legfelsőbb királyi kézirattal azon általános 
kiindulási alapból, mely nemcsak ezen kérvényezéseknek, 
de bizonyos tekintetben és mértékben az egész ország ag-
gályainak inditó okául szolgálni alkalmas volt. 

És ez az, t. ház, hogy a hadsereg körében felmerült 
tények és nyilatkozatok olykép voltak magyarázhatók, mintha 
a hadsereg szellemét oly intencziók hatnák át, melyek hazánk 
önálló, független alkotmányának és alkotmányos intézményei-
nek tiszteletével össze nem egyeztethetők; oly intencziók, me-
lyeknek kizárólagos czélja csakis a dynasticus érdekekben, 
nem pedig egyúttal nemzeti alkotmányunk és alkotmányos 
intézményeink védelmében keresendők. 

S én, t. ház, azon nézetben vagyok, hogy csakugyan 
nem zárkózhatunk el azon kérdésnek fontossága előtt, melyet 
minden testületi működés megítélésénél első sorban kell zsi-
nórmértékül tekinteni, hogy tudniillik azon testület működé-
sét miféle szellem hatja át, mert e szellem alatt, ha azt nem 
a szó reális értelmében, hanem azon átvitt értelemben tekint-
jük, melyet annak a közéletben tulajdonítunk, azon irányt 
értjük, a mely azon testület egységes törekvésének útját jelöli. 

Ha már most igy fogjuk fel t. ház, a hadsereg szelle-



mének utóbbi időben sokat vitatott ügyét, akkor, hogy e szel-
lem felett helyes ítéletet alkothassunk, mindenek felett egy 
lényeges megkülönböztetést kell tenni. 

A kérvények többjében a kérvényezők ugyanis azon té-
telt állítják fel, melyszerint a trónt biztossá, a nemzetet ha-
talmassá csakis a király, a nemzet és a hadsereg együttes, 
egybehangzó működése teheti. 

Ezt a tételt, t. ház, mely talán első pillanatra plau-
zibilisnek látszik, egy szabadelvű ember kiindulási alapul el 
nem fogadhatja. 

Alkotmányos monarchiát képező államokban a nemzet-
nek csak két önálló faktora van: a korona és a törvényhozás. 

A hadsereget, mint ilyet, nem lehet elismerni; s a 
nélkül, hogy azon fontos hivatást, a mely a hadseregre az 
államban vár, a legtávolabbról is kicsinyítni akarnám, ép 
azon fontos hivatásnál s azon hivatásra szolgáló eszközök-
nél fogva kétségtelen előttem annak igazsága, hogy a had-
sereg soha sem lehet tényező az államban, sem az állami 
czélok felismerésében, sem az azokra vezető irány kijelölé-
sében, hanem mint alkotmányos uton előállított intézmény, 
szubordinált közege, még pedig hatalmas közege az állami 
faktoroknak azon kizárólagosan állami czélokra, a melyeknek 
a hadsereg utján és által kell érvényesíttetni. 

Azok tehát, t. ház, kik a hadsereg szellemét helyesen 
fogják fel, soha sem fogják azt a tételt aláírni, mely a kér-
vényekben felállíttatott, valamint hogy azok, a kik az általá-
nos védkötelezettségben foglalt népjogi garancziákat kellő-
kép mérlegelni tudják, soh'sem tételezhetik azt fel, hogy a 
hadsereg mindkét alkotmányos faktornak megegyezése nél-
kül valamely czélra felhasználható. 

Abszolút államokban, a hol az államfő akarata minden 
népjogot abszorbeál, talán feltehető még a hadsereg szel-
lemének olyatén önálló érvényesülése, melylyel még az illető 
államfő is leszámolni tartozik elhatározásaiban — és ennek 



elég példájára utalhatunk a történelemben — ; de alkotmá-
nyos államban, hol az államhatalom minden nyilvánulásában 
a koronának és a törvényhozásnak, épen az alkotmányos fele-
lősség szempontjából egyenlő joga kell, hogy legyen, annak 
jogosultsága, hogy a hadseregben önálló, független szellem 
létesüljön, ki van zárva. 

f 

Es ha létesülne, — épen azért, mert ily önálló szellem 
tendencziáit képezhetik ma az alkotmányosságnak megszünte-
tése, holnap pedig az államfőnek megbuktatása, —önmaga 
iránti kötelessége a koronának és a törvényhozásnak egy-
iránt: gondoskodni arról, hogy ezen szellem felemelve lássa 
maga előtt azon korlátokat, a melyeket meg- és tiszteletben 
tartani köteles azért, mert azok állítják fel, a kiknek lételét 
és fenállását köszöni. 

Mi lehet és kell tehát, hogy legyen a hadsereg szelle-
mének egyetlen ismérve, egyetlen jellemvonása? Nem más, 
mint az, mit a legfelsőbb királyi kézirat kifejez, kifejez 
pedig nemcsak azért, hogy a nemzetnek tudomására hozza, 
hanem, hogy kinyilvánítsa a közös hadsereg minden tagjá-
val szemben is; mert a korona kijelentései — és azt talán 
csak nem fogják elvitatni akarni a t. képviselő urak — épen 
a legfőbb haduri jog szempontjából, a hadsereg minden tag-
jára irányadók; és mint a legfelsőbb királyi kézirat kijelenti, 
ennek szellemét ezentúl sem uralhatják más érzelmek, mint 
versenyző törekvés a kötelesség hű teljesítésében. 

De megmagyarázza és határozottan körülírja a legfel-
sőbb királyi kézirat ezen kötelesség tárgyát is, mint a mely 
kötelessége a hadseregnek nemcsak a monarchiának kifelé 
való védelmét, hanem minden politikai pártküzdelmektől tá-
vol állva, a benső rend fenntartása érdekében a törvények 
és ennek folytán a törvényesen fennálló alkotmányos intéz-
mények oltalmát is foglalja magában. 

De a legfelsőbb királyi kézirat kellő megnyugtatást 
nyújt azon garancziák tekintetéből is, melyeket a kérvénye-



zők behozatni sürgetnek. Mert e tekintetben a legfelsőbb ki-
rályi kézíratnak azon kijelentése, mely szerént ép oly saj-
nos, ha egyes tények miatt az egész hadsereg kedvezőtlen 
bírálat alá vétetik, magukkal azon tényekkel szemben is 
oly állásfoglalásnak tekintendő, melyet az egész nemzetnek 
minden tartózkodás nélkül megnyugvással kell fogadnia. 

Es hogy e nemzet a legfelsőbb királyi kéziratot igy 
fogta fel, hivatkozhatnám a közélet jelenségeire; hivatkozhat-
nánk arra, hogy a legfelsőbb királyi kézirat közzététele óta a 
nyugalom országszerte helyreállott és a kérvenyezések fölött 
a legtöbb helyen, nem mondom, kizárólag mindenütt, de a 
legtöbb helyen napirendre tértek. 

De ezt a hangulatot magát indokul felhozni nem kívá-
nom: mert azt tartom, hogy jóllehet a parlamentnek nem 
szabad érzéketlennek lenni az ország közhangulata iránt, 
mégis magát ezen közhangulatot döntő indokul nem szabad 
elfogadnia, hanem elhatározásainak indokát függetlenül ezen 
hangulattól, magukból a tényekből kell merítenie. 

E tények pedig olyanok, a melyek az egész Janszki-
ügyre nézve megnyugvásra vezetnek; s ezért a kérvényi 
bizottság részéről van szerencsém a következő határozati 
javaslatot beterjeszteni: 

„Tekintve, hogy azon ügyre nézve, mely a kérvények 
indokául szolgál, az Ischlben folyó évi augusztus hó 7-én 
kelt és a hivatalos lapban ugyanazon hó 11-én közzétett 
legfelsőbb kézirat által minden jogosult aggály eloszlatva lett, 
a képviselőház nem látja szükségét annak, hogy a kérvénye-
zők által a jelzett bármely irányban törvényhozási intézkedés 
történjék." 



V I I I . 

Janszki-iigy. 
Előadói zárszó. 

Mondatott a képviselőháznak 1886. oktoberhó 14-iki ülésébon. 

T. ház! Teljesen átérzem azon kötelességet, melvlyel 
ily hosszúra nyúlt vita után a t. ház türelme iránt tartozom. 

r 

Es ha mégis felszólalok, teszem ezt azért, hogy azon má-
sik kötelességemnek megfeleljek, melyet előadói tisztem elém 
szab. Ezért teljesen eltekintek minden, a vita elején és fo-
lyamán személyemre vagy nyilatkozataimra nézve tett, 
reflexióktól, és kizárólagosan teljes tárgyilagossággal a 
t. túloldalról beadott határozati javaslatokkal kivánok fog-
lalkozni. 

A Győrffy Gryula t. barátom által beadott határozati ja-
vaslat két pontból áll. Azok elsejére nézve azok után, a mi-
ket bevezető felszólalásomban felhozni bátorkodtam, főleg 
pedig a miniszterelnök és honvédelmi miniszter urak ala-
pos fejtegetéseik után csak azon kérést vagyok bátor kife-
jezni, hogy a t. ház a határozati javaslat e pontját ne mél-
tóztassék elfogadni. 

A határozati javaslat második pontja a következő posz-
tulatumokat fejezi ki: „hogy a közös hadsereg ketté válasz-
tatván, annak magyarországi része önállóan, nemzeti alapon 
szerveztessék s magyar miniszternek rendeltessék alá, uta-
sítván a kormányt, hogy e végeit törvényjavaslatot terjesz-
szen elő; addig is pedig tegye meg a szükséges lépéseket, 
hogy a magyar csapatok a magyar alkotmányra megesket-



tessenek s azokból az idegen tisztek eltávolíttassanak." Én 
figyelmesen meghallgattam és átolvastam t. képviselőtársam 
fejtegetéseit, ele mégis kételyeim vannak e pont értelmezé-
sére nézve: vájjon akkor, a midőn ő a hadsereg kettéválasz-
tásáról szól, miként értelmezi az „önálló" szót, melyet a had-
sereg magyar részének szervezésére alkalmazott. De bármi-
ként legyen, azon felszólalások után, mik még ezen oldalról 
történtek, ugy kell vennem, hogy a dolog súlypontja tulaj-
donképen az önálló hadsereg felállításában fekszik. 

Én különbséget teszek az önálló hadsereg és azon kí-
vánság közt, mely a külön magyar hadseregre vonatkozik. 
És midőn erre nézve kell néhány szót mondanom, én is elfo-
gadom kiindulási alapul t. képviselőtársam által tett azon ki-
jelentést, mely a charta betartására vonatkozik. 

Mert azok, t. ház, a kik az 1867-iki közjogi alapon 
állunk és igy az 1867-iki közösügyes törvényt chartául 
elismerjük, ebből a nemzetnek sem több jogot, sem pedig 
egy jótával kevesebbet kimagyarázni nem engedhetünk; és 
igy azzal szemben, hogy t. képviselőtársam épen az 1867: 
XII. t.-cz.-re való utalással sürgette az önálló magyar had-
sereg fölállítását, én nem habozhatom kinyilvánítani, hogy az 
önálló magyar hadsereg felállításának elve, megengedem, 
igen hazafias programm, a közjogi alkotások keretén kivül, 
de mint oly törekvést, mely a ma még érvényben levő és 
általunk tiszteletben tartott 1867: XII. t.-cz. rendelkezéseinek 
megtartásával valósítható volna, el nem ismerhetem. 

Nem szükséges hosszasabban taglalnom a kérdést, hogy 
ezt bebizonyíthassam, Az önálló hadseregnek belső lényege 
az, hogy azon állam, mely azt felállítja, sem a védelmi rend-
szer, sem a védszervezet tekintetében, a mik pedig kétség 
kivül quintessencziáját képezik a hadsereg előállításának, 
semmiféle irányban befolyásolva ne legyen, szóval azt a nem-
zet ugy és oly alapon állíthassa elő, a mint akarja, és ezen 
akaratába az államfőnek a törvény meghozatalához szükséges 



beleegyezésén és szentesítésén kívül senkinek és semminek 
befolyása ne legyen. Már pedig tudjuk, hogy e tekintetben a 
közösügyi törvénynek 13-ik §-a határozottan azt rendeli, hogy 
épen ezen elvek tekintetéből úgy nálunk, mint a monarchia 
túlsó felében egységes és kölcsönös megállapodásoknak kell 
fenállani. 

Az önálló hadseregnek felállítását tehát csak azok sür-
gethetik, a kiket az 1867-diki kiegyezési törvény ki nem 
elégít, és ezt a kérdést eléje teszik azon többi ügyeknek, 
melyeket a közösügyi törvény a monarchia mindkét álla-
mának megnyugvására megoldott és elintézett. 

Más kérdés azonban az, hogy mily joga van a nemzet-
nek a külön magyar hadsereghez ? És erre vonatkozólag sie-
tek kinyilvánítani, hogy a közösügyi törvény a nemzet eb-
beli jogát illetőleg semmi kétséget fenn nem hagy; intézked-
vén ezen közösügyi törvény arról, hogy egyrészről a legfőbb 
hadúri jog kellőleg precziziroztassék, másrészről pedig hogy 
a nemzetnek és az alkotmányos faktoroknak meghagyott jo-
gok szintén kifejezést nyerjenek; a legfőbb hadúri jognak 
tartván fenn a vezérlet, a vezénylet és belszervezetre vonat-
kozó intézkedéseket és az alkotmányos faktorok hatáskörébe 
utalván a hadsereg szervezetének és rendszerének megállapí-
tásával együtt a többi teendőket. De ha ezt konstatáljuk is, 
lehetetlen figyelmen kivül hagynunk azon további törvényes 
fejleményeket, melyek alapján a monarchia mindkét állama 
a védszervezetet mai állapotában előállította. 

Minden egyes erre vonatkozó törvény megalkotása al-
kalmával ugy 1868-ban, mint 1882-ben és 1886-ban tüzete-
sen megvitattatott és a ház minden oldaláról megvilágíttatott 
azon álláspont, mely a külön hadseregre vonatkozik. Azok, a 
kik ezen valójában az ügy lényegére vonatkozó vitákban azon 
álláspontot védelmezték, a mely azután a törvényekben kifeje-
zésre jutott, jóllehet elérték azon eredményt, hogy a parla-
ment az ő elveiket fogadta el: de még sem adatott meg nekik, 



bárha köztök oly nagy elmék foglaltak helyet, hogy csak 
az elhunytakat említsem, mint Deák és Eötvös, az erkölcsi 
elismerés azon teljessége, hogy azokat, kik a külön had-
sereg szükségességét hangsúlyozták, álláspontjuk czélszerüt-
lenségéről meggyőzhették volna. Ha tehát ez nekik nem sike-
rült, miként remélhetném azt ma én ? 

Erre vonatkozólag tehát tartózkodni kívánok a t. ház tü-
relmét ugyanazon érvek felsorolásával próbára tenni, a me-
lyeket a házban annyiszor hangoztattak. Csakis egy rövid 
megjegyzést teszek és ez az, hogy mondatott akkor és monda-
tott különféle változatokban ma is, hogy mi a külön nemzeti 
hadsereg felállítására vonatkozó nemzeti aspirácziónkat a mo-
narchia nagyhatalmi állásának dobtuk oda áldozatul. 

En nem vitatom, t. ház és a külügyi helyzetnek épen 
mai alakulása közben, mely a legújabb hirek szerint ismét 
akutabbá vált, talán időszerűtlen is vitatnunk azt, hogy váj-
jon a külügyi helyzet megitélésénél melyik felfogásnak adott 
az idő igazat. 

De annyi kétségtelen, hogy addig, mig a monarchia biz-
tonságával szoros összefüggésben van a mi magyar alkotmá-
nyunk biztonsága is, addig oly törekvés, mely a hadászat és 
harczászat tekintetében bizonyára konszolidált állapotokat, 
bárcsak időlegesen is fölcserélni kívánná olyanokkal, melyek 
azon tekinteteknek meg nem felelnek, lehet igen hazafias tö-
rekvés, de legkevésbbé sem felel meg azon igényeknek, a me-
lyeket mi ma a közös hadsereghez, mint a monarchia és igy 
benne a mi magyar alkotmányunk nemzetközi biztonságának 
garancziájához fűzünk. 

Az alkotmányra leteendő eskü kérdésére nézve én elis-
merem, lehet pro és kontra igen plauzibilis érveket felhozni. 
Azok után, a miket a t. honvédelmi miniszter ur épen e kér-
désre vonatkozólag tegnap mondani méltóztatott, én nem ter-
jeszkedem ki arra, vájjon a mi közjogi viszonyaink közt az 
eskünek milyen formulája volna behozható. Olyan-e, melyben 



csakis tisztán a magyar alkotmány foglaltatik, vagy olyan, 
melyben mint a magyar alkotmánynak kiegészitő része a 
közös intézmények is benne foglalvák. Ez azonban, meg-
engedem, csak a kiviteli módozatnak kérdése és nem is 
akarom állítani azt, hogy e tekintetben bizonyos alkotmányos 
megoldást ne lehetne találni. 

Előttem azonban a kérdés igy áll: miért kivántatik az 
eskünek behozatala ? Az esküvel egybekötött formalitások vé-
gett, avagy reális garancziák elérése végett a magyar alkot-
mánynak tiszteletben tartására ? 

Hogy pedig e tekintetben az eskü miféle jelentőséggel bir, 
ez iránt hivatkozhatnám ugyanazon esetekre, a melyekre gróf 
Bánffy Béla, t. képviselőtársam tegnap ib érintett beszédében 
már hivatkozott. Hivatkozhatnám nem a régi kor történetéből 
hanem a legújabb kor történetéből, nem is czivilizálatlan tö-
meget képező hadseregek, hanem olyan hadseregek példáira, 
hol a suffrage universel következtében a hadsereg minden 
egyes tagjának egyúttal az államalkotmányhoz szavazati joga 
is volt; hivatkozhatnám ezen hadseregnek olyan egymásután 
tényeire, melyek az eskünek gyakorlati értékét csakugyan 
a minimumra szállítják le. 

De én odáig sem megyek, t. ház és ha a reális garancziá-
kat kell keresnem azon irányban, mint azt a kisebbségi hatá-
rozati javaslat az eskü behozatala által elérni akarja, keresem 
azt ott, a hol az fellelhető, és a mire már más alkalommal, a 
népfelkelési törvényjavaslat vitatása alkalmával ráutalni sze-
rencsém volt; keresem a monarchia mindkét állama polgárait 
egyaránt kötelező tényben, az általános védkötelezettségben. 

Nem akarom itt ismételni azokat, miket ezen kérdéssel 
kapcsolatban itt e házban elmondani szerencsém volt. Osak 
egy kérdést vetek fel. Mi az általános védkötelezettség ? De-
kretálása annak, hogy az állam minden polgára osztály és 
álláskülönbség nélkül vérével tartozik megvédeni az államot, 
mely az ő személyi, vagyoni és polgári jogainak őre és biz-



tositéka. Ezen kötelezettség nem egyoldalú, ezzel szemben 
áll minden polgárnak joga az alkotmányhoz ós az alkotmá-
nyos jogok érvényesítéséhez. Es épen az a különbség egy 
zsoldos hadsereg és egy az általános védkötelezettség elvére 
alapított hadsereg között, hogy mig az első felett, a ki fizeti, 
feltétlenül rendelkezik, az utóbbit másra, mint az állam vé-
delmére és ennek biztosítására szolgáló intézkedésekre fel-
használni nem lehet, nem szabad. Az elsőben a katona védi 
gazdáját, parancsolóját; az utóbbiban védi az alkotmányt és 
az alkotmánynyal együtt az államfőt és önmagát. E tételt 
pedig, t. ház melyet az ellenmondások daczára azt hiszem a 
háznak minden t. tagja oszt, sem a külön eskü ténye meg 
nem erősíti, sem pedig az eskü le nem tétele meg nem dönti. 

Azon további postulatumot illetőleg, mely ugy van for-
mulázva, hogy addig is, mig e tekintetben törvényhozási in-
tézkedés történik, a magyar csapatokból az idegen tisztek el-
hocsáttassanak, én nem tartom olyan egyszerű dolognak, a 
mely nevezetes közjogi változtás nélkül behozható volna; mert 
mindaddig, mig a közös hadsereg intézménye, mint alkotmá-
nyos uton előállitott intézmény fenáll, a közös hadsereggel 
szemben a monarchia egyik államának polgára sem tekint-
hető idegennek. Ezek alapján kérem a t. házat, hogy 
Győrffy Gyula l. barátom határozati javaslatának második 
pontját se méltóztassék elfogadni. 

Gróf Apponyi t. képviselőtársam azon előadása, melylyel 
a kérvényi bizottság határozati javaslatával szemben az ő és 
pártja külön álláspontját és határozati javaslatát indokolta, 
reám is hatott a szónoki remekek azon általános hatásával, 
mely e házban az ő felszólalásai alatt a hallgatóságot uralja. 
Ez alkalommal azonban több volt az ennél. 

Azon politikai elveket, a melyeket a t. képviselő úr fej-
tegetett, osztottuk mindannyian. Azt, hogy a magyar állam-
eszme az alkotmány keretén belül teljesen érvényesüljön, 
akarjuk mindannyiap. Abban sincs eltérés közöttünk, hogy a 



Janszki-ügyet a legfelsőbb királyi kézirattal teljesen elinté-
zettnek tartjuk. Nem a lényeg az, a mi bennünket elvá-
laszt, hanem a forma. 

És hogy ezt igazoljam, szabad legyen hivatkoznom be-
vezető előadásomból azon nyilatkozatomra, melylyel a kér-
vényi bizottság álláspontját a kérvényekkel szemben jelle-
meztem : „A kérdés tehát az, hogy vájjon az alkotmány-
változtatásnak az a szüksége, a melyet a kérvények épen e 
felmerült incidensek folytán sürgetnek, csakugyan beállott-e 
már vagy nem; hogy a nemzeti érdek megköveteli-e tőlünk 
azt, hogy bizonyos törvényhozási intézkedések tétessenek 
azon irányban, a melyben azt a kérvényezők sürgetik és 
jónak látják." Az imigy formulázott kérdéssel szemben más 
határozati javaslatot csakugyan előterjeszteni nem lehet; és 
a t. képviselő ur iránti feltétlen tiszteletem mellett is ki kell 
nyilvánítanom azon meggyőződésemet, hogy ugyanazon fel-
tevésből és ugyanazon kiindulási alapból birálván meg az 
ügyet, a melyet a kérvények elénkbe hoznak, a mint azt ő 
tette és amint azt mi tettük, a logika a mi részünkön van. 

Mert, vagy vannak még eloszlatatlan aggályok is, és 
ha vannak : azoknak kifejezésre kell jutniok ezen határozat-
hozatal alkalmával; vagy nincsenek, és ha nincsenek ilyen 
aggályok, akkor azon törvényhozási intézkedéseket, a me-
lyeket a kérvényezők ezen kérvényezéssel épen az inczi-
densek kapcsán sürgetnek, szükségeseknek mondani, az 
annyit jelent, mint a konsekvencziával a praemissát lerontani. 

És a t. képviselő úrnak finom logikai érzéke előre érezte 
ezen dilemmát akkor, midőn ő a kérdést kétfelé osztotta, 
mondván, hogy el kell különíteni a kérvények alkalmából 
azt, a mi a személyváltozásokra és azt, a mi a hadsereg köré-
ben létesítendő általános reformokra vonatkozik. 

Hát t. ház, itt fekszenek a t. ház előtt a kérvények. 
Van-e azok között csak egy olyan is, mely az általános refor-
mok szükségét ne a Janszky-ügyből kiindulva sürgetné, van-e 



egy olyan is, mely ugyanazon álláspontra helyezkednek, mint 
a t. képviselő úr az általa beadott határozati javaslatban, hogy 
tundiillik a nemzet és hadsereg közt a teljes szellemi összhang 
biztosítva legyen ? 

Hiszen ezen állásponton vagyunk mi is mindenkor, akár 
van Janszki-ügy napi renden akár nincs; de ugyanakkor, 
midőn egy kínos izgatottságot keltett, de szerencsésen elinté-
zett ügynek végső befejezését akarjuk, ennek a szükségét 
külön hangsúlyozni, legalább is kell, hogy a békés elintézés 
hitének őszintesége iránt kételyt támaszszon. 

Es mert a kérvényi bizottság javaslata sem többet, sem 
kevesebbet nem czéloz, mint magát a Janszki-ügyet véglege-
sen megoldani, ajánlom ezen határozati javaslatot elfoga-
dásra. 






