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Gabriel arkangyal, Isten ereje. 

Jobb kezében a magyar Szent Koronát, bal kezében az apostoli kettős keresztet emeli a magasba.  

Thaler Tamás építőmérnök felvétele 2013. november 07. IMG_4746; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hőseink tere Gabriel arkangyallal.  

A Hősök terén, a Millenniumi emlékmű a magyarság nagyságát, az ezerével államiságát jelképezi.  

Thaler Tamás építőmérnök felvétele 2010. október 27. DS09278; 
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Szabadságharcunkat leverték, az ország fejlődése lelassult, kevés lehetőség között említhetjük az 

építőipari tevékenység kiemelkedő alkotásait. Ezekben az években, a kiegyezésig épült fel a Magyar 

Tudományos Akadémia palotája, és a Vigadó.  

 

A kiegyezést ‒ 1867. május 29. ‒ követő két évtizedben fejlődött Magyarország minden tekin-

tetben, kiemelten a gazdasági és a kulturális vonatkozásokban. A történelem igazolja, minden fejlődés 

alapja a gazdaság működésének biztosításával nyit távlatokat. A századfordulóhoz közeledve a magyar 

gazdaság fejlődéséből származó adó bevételek tették lehetővé azoknak a gyönyörű épületeknek építé-

sét, melyekre a magyar nemzet, ország - világ előtt, a XXI-ik században is büszke lehet. Az Országház 

mellett az Operaházat emelhetjük ki.  

Ma is vendégcsalogató a Halászbástya, érdeklődők központjában áll az Iparművészeti Múzeum, 

a Képcsarnok gyűjteménye és sorolhatnánk tovább. Építészeti remekműveink felvonultatásával egy 

csokorban, az Európán végigvonuló stílusok változásait szemléltethetnénk. Arra gondoltunk, egy-egy 

épület bemutatásával képesek leszünk megszakítani a kormányzó erők és ellenfeleik „tanúságtételét”, 

hogy az összecsapásokban megjelenő idegtépő harcot csillapítsuk.  

Szép épületeinket csodálva eljuthatunk gondolatainkban a szép és a csúnya megítéléséig. 

Ugyanis, a XX. század második felében, a lapos-tetős stílustalan tömeglakások mellett, majd a „fejlett” 

technika alkalmazásával, betonépületek és üvegpaloták ízléstelen sokasága rontja utcáinkban-, terein-

ken épített örökségeink látványát. A kommunista években felszínre törő, lélektelen, a múlt értékeit 

minden szinten romboló politika megvalósulás volt ez.    

 

Az első világháború előtti évtizedek Európája  

 

Történelmi tény, hogy az első világháborút megelőző évtizedekben az állami lét keretei, a polgári 

élet formái elég erősek voltak ahhoz, hogy Európa országainak belső nyugalmát az ahhoz szükséges 

működés összhangját a nagyhatalmak vezetői, többé-kevésbé biztosítsák.  Szorongatott az a kérdés, 

hogy Magyarország és Ausztria között, a törvényes alapokon nyugvó együttműködést – melyet nem a 

népakarat szentesített – szükséges-e Európa vezető államainak, politikai–, gazdasági–, társadalmi hely-

zetébe beillesztve röviden áttekinteni? Európa szerves részének tekintve a cári Oroszországot is. Egy 

rövid, áttekintő rész erejéig igen, azért, hogy Magyarország XVIII. századvégi és a XIX. századba 

átvezető gazdasági és politikai helyzetét, művészeti kibontakozásnak lehetőségeit megismerjük.  

A XVIII. századra kialakult európai nagyhatalmak közötti egyezségek, versengéseik, acsarkodá-

saik új területek megszerzése érdekében, új gyarmatok birtoklásáért folyik. Az évszázadok alatt kiala-

kult „gyarmatokon” újra és újra háborúznak. De háborúznak egymással szemben is kisebb-nagyobb 

területekért. Franciaország 1871. május 10-én ratifikálta a frankfurti békét s ezzel a háború, forma 

szerint is véget ért. Ezzel azonban nemcsak a háború fejeződött be, hanem az Európai-gondolatnak is 

bealkonyult. A béke feltételei Franciaországot anyagilag és erkölcsileg egyaránt rendkívül súlyosan 

érintették.  

A legyőzött kötelezte magát hadisarc fizetésére, e mellett egész Elszász, az alsó és felső Rajna-

vidék, valamint Lotaringia egy része a lakosság megkérdezése nélkül Németország birtokába került. A 

francia nép azonban nem felejtett és nem nyugodott bele a változott helyzetbe. Az új Európa ilyen 

körülmények között lépte át az 1870 után következő korszak küszöbét a kontinensen, s a boldog szi-

getországgal ellentétben, hol a civilizáció zavartalanul fejlődött tovább, az elszászi kérdés súlyos te-

hertételével vette útját a bizonytalan jövő felé. Bismarck 1888-ban mondotta:  

  

„minden nagyhatalom, mely saját érdekszféráján túl, más országokat elnyomni, azoknak ügyeibe 

beleavatkozni, s olyan dolgokhoz nyúlni kíván, mely túlhalad az Isten által számára meghatározott 

határokon, ‒ érdekpolitika helyett hatalmi politikát követ. Ezt mi nem fogjuk tenni.”  
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Bismarck szövetségi politikája éppen az egzisztencia, érdek és hatalom érvényesítése, nem az imperi-

alizmus, hanem a német lét megvédése, valamint az idegen érdekek békés szövetségek útján való ösz-

szeegyeztetése szabta meg. 1  

 

Bismarck céltudatosan folyamodott a szövetségi rendszerhez, két évtized alatt Európában a szö-

vetségek egész sorát hozta tető alá. A feladat rendkívül nehéz volt, teljesen el kellett szigetelni a kibé-

kíthetetlen ellenfelet, Franciaországot, mert az elvesztett tartományokról nem volt hajlandó lemondani. 

A másik legyőzött hatalom az engesztelhető ellenfél: Ausztria-Magyarország. Kitűnő partnerre akad 

Andrássy Gyula személyében. Igaz, Andrássy először Angliában kereste a monarchia szövetségesét. 

Ez azonban nem járt sikerrel. Ezek után természetes és ésszerű volt a német császársággal való együtt-

működés, hisz tartani lehetett attól, hogy német-orosz szövetség alakul ki, melyből a monarchia kima-

rad.  

Bismarck számára veszélyt jelentett egy esetleges orosz-francia szövetség. Katonailag esélyte-

lenné vált volna Németország a kétfrontos háborúzás miatt. Ezt támasztotta alá az a tény, hogy minden 

keleten támadó konfliktus létében fenyegette Bismarck európai szövetség-rendszerét. Másrészt viszont 

a tengerszorosok kérdése a szinte egész világra kiterjedő angol-orosz ellentét legkritikusabb pontja. 

Konstantinápoly így Európának és a világpolitika egyensúlyának Achilles-sarka volt ezekben az évti-

zedekben. A feladat az osztrák orosz és a porosz uralkodók hármasszövetségének összehozása volt, 

ami 1873 októberében jön létre a három császár között.  

 

1878-at írunk. … A berlini „tinta- és papiros-háború” győztesei közé tartozott Disraeli, ki diadalme-

netben tért vissza Londonba, továbbá Andrássy és Bismarck.  

 

A három császár szövetsége kiállotta az erőpróbát, ha ezt a szövetséget úgy fogjuk fel, mint Bis-

marck, aki Franciaország elszigetelését s az osztrák-magyar-orosz összeütközés elkerülését tekintette 

céljának. A valóságban e papiros-háborút azok nyerték meg, akik az orosz könyvek, szemlék, újságok 

türelmes papírosán annyit ábrándoztak az orosz küldetés tartalmáról, s akik a belső nemzetiségi és 

külső diplomáciai körülmények hatása alatt a szlávofilizmust veszedelmes pánszlávizmussá alakították 

át. A német és osztrák-magyar szövetség, melynek kialakulásában Andrássy Gyulának jelentős része 

volt, békét jelentet Európa számára, aminek következtében Közép-Európa közel félszázadik élvezhette 

a nyugalom áldásait.  

Ez a rendszer, a német és magyar reálista nemzedék, Ranke és Deák Ferenc kortársainak utolsó 

nagyszabású cselekedete, mely a maga kimagasló alkotásaiban a diplomácia terén fejezi ki a korszak 

hitét a magas kulturális színvonalon álló, a polgári nyugalom és az európai béke értékét megőrző erős 

államok hitvallásában, s abban az ideában, hogy a kialakult formák fenntartásának európai jelentősége 

van. Andrássy büszkén tekinthetett külpolitikai alkotására, abban a hitben, hogy a monarchia jövőjét 

sikerült biztosítania. Ez a szervezet egészen a világháború kitöréséig az európai diplomácia, a béke 

biztosításának tengelye. A német- orosz-osztrák viszony pár év múlva ismét javul, az orosz-francia 

szövetség hírét megcáfolják, s az 1881-ben meggyilkolt II. Sándor cárt a trónon követő III. Sándor 

cárral megújítják a három császár szerződést.  

Bismarck és Andrássy kezdettől fogva óhajtották Itália bevonását a szövetségbe, Olaszország 

azonban csak 1881 tavaszán mutat arra hajlandóságot, amikor Európán kívüli események indítják a 

csatlakozásra. Franciaország ugyanis 1881 májusában Észak-Afrika Olaszországhoz legközelebb eső 

részét, Tuniszt okkupálja, melyre az olaszok már régen szemet vetettek. A Földközi-tenger hatalmi 

egyensúlyát ez a francia lépés megbontja. Erre Umberto olasz király bécsi és berlini látogatása után, 

1882. május 20.-án Bécsben aláírják a hármas-szerződés okmányát. Bismarck új utakon igyekezett 

1887 februárjában az öt évre megújított hármas szerződést kiterjeszteni. A hármasszövetség tovább 

épült akkor, amikor Bismarck az 1881 júniusában hatályát vesztett három császár - egyezmény helyett, 

Oroszországgal úgynevezett viszontbiztosítási szerződést kötött, Olaszország pedig 1887 februárjában 

az úgynevezett Földközi-tengeri egyezményt létesítette Angliával.  

                                                 
1 Iványi Grünwald Béla: Egyetemes Történet IV. kötet 512. o. 



180 

 

A viszontbiztosítási szerződés Bismarck egyik legmesteribb sakkhúzása volt. Minthogy a Mo-

narchiát a balkáni összeütközések elmérgesedése következtében Oroszországgal nem lehetett sok szö-

vetségben egyesíteni, Bismarck biztosította magát Ausztria felől a hármasszövetséggel, de viszontbiz-

tosította magát Oroszországgal is, francia támadás esetére. Az 1887. június 18.-án aláírt szerződés első 

szakasza szerint, a szerződő felek jóakaratú semlegességre kötelezik magukat egy harmadik nagyhata-

lom támadás esetén és arra, hogy igyekezni fognak „a konfliktust lokalizálni”. 2  

 

*** 

 

A magyarság tudatosan választotta ki a Kárpát-medencét életterének, választotta a keresztény 

hitet. Önálló létünk törvényes alapjait István király két törvénykönyvben rögzítette. Figyelemmel volt 

a nyugati törvényekre, a zsinati határozatokra, melyből több cikkelyt át is vett. István király törvényei, 

a magyar társadalom XI. század elején fennálló gondokra - kérdésekre ad választ, vagyis, a hazai gaz-

dasági és társadalmi viszonyokat tükrözi. Intézkedései mögött nemegyszer visszacseng a régi szokás-

jog. Gondolkodást és cselekedeteit meghatározta, az alapvető forrás: a Könyvek-könyve, a – Szentírás. 

Az erkölcsi tanítás megfelel a kor politikai felfogásnak, amely szerint csak az a helyes államve-

zetés és életbölcselet, mely megegyezik a Szentírásban megfogalmazott igazságokkal, a vallás tekin-

télyi elvein nyugszik. Az „Intelmek” István király törvénytárának nyitánya. A középkori királyesz-

mény, a középkori egyház-fogalom, a tekintélytisztelet, a közigazgatás és államhatalom tanácsban való 

megosztása szabják meg törvényeinek főbb irányát. Kormányzását két pillére fekteti, melyekben az 

egyház és állam ügyei egybefonódnak.  

 

II. András (Endre) uralkodása alatt, a meráni család ellepte a királyi udvart. A visszaélések meg-

szüntetését, és fejlődést szolgálta az 1222-ben érvénybe léptetett kiváltságlevél, az Aranybulla. A ki-

váltságlevél a jog helyreállítása, a szabadságok megerősítve megújításra irányult. Egyfelől a király, az 

ellenállási jog intézményében mögötte feltűnő magasabb érdek, a néven nem nevezett Szent Korona, 

másfelől a különböző rangú szabadok közviszonyainak rendezését, a hűbéri jellegű birtokadományo-

zások visszafordítását, a szabadok jogbiztonságát célozta. „Az Aranybulla elsődlegesen a régi hagyo-

mányos, szakrális rend védelmének európai jelentőségű dokumentuma.” 3  

 

A magyarországi oklevél egy rendi alkotmányos királyság hét évszázadának adja meg közjogi 

alapját. A kiváltságlevél, a polgári korszakig, a nemesi jogok biztosítékát, s az egész nemzet számára 

való megnyitása az egész nemzetre való hatályosulását jelentette. A bulla széles körű társadalmi moz-

galom hatására jött létre, amelyben a katonáskodó birtokos szerviens réteg, továbbá a várjobbágyok 

egyes rétegei s nem utolsósorban az egyházi birtokok szolgáló népei vettek részt, s ezt meghaladóan 

ott volt a nagybirtokosok meghatározott része is. Történelmi, jogtörténeti és alkotmányos jelentőségű 

tény az, hogy ez a társadalom, 1222-ben kivívta az Aranybullának nevezett, arany függőpecséttel ellá-

tott kiváltságlevelet. A rögzített kiváltságok megalapozták a nemesi rend (nobilitás) létrejöttét.  

 

A 31. Cikkely az ellenállási záradék: „Hogy az előbocsátott cikkelyek arany pecsét alatt írásba 

foglaltatván, különb-különbféle őriző helyekre adassanak és tétessenek el. Oly módon, hogy az írást 

mindenkor szeme előtt tartván, se ő maga meg ne tévedjen valamiképp a mondott dolgokban, se királyt 

vagy nemeseket, avagy másokat megtévedni ne engedjen; hogy ők is örüljenek az ő szabadságoknak, 

és azért nekünk és a mi következőinknek minden időben hívek legyenek, és a királyi koronának tartozó 

engedelmes szolgálatukat meg ne tagadják. Hogyha pedig mi, vagy az utánunk következendő királyok 

közül valaki ezen, mi szerzésünknek ellene járna valaha, ez a levél adjon szabad hatalmat mind a püs-

pököknek, mind más jobbágyuraknak és országunkbeli nemeseknek mindnyájan és egyen-egyen, je-

lenvalóknak és jövendőbelieknek és az ő megmaradékoknak, hogy mind nekünk, mind az utánunk 

                                                 
2 Iványi Grünwald Béla IV. kötet 520 – 528. o. 
3 Tóth Zoltán József: Megmaradásunk alkotmánya 2007. 73. o. 



181 

 

következendő királyoknak minden hűtlenség szégyenvallása nélkül ellent állhassanak és ellentmond-

hassanak mind örökké.”  

II. András a hagyományt, a szokásjogi gyakorlatot a jogokat biztosító írott törvényekhez köti, és 

nemcsak magára, hanem utódaira is kötelezővé teszi. Ennek az igen sok dologban kisebbedést szenve-

dett, István király által elrendelt szabadságnak a megerősítésére ismétli meg az Aranybulla: „megen-

gedjük mi nekik, mint országunk más embereinek a szent király által engedett szabadságot.” Az Arany-

bulla keletkezése után mindenkor országos alaptörvénynek minősült, így tekintette a törvényhozás, az 

érintett megerősítő oklevelek, a Hármaskönyv II. rész 14. címe, a királyi hitlevél és koronázási eskü, 

sőt az ellenállási záradék eltörléséről szóló törvény is. A kételkedők is tudhatják, hogy az Aranybullát, 

királyaink századok alatt esküjükkel, jogi, erkölcsi és vallási biztosítékok legerősebbikével szentesí-

tették.  

 

Égbekiáltó, hogy a nemzet, az utolsó Árpád-házi Aranyágacska után leányágon talált királyt az 

Anjouk közül, majd Nagy Lajost követően képtelen volt magyar uralkodót ültetni a trónra. Később jött 

az ébredés! A török veszedelemmel szemben, a nemzet erőskezű uralkodót kívánt. Nem volt már Ár-

pád-házi, a Vérszerződéskorából eredő királyi vér, ekkor választják és koronázzák meg Hunyadi Má-

tyást. Igazságos Mátyás halála után önsajnálatában megadta magát sorsának az ország. Magyarország 

három részre szakadásakor, a magyar rendek két királyt választottak. Szapolyai Jánost, és a Báthory 

István nádor vezetése alatt álló Habsburg-párt jelöltjében Habsburg Ferdinánd cseh király és osztrák 

főherceget.  

A két király között fegyveres harc indult meg egymás területének megszerzéséért. A területeket 

nem tudták saját hatalmuk alatt egyesíteni. Magyarország két király keze között, két részre szakadt. 

Szulejmán szultán érdekében pedig az állt, hogy fennmaradjon Magyarország megosztottsága. Szulej-

mán elfoglalta az ország középső részét, az Erdélyi Fejedelemség török hódoltság alá került, A Dunán-

túli egy része és a Felvidék, a királyi Magyarország maradt. Ez a széttagoltság tartott 150 évig. 1526. 

december 17-én a pozsonyi országgyűlés Magyarország királyává választotta Habsburg Ferdinánd cseh 

királyt, osztrák főherceget. Székesfehérvárott 1527. november 3-án koronázzák meg, Magyarország 

királyává. Ferdinánd koronázási esküje, alapja az egész Habsburg-kor koronázási esküinek, mely 

a következő négy évszázad alatt nem sokat változott.  

 

Majd a királyi Magyarországon III. Károlynak az okozott gondot, sem neki, sem I. Józsefnek és 

I. Lipótnak nem volt fiú örököse. A Habsburg család házi törvényt hozott, ez a Pragmatica Sanctio, 

vagyis törvényes szabályozás. Az 1713. április 19-én Károly összehívta a titkos tanácsot. Tagjai ma-

gyar részről az országbíró, a kancellár, és az erdélyi alkancellár. A nádor időközben elhunyt, nem le-

hetett jelen. A kihirdetett szabály kimondja az egy és oszthatatlan Habsburg birodalmat, melyben a 

birodalom fenntartása úgy lehetséges, ha az örökös tartományokban és a magyar korona országaiban, 

a dinasztia öröklési rendje szerint következő ugyanazon tagja uralkodik. A szabály értelmében fiúörö-

kösök hiányában Károly elhunyta esetén leányai és azok utódai öröklik országait. Az utódok elhunyta 

esetén fivérének, I. Józsefnek leányai, majd utána az I. Lipóttól származó leányág a trónörökös.  

A Pragmatica Sanctiot az 1722-1723 évi magyar országgyűlés ellentmondás nélkül elfogadta és 

iktatta törvénybe. A törvény 4. §-sa mondja ki: „azt a nőt, vagy annak férfi örökösét, a ki a felséges 

osztrák házban elfogadott, említett elsőszülöttségi rend szerint, … Magyarország s az ahhoz kapcsolt 

részek, … kétségtelen királyának tartsák s koronázzák.”  

 

«Tudjuk, hogy a király személyes közösségéből és a védelemből kifolyólag I. Ferdinándtól 

kezdve, századok folyamán megszakítás nélkül mindig voltak közös ügyek, de azokat nem Magyaror-

szág, hanem a bécsi kormány intézte, melynek működésére a magyar hatóságok alig, legfeljebb csak 

formális ingerenciájuk volt. Tényleg három és félszázadon át a dinasztia rólunk-nélkülünk intézte a 

közös ügyeket, melyeknek köre is sokkal nagyobb volt, mint amelyet az 1867 : XII. megrajzolt. … 

Deák és Ferenc József műve tehát gyakorlatilag a nemzeti szuverenitást és autarkiát sokkal inkább 

biztosítá, mint 1526 óta bármely törvényünk. Az új egyezményt pedig most már nem egyedül a magyar 

kard garantálta, mint a 48-as törvényeket, amelynek ereje sajnosan gyöngének bizonyult, hanem a 
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nemzet akarata mellett a dinasztia és a másik állam, Ausztria békés megegyezése. Ez új, biztos alapo-

kon indult Magyarország újkori történelmének leghosszabb békekorszakába.» 4  

 

Az 1867-ben megalakult „független” magyar kormány fentiek ismeretében ‒ nem volt önálló a 

pénzügyekben, és nem rendelkezett önálló hadsereggel. Bécsben intézték a külügyeket, ezért Magyar-

országnak sehol nem volt külképviselete! Ebből a helyzetből következett, hogy az európai államok 

Magyarországot Ausztria tartományi részeként kezelték. 

 

1866-ban a Habsburg Monarchia vesztes háborút vívott Poroszországgal. A kudarc mind politi-

kai, mind katonai téren jelentős változásokat eredményezett. 1867-ben létrejött a kiegyezés, a Monar-

chia dualista állammá alakult. A hadügyek terén szükségessé vált a hadsereg létszámának növelése, 

szervezésének új alapokra helyezése, felszerelésének korszerűsítése. Ezzel párhuzamosan törvényesí-

tették az általános és személyes hadkötelezettséget. Mindeközben felmerült az igény egy önálló magyar 

haderő megteremtésére is. Ez csak úgy volt lehetséges, hogy ennek harcértéke jóval alatta maradt a 

közös haderőének, másrészt Ausztria számára is lehetővé kellett tenni, hogy saját hadsereget hozhasson 

létre. A haditengerészet esetében egyértelmű volt, hogy annak központi (azaz közös) irányítás alatt kell 

maradnia. 

A Monarchia szárazföldi haderejének gerincét, kb. 88%-át a közös hadsereg alkotta, melynek 

vezényleti és szolgálati nyelve egyaránt a német volt, és a közös hadügyminiszter alárendeltségébe 

tartozott. A szervezés kezdeti időszakában csak a közös hadsereg számított első vonalbeli haderőnek. 

Nemzetiségek szerinti megoszlása viszonylag jól tükrözte a Monarchia viszonyait. A második vonalba 

a magyar honvédség, illetve az osztrák Landwehr tartozott. Utóbbi vezényleti nyelve is, a német volt. 

A honvédség esetében viszont a horvát alakulatoknál nem a magyar, hanem a horvát számított annak. 

A későbbi fejlesztések nyomán, a háború kezdetére, a magyar honvédség és a Landwehr már „felzár-

kóztak” a közös haderőhöz, első vonalbeli harcértékkel bírtak.  

A harmadik vonalba a magyarországi népfelkelés, illetve az ausztriai Landsturm tartozik. 5 Ki-

építésükre csak 1886-ban került sor, szervezeti rendjüket a honvédség illetve a Landwehr határozta 

meg. A kiegyezést követően a császári-királyi haditengerészet császári és királyi haditengerészet lett, 

fenntartását és fejlesztését részben osztrák, részben magyar pénzügyi forrásokból kellett biztosítani. 

Európában a hatodik, a világon a nyolcadik legnagyobb hadiflottával rendelkezett, de az antant orszá-

gaihoz képest jelentős hátrányban volt. A fejlesztések során a tengeri haderő mellett figyelmet fordí-

tottak a dunai hajóraj kiépítésére, fenntartására is. A légierő azért érdemel külön említést, mert hatal-

mas fejlődésen ment keresztül a világháború alatt.  

 

A kiegyezésben nagy jelentőségű volt a közös hadsereg felállítása, melyben az Osztrák-Magyar Mo-

narchia fegyveres ereje a hadseregből, a haditengerészetből, a honvédségből és a népfelkelésből állt.  

 

Az 1868. évi XL. törvénycikk a véderőről szól. Az előírás szerint, (a népfelkelés kivételével), a 

hadseregbe, hadi tengerészetbe vagy a honvédségbe lépés kötelezettsége általános és minden véd képes 

állampolgár által személyesen teljesítendő. A honvédségi törvény szabályai szerint Ő Felsége a király 

parancsára történik a mozgósítás. A népfelkelés fölhívása és rendezése a honvédelmi miniszter útján 

Ő Felsége a király parancsára történik, amennyiben az ország az ellenséges megrohanás veszélye által 

közvetlen fenyegetve van. A hadseregbe és haditengerészetbe léphet: aki Ő Felsége birodalmának 

egyik vagy másik részében honpolgári jogot vagy a magyar korona területére nézve állandó megtele-

pedési engedélyt nyert. A törvény külön rendeletben szabályozza az önkéntesek egyévi szolgálatra. A 

honvédség a honvédségi törvény értelmében, béke idején közigazgatási tekintetben a honvédelmi mi-

niszternek, katonai ügyekben pedig a honvédség főparancsnokának van alárendelve. Ellenben háború 

idején közigazgatási tekintetben ugyancsak a honvédelmi miniszter, katonai ügyekben pedig a király 

által kinevezett hadvezér alatt áll.  

                                                 
4 Hóman – Szegfű: Magyar történet V. kötet 466. o.  
5 1. számú melléklet (93. o.) 
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Az Osztrák-Magyar Monarchiában hadseregen, a császári és királyi, közös – német vezényleti 

nyelvű – hadsereget, honvédségen a magyar királyi – magyar és horvát vezényleti nyelvű: Honvédséget 

és az osztrák császári és királyi Honvédséget kell érteni. A közös uralkodó, Ferenc József 1868. dec-

ember 5-én látta el felséges aláírásával, szentesítette a véderőről szóló 1868. évi XL., a honvédségről 

alkotott XLI., és az önkéntes népfelkelésre vonatkozó XLII. magyar törvénycikkeket.  

 

Az első világháború előkészületei közben – a Magyar Országgyűlésben – nagy viták zajlanak a 

kormányzat és ellenzéke között. Példát említünk az országos ülés 1902. június 19-iki, 126. üléséről. 

Több képviselő kifogásolta B. Fejérváry Géza honvédelmi miniszter kérését a népfölkelés teljes fel-

fegyverzéséhez szükséges fegyverek beszerzéséről szóló törvényjavaslat tárgyában. Bakó József kép-

viselő panaszos fájdalmának ad hangot, kiemeli:  

… „a honvédelmi miniszter úr legutóbb beterjesztett törvényjavaslata megint csak a nagy terhek 

alatt roskadozó szegény magyar nép verejtékkel szerzett s agyonterhelt vagyonának pusztítására irá-

nyul. Még nem elég a honvédelmi miniszter úrnak, hogy minden esztendőben 45.000 közös hadsereg-

beli katona és 12.000 honvéd van bevéve tényleges szolgálatra, teljes fegyverzetbe. Még nem elég a 

honvédelmi miniszter úrnak, hogy ezen évenkénti 57.000 katonán kívül, ez év folyamán az újoncjuta-

lékot is megszavaztatta a házzal. Így körülbelül még a katonaság túlságos nagy létszámán felül 10.000 

magyar ifjú el lesz vonva a nemzeti gazdaságtól; hanem fennforgó benyújtott törvényjavaslata szerint, 

mint egy éhes holló azt kívánja ettől a már agyonzsarolt nemzettől, hogy a népfölkelők számára 56.000 

darab ismétlő fegyvert és 550 darab ismétlő karabélyt csináltasson a nemzetnek pénztárából, a mely 

fegyverekre ötmillió négyszázezer korona kiadása leszen az országnak. Valóban elszorul a magyar 

nemzet szíve egy ilyen méltatlan kívánság felett, mely országunkat ismét sok lépéssel viszi közelebb a 

sírhoz.” …  

 

B. Fejérváry Géza honvédelmi miniszter válaszában kéri:  

 

… „Kétséget nem szenved az, hogy a katonai költségek nagy tehet az országra. Ezt senki sem 

tagadja. Ezt mi katonák éppúgy tudjuk, mint az urak és meg lehetnek arról győződve, hogy soha feles-

leges kiadásokkal és nem szükséges költségekkel nem hozakodunk elő. De utóvégre is bizonyos elő-

készületek szükségesek békében. Régi közmondás, hogy: si vis pacem, para bellum. … csak egysze-

rűen arra terjeszkedem ki, hogy indokoljam az 55.000 fegyver beszerzésének szükségét. Méltóztassa-

nak körülnézni, Európában van-e állam, amely, ha már egyszer elhatározta, hogy az új fegyvert elfo-

gadja a véderő számára, bevárta-e a 16 esztendőt, míg a felfegyverkezéssel készen lesz? Nincs ilyen 

állam. … Tizenhat esztendeig tartott, míg lassan-lassan oda jutottam, túlságosan ne terhelje, mondom, 

16 esztendeig vártam, míg végre az utolsó fegyvereket kérem a népfölkelés számára.” … 6  

 

Az 1848- 1849 osztrák - orosz katonai beavatkozás utáni években az országgyűlés hangulata 

magában hordozta az 1848-ban elért szabadság élményét. Ez a nemzet önállósága! Megkeseredést oko-

zott a szabadságharc leverését követő megtorlás, és az önkényuralom. A magyar vezető rétegnek, de 

Magyarország életben tartását biztosító kisembereknek is belső lázadással kellett tudomásul venni, 

hogy az ország dolgait nem a magyar képviselőházban, sok esetben ellene hozott törvényi beavatkozá-

sokkal, idegen hatalmak, Bécsben vagy Sztambulban intézik. Kérdés, hát miért nem mi intéztük? Nem 

önfelmentés, önfeladás, belemenekülni a másoktól, idegenektől, a magyar nemzet többségét gyűlölők-

től váró megoldásokat? Jegyezzük fel, sorsunk felőli döntéseket egyesek és a kettesek napjainkban is, 

a XXI. század elején is, külső tényezőktől akarják kiérdemelni.  

 

                                                 
6 / 1901 - 1906 / Képviselőházi napló, 1901. VII. kötet * 1902. május 12- június 20. / 1901-126.  
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Pesti Vigadó. Thaler Tamás építőmérnök felvétele 2014. március 13. IMG_8103; 

 

Pollack Mihály tervezte klasszicista stílusban a Redoutja épületét. Az építkezést 1829-ben kezd-

ték el, és 1833-ban adták át. 1848. július 5-én ebben az épületben ülésezett az első népképviseleti or-

szággyűlés. A szabadságharcban a budai osztrák várvédők ágyúikkal lerombolták. Helyébe Feszl Fri-

gyes kapott megbízást egy új épület terveinek elkészítésére. 1860-ban kezdődött el az építkezés, és 

1865-ben került átadásra. Feszl a bizánci és román stílus elemeket ötvözte a hatalmas épülettömb ele-

meit. Tudatosan iparkodott nemzeti stílus kialakítására. Szellős árkádjaival, kiugratott oldalrizalitjai 

közé monumentális középsík került.  

 

A főhomlokzatot gazdag szobrászati díszítés teszi teljessé. A homlokzaton a Táncolók reliefjét 

Alexy Károly készítette. A négy fríz a zene és a tánc témakörét jeleníti meg. A főhomlokzaton látható 

a magyar címer.  

A címer baloldalán Nagy Lajos király, jobboldalán Hunyadi Mátyás látható. Kétoldalt Zrínyi 

Miklós és Hunyadi János fejszobrai helyezkednek el. További szobrok Széchenyi Istvánt, József nádor 

fejszobrát láthatjuk.  

 

A nagyterem díszítő szobrait Strobl Alajos, Bezerédi Gyula készítette. A Népdal, a Szavalat, a 

Népzene és a Magyar Zene alkotói Donáth Gyula, Szécsi Antal és Vasadi Ferenc szobrászok munkái.   

 

A Vigadó-téren felállított díszkút címe: „Vízcsorgató gyermekek kútja” A bronz szoborcsoport 

1896-ban készült. Sennyei Károly alkotása. A középen lévő szoborcsoportot mészkő medence szélén 

ülőpad van kialakítva.  
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Thaler Tamás építőmérnök felvétele 2014. 04. 13. IMG_7940; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Thaler Tamás építőmérnök felvétele 2010. 04. 07. IMG_7942; 
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Lotz Károly: Tündér Ilona és Árgylus királyfi a Pesti Vigadóban. Thaler Tamás építőmérnök felvétele  

2014. március 13. IMG_6007; 
 

 
Lotz Károly: Tündér Ilona és Árgylus királyfi a Pesti Vigadóban. Thaler Tamás építőmérnök felvétele  

2014. március 13. IMG_6037; 
 

A magyar történeti alkotmány változásainak bemutatása, jogtörténeti feladat. Ilyen hatalmas ösz-

szefoglaló anyag: „A TÖRTÉNETI ALKOTMÁNY MAGYARORSZÁG ŐSI ALKOTMÁNYA” 7 

című munka. A jogi döntések törvényes formába öntését követi az elfogadott törvények „életbelépte-

tése - kihirdetése”, melyeket a gyakorlatban követ a társadalom. Hosszú sora volt. A magyar emberek 

                                                 
7 Szerkesztette Zétényi Zsolt, Magyarországért Kulturális Egyesület kiadásában 2009. Budapest Keskeny és Társa Nyom-

daipari Kft. 
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megélhetésének biztosítása is törvényes keretek között, a gazdaság működtetésével biztosítható. A gaz-

daság működésének harmonikus fenntartása kormányzati feladat. A kormányzat törvényes működésé-

nek átláthatósága két irányból történik, az önellenőrzésből és az ellenzék ellenőrzéséből. Megjegyez-

zük, mindig jelen van a politika hordaléka is, vagy a kormányzói hatalom, vagy az ellenzék mögé 

magát rejtve. A korrektebbjei párthovatartozás nélkül, magukat vállalva politizálnak.  

 

A millenniumi években folyó, és az első világháborúra készülődésről szóló képviselőházi munka, 

a Képviselőházi naplók és az Irományok jegyzőkönyveiben olvashatók. Az alábbiakban törekedtünk 

egy rövid kivonatban, lehetőség szerint szó szerint bemutatni a hatalom és ellenzéke vitáját. Kritika, 

vélemény, javaslat, és a mocskolódás is elhangzott hangosan, de nem szállt el nyomtalanul. Rögzített 

formájuk már nem válik titokká.  

Az idézett részek tanulmányozása napjainkban fontos lehet azért, hogy a Tisztelt Olvasónak 

módja legyen, a mai és egy száz évvel ezelőtti kormányzó és ellenzéki képviselők megnyilvánulási 

formáit, vagy céljaikat hasonlítani. Az összehasonlításhoz szó szerint idéztünk. Megjegyezzük,  kö-

telességünk rávilágítani,  miközben a magyar képviselőházban zajló viták hangja - hangulata, ezekben 

az években: politikai - ideológiai alapon készíti elő,  egyesek politikájában tudatosan, mások alkal-

mazkodva lehet, hogy nem tudatosan,  az ú.n. francia forradalomból kinövő hazai formációt, utalunk 

1918-ra, ‒ a közben, a központi hatalmak és az antant erőinek hadszínterét az európai földrészen ala-

kítják elő.  

 

A válogatásban igyekezünk bemutatni, az országos üléseken a témákat előterjesztő, felszólaló, 

közbekiáltó képviselők hanghordozósait, az alsó ház elnökeinek és miniszterelnökök megszólalásait, 

továbbá az elszabadult indulatok kavalkádjait, melyeket rögzítették a gyorsírók. Az egymásnak feszü-

lés visszaszorítja a jövőbe vetett hitet, gátolja a nemzet tovább fejlődésének emelkedésének lehetséges 

útját. A baloldal az 1848-as törvények talaján áll, a lehetőséget Deák Ferenc és Ferenc József között 

létrejött kiegyezés adná Tisza István vezetésével.  

Az egymással szembenállók vitái közül kiemeljük az önálló, nemzeti jellegű hadsereg eszmé-

nyét, melynek különállása esetén, az egységes fellépés lehetetlen. Csak a közös hadsereg ütőképessége 

vitathatatlan, készülve a háborúra. Ami pedig megköveteli a közös nyelven készített haditervet, intéz-

kedéseket, parancsokat. Emiatt sem érthető a „baloldal” és a „szélső baloldal” hazafias lángolása, 

mintha nem érezték volna a közelgő veszélyt, ellenállásuk nem volt más, mint készülődés egy öngyil-

kosságra.  

Ide szántuk ezt a gondolatot, hogy megértsük múltunkra visszatekintve, nem sorscsapások, vagy 

Isten átka vert bennünket. Ostorozzuk magunkat veszteségeinkért. A külön állás példája gróf Apponyi 

Albert, kinek atyja császárhű államférfi létére nemzetiszínű jelszavakkal tiltakozott, és kilépett a kor-

mánypártból! Másik példa az ifjú Andrássy gróf szembenállása! Magyar nemesek voltak, nemes indu-

latokkal, nemzetféltéssel, de akarnokságukkal, több mint egy évtizedig hátráltatták a nemzet anyagi és 

szellemi fejlődését. Nem látták, mint nyújtanak közös ellenségeinknek segítséget. Kedves Olvasó! A 

tizenkettedik fejezetben kisebb kivonatokkal szemléltetjük a széthúzás tematikáját. Javasoljuk tanul-

mányozásra. 

 

B. Bánffy Dezső miniszterelnök benyújtja lemondását. 8  

 

Miért mondott le? Részlet a 385. sz. országos ülés anyagából.  

 

Ivánka Oszkár: Megint hazudik! (Zajos felkiáltások jobb felől: Rendre! Rendre! Szabad-e parla-

mentben így beszélni? Nagy zaj.)  

Korelnök: Azon képviselő úr, a ki azon rövid szót kockáztatta, a parlamenti illemmel ellenkezőt 

cselekedvén, először figyelmeztetem, hogy ily szavaktól tartózkodjék. (Élénk helyeslés jobb felől) 

                                                 
8 / 1896- 1901 / Képviselőházi napló, 1986. XX. kötet * 1899. január 3- március 10 / Ülésnapok / 1896-415 247. o. 
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B. Bánffy Dezső miniszterelnök: … dacára t. képviselőház, a fennforgó és nemcsak egyedül én 

nálam fennforgó aggályoknak, mégis mondhatom, hogy a kormány egész jóhiszeműleg egész odaadás-

sal ment bele a kúriai bíráskodásról szóló törvényjavaslat tárgyalásába. (Igaz! Úgy van! jobb felől. 

Derültség bal felől. Zaj.) Méltóztatnak tudni, hogy azt letárgyaltuk, és hogy törvényerőre nem emel-

kedett, okát nem ezen aggályokban méltóztassanak keresni, hanem méltóztassanak abban keresni, hogy 

a főrendiházban a 169. §., a mely a papi izgatásokra vonatkozólag helyeztetett ebbe a törvényjavas-

latba, keresztül nem ment.  

 

A kormány úgy tartotta, hogy a készülőben levő, erős agitációra való figyelemmel ‒ nem taga-

dom, egész őszintén megmondom, a néppárti tervel mozgalommal szemben ‒ bajos az egyházpolitikai 

törvények revíziója céljából indított akcióval szemben úgy menni bele a választásokba, hogy e tekin-

tetben kellő garanciáink ne legyenek. Ezeket a kellő garanciákat a törvényjavaslatban az ebbe a tör-

vényjavaslatban, bevett 169. §-ban kerestük és találtuk. (Folyamatos zaj balfelől.) Abban a nézetben 

lévén, hogy a szószékről és a kegyszerekkel való izgatásnak a lehetősége, (Felkiáltások balfelől: nem 

áll!) meg nem engedhető, s mert a főrendiház ezen szakaszt a törvényjavaslatban törölte, szükség mu-

tatkozott annak, hogy a kérdés itt a képviselőházban újra tárgyaltassék, a szakasz visszahelyeztessék. 

 

Most már, t. ház, a kormány előtt két út volt, (Zaj balfelől.) itt tárgyalva, a 169. §. visszahelye-

zésével ellentétbe helyezkedni a főrendiházzal és egy újabb egyházpolitikai küzdelem elé menni. (Zaj 

balfelől. Elnök csenget.) Ez a kormány programjába vette fel azt, hogy az egyházpolitikai megalkotott 

törvényeket a felekezetek érdekei és érzelmei sérelme nélkül fogja keresztülvinni és kilátásba helyzete 

újabb egyházpolitikai küzdelmeket fel nem idézni. Kötelessége volt tehát kerülni ezen ellentétet, (He-

lyeslés jobb felől.) és azt gondolom, e tekintetben helyesen is jártunk el. Itt méltóztassanak okát keresni 

annak, hogy ezen törvényjavaslat törvényerőre nem emelkedett, itt méltóztassanak tárgyilagosak lenni, 

igazat adnak nekem, ha nem akartam a főrendiházzal fölidézett ellentét folytán újabb egyházpolitikai 

küzdelmet kezdeni. (Hosszantartó nagy zaj a bal- és szélső baloldalon. Elnök ismét csenget.)  

 

Justh Gyula: Nem tartotta meg szavát, le kellett volna mondania! (Nagy zaj.) …  

Ivánka Oszkár: Van is magának lelkiismerete!  

 

B. Bánffy Dezső miniszterelnök: … meggyőződésünk, hogy lehetetlen megengedni, hogy ilyen 

hosszú harc és hajsza után érvényesüljön egy kisebbségen én szerintem alaptalan terrorisztikus eljárása 

és ezáltal maga a parlamentarizmus inogjon meg alapjaiban. Különben is, t. ház, határozathozatalnak 

sem szüksége, sem lehetősége nem lévén, ha gróf Apponyi Albert képviselő úr szükségesnek látta ezen 

kérdésről beszélni, én is jogomban lévőnek láttam ezeket elmondani azért, hogy meggyőzzem a t. házat 

arról, (zajos felkiáltások balfelől: Nem hiszi el senki! Halljuk! Halljuk! Jobbfelől.) hogy azon meggyő-

ződésben vagyunk, hogy amikor ezen támadó, jogtalan harccal szemben állok, akkor nemcsak köteles-

séget, de a magyar parlamentarizmus, a magyar alkotmány védelmét is teljesítem. (Hosszantartó, nagy 

zaj a bal- és szélsőbaloldalon. Élénk helyeslés és éljenzés jobb felől.)  

 

Még egy idézetet jegyzünk:  

 

Sándor József felszólalásában arra ad magyarázatot, hogy: … „Az obstrukció lefúvását kívánja 

a morál, mert a morál elve önkéntes lévén, minthogy önöket a lefúvásra senkise kényszeríti, tehát va-

lóban áldozatot hoznának a nemzetnek. És végül a lefúvással szolgálatot tesznek a demokráciának, 

mert az az áldatlan küzdelem és testvérharc, a mely itt folyik, csak a nemzetnek és a népnek árt.”  

 

Hogyan zajlott az obstrukció? Az 1989. országos üléseken „névszerinti szavazás” -sal döntenek 

a képviselők, napirend előtti felszólalásokról. A 387-ik országgyűlési üléstől 414-iki ülésig, összesen 

127 alkalommal ‒ 1899. évi január hó 3-tól, 1899. évi február hó 17. napjáig,  a szót kérő képviselők 

felszólalásához névszerinti szavazással 451 képviselő igen, nem szavazatával ad, vagy nem ad az or-

szággyűlés engedélyt. Ez az engedélyhez kötött szavazás vitte el az időt!  
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B. Bánffy Dezső miniszterelnök: T. Ház! A kormány elhatározta, hogy ő Felségénél állásáról való 

lemondását benyújtja. Ez a mai nap meg is fog történni és erre való tekintettel kérem a t. házat, mél-

tóztassék addig, a míg a Felséges úr az új kormány iránt nem intézkedik, üléseket nem tartani. (Helyes-

lés.)  

Polónyi Géza: Éljen az alkotmány! 9  

 

Ő Felségétől a magyar országgyűléshez királyi leirat ismertetése. Széll Kálmánt miniszterelnöknek ne-

vezi ki. 

 

Széll Kálmán miniszterelnök beszédében kiemeli: „A t. házban hónapokon át nehéz harcok, ádáz 

csaták dúltak. Az ország törvényen kívüli állapotba jutott. Összes közállapotaink gyökerükben megtá-

madva, veszélyes komplikáció lejtőjére kerültek. E harcok elnémultak. Adja isten, hogy visszhangjuk 

is elnémuljon örökre, és az a hasadék, amely a magyar törvényesség és alkotmányosság folytonossá-

gában beállott, megszűnjön és eltűnjön nyomtalanul.  

 

Sok seb esett e harcok alatt; az ország legbecsesebb javai forogtak veszélyben és kockáztatva 

látszott minden. És végre beállott a köztudatban annak beismerése ‒ és lojális beismerése, ‒ hogy, 

habár áldozatok árán is, ez állapotból, mely tarthatatlan, mely nemcsak válságos, hanem mely végze-

tessé is válhatik, az országot ki kell vezetni, vissza kell állítani a törvény és alkotmány állapotát, mert 

ez az első feltétele annak, hogy ebben a házban a termékeny munka felvétele lehetővé váljék és helyre 

álljon a ház egyensúlya. …  

 

30 éve múlt már, hogy ennek a háznak szakadatlanul tagja vagyok. Annak nem lehet kétsége az 

iránt, hogy az én irányzatom más nem lehet, mint az igazi, valódi szabadelvűségé, azon szabadelvű-

ségé, amely a maga felfogásait, tanait, meggyőződéseit, abból a légkörből hozta, amelyben az én poli-

tikai bölcsöm ringott. Azon szabadelvűségé, amely nem doktrínák, de azon alkotások, azon elvek és 

igazságok alapján áll, amelyeket hosszú és fényes harcok küzdelmei és törekvései leraktak és leszűrtek, 

mint az igazi szabadelvűség alkotásait és igazságait.  

 

Én ettől az irányzattól egy lépésemben, kormányzatomnak egy pillanatában sem tudok és tudnék 

eltérni. Őszintén, becsületesen mondom ezt, és gondolom, bővebb fejtegetés ehhez nem szükséges. Ez 

irányzatnak végcéljaként tekintem: a magyar nemzet számára folytatni az egységes magyar nemzeti 

állam kiépítését, alkotásokban, intézményekben, összes gazdasági, kultúrai és politikai fejlődésének 

erősítésével és biztosításával. …  

 

Legyen ennek a pacifikációnak, a béke napjának első sugara oly fényes, hogy a hazaszeretet 

világító lángjával és melegével engesztelődést és enyhülést vigyen be a kedélyekbe és szívekbe, és 

távoztasson onnan keserűséget, visszavonást, fájdalmas érzéseket és mindent, ami bennünket elválasz-

tott egymástól, és keltsen bennünk érzéseket, törekvéseket és intenciókat, amelyek összehoznak ben-

nünket, hogy nemes vetélkedéssel munkálkodjunk az ország javán és az ország üdvén. Úgy legyen. 10  

 

 

***  

 

 

 

 

                                                 
9 / 1896- 1901 / Képviselőházi napló, 1986. XX. kötet * 1899. január 3- március 10 / Ülésnapok / 1896-415 248. o. 1899. 

február 18-án.  
10 / 1896- 1901 / Képviselőházi napló, 1986. XX. kötet * 1899. január 3- március 10 / Ülésnapok / 1896-416. 251-254. o.  
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Vásárcsarnok 2020. február 26-án. IMG_9171; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vásárcsarnok 2020. február 26-án. IMG_9172; 

 

A Nagycsarnok Budapest legnagyobb vásárcsarnoka, amely Budapest IX. kerületében, a Fővám 

tér 1-3. alatt található. A Központi Vásárcsarnok volt az egyik legnagyobb beruházás, ami Kamermayer 

Károlynak, Budapest első polgármesterének nevéhez fűződik. Pecz Samu építész, műegyetemi tanár 

tervei alapján készült el 1897-ben. A mai Szabadság híd pesti hídfőjénél volt a fővámház, ahol a Duna 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Budapest
https://hu.wikipedia.org/wiki/Vásárcsarnok
https://hu.wikipedia.org/wiki/Budapest
https://hu.wikipedia.org/wiki/Budapest_IX._kerülete
https://hu.wikipedia.org/wiki/Fővám_tér
https://hu.wikipedia.org/wiki/Fővám_tér
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kamermayer_Károly
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kamermayer_Károly
https://hu.wikipedia.org/wiki/Budapest
https://hu.wikipedia.org/wiki/Polgármester
https://hu.wikipedia.org/wiki/Pecz_Samu
https://hu.wikipedia.org/wiki/1897
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szabadság_híd
https://hu.wikipedia.org/wiki/Pest_%28történelmi_település%29
https://hu.wikipedia.org/wiki/Duna
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folyamon szállított áruk elvámolását végezték. A vízi út közelsége is magyarázza, hogy itt alakult ki 

Pest egyik piactere, két városrész, a Belváros és a Ferencváros határán. A magyarországi historizmus 

téglaépítészetének az egyik legszebb alkotása. A bejárati kőkapuk neogótikus stílusjegyeket viselnek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Központi vásárcsarnok. Homlokzati dísz. Thaler Tamás építőmérnök fotója. 2016 02. 05. 9.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Központi vásárcsarnok főbejárati rész. Thaler Tamás építőmérnök fotója. 2014. 01. 01. 35.jpg 

 

Háromajtós, acélszerkezetes csarnok, téglahomlokzattal. Főhomlokzatának földszintjén 9 

tengelyes árkádsor él szedett pillérekre támaszkodik. Két oldalt a loggiát tagozott stukkókeretes 

síkmennyezet borítja, a szélső tengelyek a többitől hevederrel vannak elválasztva. A főhajó és az 

oromzatos oldalrészek nyeregtetősek, a többi helyen fél nyeregtető található. A hátsó részben 

bazilikálisan kiemelkedő sáv fut körbe.  A tetőt a pécsi Zsolnay-gyár színes épületkerámiái fedik. Az 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Pest_%28történelmi_település%29
https://hu.wikipedia.org/wiki/Belváros_%28Budapest%29
https://hu.wikipedia.org/wiki/Budapest_IX._kerülete
https://hu.wikipedia.org/wiki/Historizmus
https://hu.wikipedia.org/wiki/Neogótikus
https://hu.wikipedia.org/wiki/Pécs
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Zsolnay-gyár&action=edit&redlink=1
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első időkben saját vasúti rakodóvágánya is volt és a felszín alatt folyosó kötötte össze a dunai rakparttal. 
11  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Központi vásárcsarnok Thaler Tamás építőmérnök fotója. 2016. 02. 05. 36.jpg  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Központi vásárcsarnok Duna felőli oldala Thaler Tamás építőmérnök fotója 2014. 01. 01. 31. jpg 

 

A kiegyezés utáni évtizedekben  

 

történtek értéséhez, pillantsunk bele a törvényhozás munkájába. Egy példa bemutatásával szemléltet-

jük: >a zárszámadás-vizsgáló bizottság jelentését, a m. kir. honvédelmi minisztérium 1897. évi zár-

számadásának megvizsgálása tárgyában.< (A befejező részt emeljük ki.) 

 

                                                 
11 A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából 
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„A zárszámadás-vizsgáló bizottság a honvédelmi minisztérium 1897. évi zárszámadását tételen-

ként, valamint a túlkiadásokat, előirányzat nélküli kiadásokat és a kevesebb bevételeket egyenkint 

megvizsgálta, a zárszámadást helyesnek; a túlkiadásokat, előirányzat nélküli kiadásokat és kevesebb 

bevételeket pedig a m. kir. állami számvevőszék jelentésében, annak …. lapjain foglalt indokok alapján 

igazoltnak találta és ennek következtében azon javaslatot terjeszti elő, hogy a honvédelmi miniszternek 

a fölmentvény megadassék.” 12  

 

Budapesten, 1898. évi november hó 8-án. Fest Lajos elnök; Lévay Lajos előadó 

 

A zárszámadás bemutatására után, 36 képviselő Határozati javaslatot nyújtott be, a kormány lemondá-

sát sürgetve.   

  

„Határozati javaslat. 

 

Mondja ki a ház, hogy a jelen kormányban nem bízik, és ennek a kormánynak nem ad indemnity-t a 

következő okok miatt:  

1-ször, mert az ország törvényes függetlenségét és állami önállóságát sértő 1867-iki úgynevezett 

kiegyezés alapján áll;  

2-szor, mert a helyett, hogy igyekeznék megőrizni az ország jogaiból azt a keveset, amit az 1867-

iki törvények fel nem adtak, és a helyett, hogy az 1867-iki törvényeket megalkotó Deák Ferencz szel-

lemét követné, a ki szóról-szóra így mondotta:  

»a közjogi kiegyezés csak egy alap; csak égető bajainkat orvosoljuk ezúttal; csak alapját vetettük 

meg hazánk szebb jövendőjének, az idő és a bilincseiből felszabadult szellemi és erkölcsi erő létre 

fogja majd hozni azt, a mit nekünk elérni nem lehet; és a minek alapját deresedő fővel leraktuk, azt egy 

jövő nemzedék majd tovább fejlesztheti, és előbbre viheti.«  

E helyett a jelen kormány lerombolni igyekszik a magyar közgazdászati önállóságnak még az 

1867-iki törvények által is épségben hagyott védbástyáit;   

3-szor, mert a jelen kormány oly eszközökkel szerzett magának többséget, a melyeknek haszná-

latát a választási és a büntető-törvény nemcsak megtiltja, de alkalmazását pénzbírsággal és börtönnel 

sújtja;  

…  

10-szer, mert az egész rendszer, melyre a jelen kormány hatalmát felépítette, veszélyessé lett az 

ország jogaira, alkotmányára, szabadságára, önállóságára, a tőrvények szentségére és ezek értelmének 

állandóságára. — És ha e hatalom tovább tart, az országból vagy kiöli a nemzeti érzelmet és önérzetet, 

vagy pedig felbontja a közbékét, mert ahol a törvény megszűnik kötelező lenni épp azon hatalomnak 

kezében, mely az alkotmány szerint hivatva lenne a törvény szentségét megőrizni, és rendeleteit szigo-

rún végrehajtani, — ott felbomlik az állami, a nemzeti, a társadalmi lét.” 13 

 

Kelt Budapesten, 1898. évi november hó 24-én.  

 

 

Megszületik az ellenindítvány:  

 

„Határozza el a képviselőház, hogy a pénzügyi felhatalmazásra vonatkozó törvényjavaslat eluta-

sításával a következő feliratot terjeszti a király Ő Felsége elé: 

 

 

                                                 
12 / Képviselőházi irományok, 1986. XX. kötet * 531-559., CLXXIV-CLXXV. / Irományok / 1896-541 A zárszámadás-

vizsgáló bizottság jelentése 1. az 1897. évi állami zárszámadásról   
13 / Képviselőházi irományok, 1986. XX. kötet * 531-559., CLXXIV-CLXXV. / Irományok / 1896-542. Kossuth Ferenc 

képviselő és társai határozati javaslata. 116-117. o. 
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Felséges Császár és Apostoli Király, Legkegyelmesebb Urunk!  

 

„Alkotmányunk súlyos válságában fordulunk Felségedhez, hogy királyi jogainak gyakorlásával 

e válságot elhárítani kegyeskedjék. Előidézte azt Felséged jelenlegi kormánya, mely törvénytelen cse-

lekedeteivel és nyilatkozataival nem csupán az alkotmány egyes intézkedéseit, de magát az alkotmány 

lényegét is megtámadta.  

Az alkotmány lényege nem abban áll, hogy választási formák közt létrejött valamely tanácskozó 

testület működjék, tágabb vagy szűkebb jogkörrel, hanem abban, hogy a nemzet a fejedelemmel együtt 

alkotja a törvényeket és részt vesz a kormányzat ellenőrzésében. Igaz, hogy a nemzet ezt a jogát sza-

badon választott képviselők által gyakorolja, de ezek a képviselők csak a nemzettől leszármazott jog-

címen teljesítik a törvényhozás és az ellenőrzés feladatait: ami jogot a nemzet képviselői gyakorolnak, 

a mi hatalommal bírnak, az nem az ő joguk, hanem a nemzeté, nem az ő hatalmuk, hanem a nemzeté, 

az csak delegált jog, átruházott hatalom. Mihelyt a nemzet nem delegálja szabadon a maga jogát és 

hatalmát, az alkotmány megszűnt létezni, akár megtartatnak a választás formaságai, akár nem.  

 

Az alkotmányos életnek vannak ezenkívül még egyéb törvényei, melyek közt a legfontosabbak 

egyfelől a többség akaratának érvényesítése, másfelől a kisebbség azon joga, hogy a vitatkozás fegy-

vereit szabadon használva, a többséget meggyőzhesse, vagy a nemzeti közvéleményt megnyerve, több-

séggé válhasson. Ezeknek a törvényeknek meg nem tartása súlyos zavarokat idéz elő az alkotmányos 

életben: de e törvények is csak azon az alaptételen nyugosznak és abból merítik egész erejüket, hogy a 

nemzet alkotmányos jogainak gyakorlását szabadon ruházza reá, szabadon választott képviselőire. 

 

Két eszköz az, amellyel a nemzeti akarat delegálást, a választás formájának megtartása mellett 

meghamisítják: a pénz és a hatalmi erőszak. Felséged kormánya mind e két eszközt eddig nem ismert 

mértékben alkalmazza. Tudjuk, hogy alig sikerült valahol e két visszaélést a választásoknál teljesen 

kiküszöbölni, de ahol az alkotmányos élet őszinteségére súlyt fektetnek, ott a törvényhozás szakadatlan 

reformtevékenységet fejt ki azok leküzdésére és a közhatalmak kezet fognak a törvényhozás ezen aka-

ratának megvalósítására. Ilyen komoly és következetes törekvés mellett többnyire sikerül a választások 

ama visszaélésektől legalább oly mértékig megtisztítani, hogy azok csak szórványosan fordulnak elő 

és a nemzeti akarta átruházásának őszinteségét alig érintik.  

Nem így történt ez hazánkban. Nálunk a törvényhozás ebben az irányban évtizedek óta szünetel, 

a választási szabadság és tisztaság törvényes biztosítékai elégtelenek, és amik vannak, azok sem tartat-

nak meg, hanem a hatóságok legnagyobb része teljes büntetlenség mellett valóságos versenyt fejt ki 

azok lábbal tiprásában. Ezek az állapotok eddig sem váltak becsületére annak az állandó, ‒ talán ezen 

a módon állandósított többségnek, amely magát szabadelvűnek nevezi és uralmát mégis a szabadság 

elnyomása által tartja fenn. De eddig mindez legalább csak visszaélés volt, palástolt, néha eltagadott, 

gyakran szépített visszaélés, melynek elméleti igazolását azonban senki meg sem kísértette. És a míg 

ez így volt, addig remélhettük, hogy a választási szabadságnak és tisztaságnak félretett, de meg nem 

tagadott elve előbb-utóbb az életben is érvényesülni fog. De Felséged jelenlegi kormánya ezen a téren 

új helyzetet teremtett, olyant, amelyre tudomásunk szerint a művelt világ alkotmányos nemzeteinél 

előzménye nincs.  

 

A kormányelnök ugyanis részint korábbi, részint legutóbb tett nyilatkozataiban kormányzati 

elvvé és feladattá proklamálta úgy a választási pénzek összegyűjtését, kezelését és kiosztását, mint a 

közhivatali erőszak alkalmazását is a hivatalos jelöltek támogatására.  

Ugyanis Felséged miniszterelnöke azzal a váddal szemben, hogy a kormány feje a kormánypárt 

választási céljaira ismeretlen forrásból pénzösszeget gyűjtött és kezelt, még pedig olyan mennyiségben, 

hogy azok másra, mint a tömeges megvesztegetés céljaira nem is fordíttathattak, nem a pénzgyűjtés és 

kezelés tényének tagadásával válaszolt. De sőt ellenkezőleg azt nyíltan beismerte és annak jogosultsá-

gát vitatta, és csupán ama pénzek eredetéről, mennyiségéről és hovafordításáról tagadott meg minden 
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felvilágosítást, e hallgatással is megerősítvén azt a föltevést, hogy itt óriási, a korrupció céljainak szol-

gált összegekről van szó. …  

 

Kérjük és reméljük az orvoslást Felségedtől, mert a magyar korona és a magyar nemzet jogai egy 

forrásból erednek, egy jogcímen alapulnak, egyforma erővel bírnak, egyaránt szentek; az egyiknek 

sértetlensége a mási sértetlenségének föltétele; az egyiknek gyengülése a másiknak is megingatása, az 

egyiknek összeroskadása a másikat is romjai alá temeti, az egyiknek megtámadása éppúgy forradalom, 

mint a másiké. E két jogkör közt a közös jogcím szolidaritást teremtett, melyet megerősödésük vagy 

gyengülésük alakjában ‒ a szerint, amint e szolidaritás törvényeit elismerték, vagy megtagadták ‒ be-

bizonyít és megerősít a történelem. Valamint tehát a nemzetnek kötelessége volna a megtámadott fe-

jedelmi jogok védelmére egész erejét latba vetni, úgy a királytól is bizalommal várhatjuk, hogy feje-

delmi hatalmával meggátolja a nemzet alkotmányos jogainak megtámadását. …  

 

Hódolatteljesen kérjük tehát Felségedet, állítsa helyre alkotmányunk biztonságát és szentségét, 

működésünk nyugalmát és méltóságát azon tanácsosainak eltávolításával, akik mindezt veszélyeztetik, 

és kegyeskedjék a kormányzati hatalmat olyan férfiak kezébe adni, akik a korona és a nemzet szent és 

sérthetetlen jogait egyaránt tisztelik és megóvják.” 14     

 

Értekezés az obstrukció további lépéseiről  

 

Széll Kálmán miniszterelnök: T. képviselőház! Röviden, egyszerűen és szárazon fogom ezt a 

nyilatkozatot megtenni, olyan egyszerűen és olyan szárazon, a mint erre előadásban és hangban csak 

képes vagyok. Szorítkozom minden körülírás nélkül, minden fejtegetés mellőzésével annak az állás-

foglalásnak az előerjesztésére, a melyre én és a kormány, a melynek élén állok, magunkat elhatároztuk. 

Én többször kifejtettem a t. képviselőház előtt annak a politikának elvi irányát, indokait és módszertét, 

a melyet az előállott parlamenti helyzetben a t. túloldal által kifejtett ellentállás leküzdésében a magam 

részéről alkalmazandónak tartottam.  

Elejétől fogva azt a feltételt tűztem ki és állítottam fel, ezen politika alkatelemének, hogy az csak 

úgy jogosult és helyes, csak úgy folytatható és vezet sikerre és általában csak úgy lehetséges, ha azon 

alapon vihető, a melyre az ellenzék magatartása által kényszerítve rá kellett helyezkednem és az úgy 

vihető, a mint megkoncipiáltam. Ha annak nemcsak elvi irányára, de módszerére és az egész eljárásra 

és ezen módszer mértéke és határaira nézve is minden tényezőben megvan a teljes belenyugvás, a 

tökéletes egyetértés és a teljes összhang, oly összhang és oly egyetértés, a mely teljes azonosságot és 

teljes kongruenciát jelent, a mely minden eltérést kizár, mert ez a  politika a felfogásban minden hul-

lámzást kizár és az alkalmazásban való legkisebb ingadozást sem tűri el.  

 

Május 2-án volt szerencsém a t. ház előtt kijelenteni, ‒ már előzőleg is és azóta is hivatkoztam 

erre, ‒ de talán akkor jelentettem ki olyan modorban, a mely leginkább kidomborította az én tántorít-

hatatlan álláspontomat, hogy csak addig maradok ezen a helyen, a meddig úgy látom, hogy ennek a 

feltételnek, s ennek a feltételnek, s ennek a feltevésnek lehetősége nemcsak megvan, de az teljesen 

biztosítottnak is látszik. Arról vagyok ma meggyőződve, hogy ez az egyetértés az én politikám mód-

szerére és alkalmazására nézve nincsen meg olyan mértékben, a mely szükséges arra, hogy azt a küz-

delmet én erről a helyről fogytathassam s épen azért jelentem a t. képviselőháznak, hogy múlt vasár-

napon ő császári és apostoli királyi Felségnek a magam részéről beadtam lemondásomat és beadtam a 

kabinet lemondását is. Ő császári és apostoli királyi Felsége ezt a lemondást ugyanakkor elfogadni 

kegyeskedett. És ezzel a válság reám nézve befejezett ténnyé vált. 

Nekem erről a helyről több szavam nincs, nem is lehet. Nem érveltem most semmivel, sőt fejte-

getésekbe sem bocsátkoztam, egyszerűen és szárazan elhatározásomat terjesztettem elő a t. háznak, 

hogy azt szíves tudomásul vegye. 

                                                 
14 / Képviselőházi irományok, 1896. XX. kötet * 531-559., CLXXIV-CLXXV. / Irományok / 1896-544. Hodosy Imre 

képviselő és társai ellenindítványa. 119 - 123. o.   
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Arra kérem a t. képviselőházat, méltóztassék elhatározni, hogy addig is, a míg az új kormány 

megalakul, üléseit felfüggeszti. 

Pichler Győző: Azért bukott meg, mert a szabadelvű párt nem volt tisztességes! 

Holló Lajos: Csak próbálják ki azt az új módszert!  

Kossuth Ferenc: Alkotmányos szempontból sem én, sem pártom nem vonjuk kétségbe a koroná-

nak azt a jogát, hogy azt tisztelje meg bizalmával, a kit erre méltónak lát. De azt az elvet is hangoztat-

nom kell, hogy alkotmányos fogalmak szerint olyan férfiút kellene megbízni a kormány vezetésével, a 

ki a többség bizalmával dicsekedhetik.  

Barabás Béla: Mindegy nektek, akárki!  

…  

Gr. Zichy János: … Mi ennek a kormánynak őszinte és határozott ellenfelei voltunk, mindazon-

által sajnálatunkat fejezzük ki a felett, hogy a jog, a törvény és igazság kormányának és uralmának 

ilyen körülmények között kellett romba dőlnie most, abban a pillanatban, a midőn a legfontosabb köz-

gazdasági kérdések várnak megoldásra, oly közgazdasági kérdések, a melyek a nemzet egész anyagi 

életét érdeklik és a melyeknek megoldására a kormányelnök hazafiságában garanciát találtunk volna. 

Úgy reméljük azonban, hogy ezen romokból új élet fog fakadni, a mennyiben meglesznek az előfelté-

telek esetleges új pártalakulásokra, új élet annyiban, a mennyiben ezen parlamentnek életképessége 

helyreáll, új élet annyiban, a mennyiben a nemzet életerejének egyensúlya ismét rendbe jön. 

Egyet azonban méltóztassanak megengedni, hogy egészen határozottan kinyilatkoztassak pártom 

nevében és megbízásából és ez az, hogy, ha a kormány lemondása ez alkalommal a régi rendszer újjá-

születését jelentené, akkor vegye tudomásul a nemzet azt, hogy ezen rendszerrel szemben bennünket a 

legerősebb fegyverekkel küzdők legelső soraiban fog találni. (Hosszas, élénk helyeslés a bal- és a szél-

sőbaloldalon.) … 

…  

Ugron Gábor: … nehogy azt higgye bárki ebben a házban, hogy a kabinetnek lemondása, vagy 

az ellenzék folyó küzdelmének hosszúsága valami belső nézet- és véleményeltérés különbségéből szár-

mazik. Nem uraim! Itt a kérdés lényege az, hogy személyes uralmat folytat a korona. (Zajos helyeslés 

a bal- és a szélsőbaloldalon. Élénk ellenmondás a jobboldalon.)  

Széll Kálmán miniszterelnök: Nem úgy van!  

Ugron Gábor: Ez a nép azért nem tudja lerázni békóit, azért nem tudja erejét felszabadítani és a 

tényleges hasznos munkára fordítani. Mind az az alkotmányosság, a melyet hirdetnek, a melyet dicsér-

nek, látszat, képmutatás a személyes uralom takarására. Ha azt akarják, hogy az ország szabadon fej-

lődjék, maga a nemzet a maga útját megtalálja, le kell dobni, le kell tépni ezt az álarcot. (Zajos helyeslés 

a bal- és a szélsőbaloldalon.) A valóságos alkotmányosságnak kell uralkodnia. (Élén helyeslés a bal- 

és a szélsőbaloldalon.) Nem arra való a törvényhozás, hogy a királyi akaratokat minden megbírálás és 

vélemény nélkül törvénybe iktassa.  

 

Mi a nemzetnek vagyunk törvényhozása, nem pedig egy felső akarat regisztrálására összegyűjtött 

testület. A mely pillanatban az alkotmányosság igazi és valódi alapjára térünk, a nemzetnek valódi erői 

és törvényei nálunk érvényesülni fognak. … És én, a midőn a miniszterelnöki székből távozik, akkor 

sem követ kívánok dobni utána, hanem virágot.  

 

Csak arra kérem a túlsó oldalon lévőket, hogy ne felejtsék azt el, hogy Magyarországnak az az 

ellensége, a ki nem Magyarország népének ügyvivője, hanem egy császári szolga akar lenni. Magyar-

országra nézve az hozza a veszedelmet, a ki a törvényesség és alkotmányosság alapját elhagyja, mert 

a ki a törvényeket és az alkotmányosságot megszűnik respektálni, arra fog minket is kényszeríteni, 

hogy az eszközöknek minden faját, a legrettenthetetlenebbeket, oly vakmerőséggel, olyan me-

részséggel használjuk fel, a minőt önök még nem láttak. 15  

 

                                                 
15 / 1901-1906 / Képviselőházi napló, 1901. XVI. kötet * 1903. május 15 - június 16. / Ülésnapok / 1901-293. 430. o.   
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A 294. országos ülés  

 

Húsznál több képviselő beadványa képezte alapját az 1903. június 25-re a képviselőház összehívásá-

nak. Az irat ismertetését követően Barabás Béla indokok között sorolja:  

 

… „a jelen súlyos politikai válság közepette elszomorodott szívvel láttuk azt, hogy ő Felsége, a 

magyar apostoli király, ezen napokon nem tartózkodik közöttünk, láttuk azt, hogy a magyar korona 

tanácsosai Bécsben járnak fel az ügyek elintézése végett. És láttuk még szomorúbb érzülettel azt, hogy 

ő Felsége, a magyar király idegen tanácsosoknak tanácsait veszi igénybe, azokkal konferál és azoknak 

meghallgatása után intézkedik a magyar kormányválság elintézésére vonatkozólag. … Az ellenzék, és 

a függetlenségi párt különösen már akkor látta ennek veszedelmét, és látta azt, hogy ez a törvényjavas-

lat és az az igyekezet, a mellyel a hadügyi kormány a hadsereg létszámát emelni akarja, úgy anyagi 

szempontból, mint egyéb tekintetben határozottan káros az országra. …  

A midőn Széll Kálmán miniszterelnök úr végrendeletének nevezett beszédét elmondotta, e vég-

rendeletnek különösen azon passzusát hangsúlyozta, a mely a korona és a nemzet közti egyetértésére 

vonatkozott. Mi, mint magyar nemzet ezt az egyetértést, ezt az erős kapcsot sohasem szakítottuk meg, 

és a t. miniszterelnök úr eltévesztette a címet, mert Bécsben kellett volna azt a beszédet elmondania. A 

mint kötelessége ennek a nemzetnek a korona és a nemzet közötti összetartást, összeforradást elősegí-

teni, fenntartani és ápolni, ép olyan kötelessége a fejedelemnek, a magyar királynak is a felett őrködni, 

hogy az az összeforrasztó erő éljen, megmaradjon, és a nemzet és korona közötti viszályok eltűnjenek. 

Azért rosszul esik nekünk az, hogy a magyar apostoli király alkotmányos kötelességét nem teljesítette. 

…  

Széll Kálmán miniszterelnök: … Jogot adott nemcsak a pillanatnak komolysága, a melyben vol-

tam és vagyok, de jogot adott nekem négy esztendei kormányzásomnak és kötelességteljesítésemnek 

tudata és jogot adott talán hozzá az, hogy mint a hogy ebben a házban már három generációval dolgoz-

tam Magyarország közügyeinek munkájában. Három generációt láttam magam mellett elvonulni, hát 

ez a munka, melyet három generáción át folytattam becsületesen, kötelességszerűen, mindig az orszá-

gért, a trónért és a hazáért, talán jogot adott ahhoz, hogy mikor búcsúzom a háztól és utolsó szavaimat 

ejtem ki, a ház azokat komolyan meghallgassa. …  

Magyarország monarchikus ország. Már csak ez is köti koronás királyához. Köti elválhatatlan 

kapcsokkal nemcsak a törvény betűje, közjogunk, alkotmányunk, alapszerződéseink, de ennél sokkal 

több. A mi felfogásunk a magyar közjog felfogása a koronától mindig egészen más volt, mint egy 

sablonszerű tétel, a minő más monarchikus államokban. A magyar korona a magyar nemzetnek egy 

része volt és a magyar nemzet egyik része a koronának. Ezt a kettőt egymástól elválasztani nem szabad 

érzéseinkben, törekvéseinkben és semmi tekintetben, semmi körülmények között. És ha voltak ilyen 

idők, azok a dinasztiára és az országra egyaránt szerencsétlen idők voltak. T. képviselőház! A dinasztia 

és Magyarország egymásra vagyunk utalva. …  

… 

Gr. Tisza István: Egyáltalában nincs szándékomban a mai eszmecserében részt venni … (Barabás 

Béla) képviselő úr azt mondta, hogy idegen tanácsosok befolyása érvényesült abban, hogy az erőszak 

politikája, vagy az én küldetésem bekövetkezett. Hát, t. képviselőház, miután az én megbízatásom 

eredményre nem vezetett, ennek folytán … (Rakovszky István: Az országnak romlás lett volna!) meg-

bízatásom eredményre nem vezetett, nem is juthattam abba a szerencsés helyzetbe, hogy mint ő Felsé-

gének felelős tanácsosa, közjogi felelőséggel fedezhessem a kiküldetésemmel kapcsolatos tényeket; a 

dolog természeténél fogva tehát itt közjogi felelőségem nem, de igenis morális felelőségem, politikai 

felelőségem ennél az akciónál teljes mértékben angazsirozva van. Ennek folytán kötelességemnek tar-

tom kijelenteni, hogy a megoldásnak azon útját, a melynek megkísérlésre azután megbízást nyertem, 

én ajánlottam a koronának.  

 

Ugron Gábor: Akasztófával, vagy a nélkül!  
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Tisza István gróf: Nem idegen tanácsosok szavára hallgatott tehát a korona, midőn ezen megbí-

zást megadta, de egy magyar embernek tanácsára, a ki hajlandó lett volna ezért a teljes alkotmányos 

felelőséget viselni. … Soha máskép eljárni nem akartam, mint támaszkodva az alkotmányos többség 

jogos hatalmára, és hogy ez így áll, arról meggyőződhettek a t. képviselő urak abból, hogy abban a 

pillanatban hálás köszönettel visszaadtam megbízatásomat, a melyben meggyőződhettem róla, hogy ez 

a premissza hiányzik, hogy a magyar parlament alkotmányos többségének bizalmát erre az akcióra 

megnyerni nem sikerült. … 

…  

Rakovszky István: Gróf Tisza István eljárt küldetésében és nagyot botlott, mert úgy még férfiú 

nem bukott Magyarországon, mint a hogy Tisza István bukott, a ki még nem is volt a hatalom polcán, 

hanem azon lépcsőkről, a melyeken keresztül a hatalomhoz akart érkezni, nagyot zuhant. Az ország 

érdekében lévőnek tartom azt, hogy ez így történt, mert az ő sikere egy régi rendszernek újra való 

felébredését jelentette volna, a minek mi erősen ellenállottunk, mely ellen kíméletlenül harcolunk. És, 

t. ház, most jő az igazolása annak, hogy mennyire helyes volt az ellenzék állásfoglalása a t. miniszter-

elnök úr ellen. …  

A miniszterelnök urat kiszorították ármánnyal, és most az ellen akarják irányítani támadásukat, 

a ki vér a mi vérünkből, a ki ellenzék állásból került az országgyűlés bizalma folytán oly helyre, a hol 

minden tisztességes, becsületes, jóravaló politikus tisztelve látja, szereti és tartani akarja, és önök annak 

a férfiúnak is gáncsot vetnek, mert az országot addig akarják nyomorgatni, fojtogatni, a míg belőle 

valami kiszorítható, kipréselhető. …. Maradjanak csak tovább, talán felébred az ország és, ha a sza-

badelvű pártnak jó elemi gyöngék arra, hogy önöket kiszorítsák, van talán annyi ereje Magyarország-

nak, hogy ezektől a rokonszenves salakoktól magát egyszer, s mindenkorra megszabadítja a jövő vá-

lasztásánál. 16…   

 

Ferencz József ő császári és apostoli király 1903. év június 27. dátummal aláírt leiratában közli, Gr. 

Khuen-Héderváry Károlyt miniszterelnökének nevezi ki.    

 

A miniszterelnök, programbeszédében megerősítette, Széll Kálmán lemondott miniszterelnök 

politikáját folytatni kívánja. … „Most már politikánknak alapját és sarokpontját az 1867: XII. tc. ké-

pezi. Ebből indulunk ki, erre fektetjük minden működésünket, mert tudjuk az azóta elmúlt idők tapasz-

talatai nyomán, hogy a nemzet kulturális és gazdasági haladása eredménnyel ezen az úton keresendő. 

… E törvény magában foglalja egyúttal a monarchia két államának szövetkezését, a mely fokozott 

biztosságot nyújt az ország érdekeinek megvédésére. És nyugodtan konstatálhatjuk, hogy a monarchia 

külügyeinek vezetése megfelel érdekeinknek, a mennyiben öntudatosan biztosítja a békét, a melynek 

egyik záloga a fennálló hármasszövetség. Amiért is minden tartózkodás nélkül férfiúhoz illő nyíltság-

gal jelentem ki, hogy politikai meggyőződésünk egész súlyával rendíthetetlenül ragaszkodunk ezen 

alapnak szoros fenntartásához, mint a hogy más résztől minden, bármely oldalról jövő és ennek meg-

ingatására célzó törekvést meggátolni kötelességünknek fogjuk tartani.”  

 

Az ellenzék részéről Kossuth Ferencz: „Kétszeres kötelességemmé vált kijelenteni, hogy bármi-

kor állana elő a kormány azzal, hogy az országtól nagyobb véradót követeljen, ha ezért nem lesz haj-

landó megadni az 1867: XII. törvénycikknek nemzeties végrehajtását, illetőleg azt, a mit röviden nem-

zeti vívmányoknak nevezünk: minket szemben fog magával találni teljes erőnkkel. … A sok téves 

híreszteléssel szemben kijelentem, hogy mi szilárdan megállunk a mi elvi álláspontunkon, a mely min-

dig az volt, hogy követeljük az önálló magyar hadsereget, s ebben a magyar nyelvet, a magyar zászlót, 

a magyar jelvényeket, a magyar katonai oktatást és a magyar katonai igazságszolgáltatást. Ezen köve-

teléseinktől mi el nem állunk. A mi követelésünk sohasem irányult arra, hogy az 1867-iki tc. hajtassék 

végre; mi az 1848-iki törvények alapján állunk, a mely törvények az önálló magyar hadseregről szól-

nak.” …  

                                                 
16 / 1901-1906 / Képviselőházi napló, 1901. XVI. kötet * 1903. június 25 - július 22. / Ülésnapok / 1901-294 3-28. o. 
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Gr. Zichy János: A két küzdő fél, a mely a harc mezején állott, az uralkodó párt éppúgy, mint a 

48-as párt, negatív értelemben győzött. Győzött a szabadelvű párt annyiban, a mennyiben nem kellett 

engednie 48-as párt nemzeti követelményeinek és győzött a 48-as párt annyiban, a mennyiben hátrá-

lásra kényszerítette az uralkodó pártot. Vesztes ezen küzdelemben csak a nemzet maradt. Vesztes 

egyenlőre a nemzet maradt, mert elbukott a többség akaratának parlamentáris elve és ‒ mi tagadás 

benne ‒ legyőzettek a nemzeti aspirációk. A felelősséget ezért a nagy csapásért, a mely árnyékát már 

előre veti és a mely nagyon meg fogja magát még bosszulni a jövőben, az a két párt viseli, a mely ‒ és 

ezt hangsúlyoznom épen azok útján, a miket a miniszterelnök úr a liberalizmusról mondott ‒ ma Ma-

gyarországon egyedül képviseli a szabadelvűséget.  

A megoldás módja és eredménye tényleg azon szabadelvű politikának a kudarca, a mely évtize-

deken keresztül fogva tartja, befolyásolja, hogy úgy mondjam, beszámíthatatlanná teszi az országot, a 

mely ezt a nemzetet radikális egyházpolitikán keresztül elvezhette egészen a parlamentarizmusnak 

csődjéig. Ennek a liberális irányzatnak, az én meggyőződésem szerint, át kell alakulnia, mert elvesz-

tette talaját, mert túlélte magát. Át kell alakulnia egy tradicionális alapon fejlődő, határozottan nemzeti 

és keresztény irányzattá, a mely sem a kozmopolita érzést, sem a felekezetnélküliség gondolatát nem 

ismeri, a mely gyökereit egyrészt a nemzet tradícióiban, másrészt a termékeny magyar földben bírja és 

a mely tisztán és kizárólag csak a magyar faj szupremáciájának akar élni.  

Ez az irányzat a mi ideálunk, és hogy ha, t. képviselőház, a magam részéről nem is tudom elfe-

lejteni ezt a fájdalmas érzést, a melyet keltett bennem ez a válság, és mégis gyönyörködni tudok a 

szabadelvű politikának a kudarcán, ennek oka egyszerűen az, hogy én a szabadelvűség csődjében az 

általam jelzett keresztény-konzervatív irányzat hajnalhasadását látom.  

 

Mindazok után, a mik történtek, és azt hiszem, nem lehet másképpen helyreállítani a nemzet 

érzelem- és kedélyvilágának egyensúlyát, mint hogyha egyesült erővel minél magasabbra emeljük a 

korona tekintélyét. Ha már nem lehet meggyógyítani ezt a krónikus betegséget, a mely, ne adja Isten, 

halállal fenyegeti a parlamentarizmust, akkor legalább az alkotmányos tényezők egyikét, a koronát 

emeljük fel arra a magas piedesztálra, a hol a nemzeti élet sokszor salakos, sokszor zavaros hullámve-

rése ne érintse. 17 

 

Gr. Khuen-Héderváry Károlyt miniszterelnök programbeszédéről szóló vita 18 ülésnapon, ‒ 1903. jú-

nius 30-tól, (295. országos ülés), 1903. szeptember 30-ig (324. országos ülés) ‒ zajlott.  

 

A miniszterelnök 1903. augusztus 10-i ülésén bejelenti: … „A kormány e célját így vélte elérni és 

pedig békés eszközökkel akarta az országot a törvényen kívüli állapotból kivezetni; miután azonban 

konstatálta, hogy ezt ezen az úton nem érheti el, misszióját befejezettnek tekintette és egyértelműleg 

azt tartotta hazafias kötelességének, hogy a missziót ő Felsége kezébe visszategye, illetőleg lemondását 

bejelentse. 18 …  

 

„T. képviselőház! Van szerencsém bejelenteni, hogy a t. képviselőháznak tegnap hozott határo-

zata következtében ő Felségének beadtam lemondásomat. (Helyeslés a szélsőbaloldalon.) Most tehát 

csak arra kérem a t. házat, hogy addig, míg ő Felsége más miniszterelnököt, illetőleg kormányt ki nem 

nevez, üléseit felfüggeszteni méltóztassék.” 19  

 

Az országgyűléshez intézett királyi leiratot a jegyző október 3-án olvassa fel. …  

„Őszintén kedvelt hívünket, Hédervári Khuen-Héderváry Károly grófot, kinek magyar minisz-

terelnöki állásáról való lemondását folyó évi augusztus hó 3-án kelt elhatározásunkkal elfogadottnak 

kijelentettük, újból magyar miniszterelnökké kinevezzük. 20    

                                                 
17 / 1901-1906 / Képviselőházi napló, 1901. XVII. kötet * 1903. június 25- július 22.  / Ülésnapok / 1901-295 30-48. o.  
18 / 1901-1906 / Képviselőházi napló, 1901. XVIII. kötet * 1903. július 23- november 11.  / Ülésnapok / 1901- 321 138. o. 
19 / 1901-1906 / Képviselőházi napló, 1901. XVIII. kötet * 1903. július 23- november 11. / Ülésnapok / 1901-324 197. o. 
20 / 1901-1906 / Képviselőházi napló, 1901. XVIII. kötet * 1903. július 23- november 11.  / Ülésnapok / 1901- 325 205. o. 
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Az Iparművészeti Múzeum palotája, a magyar szecessziós építészet remekműve, 1893 és 1896 

között épült Lechner Ödön és Pártos Gyula tervei szerint.  

 

Lechner oly módon teremtette meg az egyetemes igényű és értékű magyar nemzeti építészeti 

formanyelvet, hogy egyaránt merített a keleti, a nyugati, valamint a magyar népi művészetből. Az eu-

rópai szecesszió kiemelkedő épületének számító palota megoldásai különlegesek: kívülről hatalmas, 

színes kupola borul az épületre, mely belül keleti pompát idéző architektúrával, továbbá kétszintű ár-

kádsorral övezett nagy üvegcsarnokkal fogadja a látogatót. Magyaros ornamentikával gazdagon díszí-

tett külső-belső kerámiaburkolatát és tetőzetét a világhírű pécsi Zsolnay-gyár állította elő.  

 

Az épületet a millenniumi rendezvények záróakkordjaként Ferenc József osztrák császár és ma-

gyar király avatta fel 1896. október 25-én. A múzeum ekkor kapott először önálló épületet, bár az 

intézmény gyűjteményeivel együtt már 1872 óta létezett: a londoni és a bécsi után ez a világon harma-

dikként alapított iparművészeti múzeum. Létrehozásának fő célja az volt, hogy a magyar műipar fej-

lesztése s a közízlés nemesbítése céljából példaértékű műgyűjteményt hozzanak létre, s a muzeális 

gyűjtemény mellett könyvtár és iskola is működjék benne. 21  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
21 www.imm.hu > contents < 20,Épülettörténet ((internet: Épülettörténet │ Iparművészeti Múzeum))  

http://www.imm.hu/
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Iparművészeti Múzeum kupola Thaler Tamás fotója. 2017. 05. 20. IMG_5341; 

 

Az Iparművészeti Múzeum gyűjteményei  

 

A Bútorgyűjtemény mintegy 4500 darabot számláló kollekciója berendezési tárgyak (bútorok, hang-

szerek) mellett egyéb famunkákat (kisplasztikát, mézeskalácsformát, játékot) is őriz. A mintegy 23000 

tételt számláló kerámia- és üveggyűjtemény több nagyobb alegységre tagolódik. A fajanszgyűjtemény 

kiemelkedő kvalitású itáliai, habán és magyar (holicsi, tatai, budai) majolika tárgyakból áll. A 11000 

tételt számláló Ötvös gyűjtemény elsősorban külföldi, kisebb részben magyar mesterek, műhelyek al-

kotásait őrzi.  

Nemcsak a nemesfémből készült műtárgyakat, hanem a réz-, bronz-, ón-, öntött- és kovácsoltvas 

művesség változatos emlékeit is magába foglalja. Az iparművészeti szakirodalom mellett a könyvtár 

gyűjteményében találhatók a többnyire bőrből készült, míves megmunkálású művészi könyvkötések is, 

amelyeket korábban a Kisgyűjtemények Osztálya őrzött. Az Adattár - a segédgyűjtemények mellett - 

mintegy 3000 tételnyi, a törzsgyűjteményéhez tartozó papír alapú műtárgyat őriz, így például köszön-

tőkártyákat, előzékpapírokat, szentképeket, játékkártyákat, levélpapírokat stb. A gyűjtemény több mint 

huszonötezer archív fotót őriz, amely egyedülálló vizuális forrása a 20. század során elpusztult műtár-

gyaknak és enteriőröknek, a hajdani magyarországi magángyűjteményeknek, valamint a világkiállítá-

sok és a múzeum egykori tárlatainak.  

Az Adattár rajz-, terv- és festménytárában összesen közel hétezer tétel eredeti tervet őriz külön-

féle iparművészeti tárgyakról. A gyűjteményben számos művész rajzi hagyatéka mellett megtalálhatók 

a múzeum Lechner Ödön és munkatársai által készített eredeti tervei is. Az Iparművészeti Múzeum 

közel hetvenezer darabos ex libris-gyűjteménye a világ egyik legnagyobb ilyen kollekciója, gazdag 

tárháza a könyvjegy műfaj neves grafikustól és jeles könyvgyűjtőtől származó emlékeinek. A műlaptár 

mintegy hétezer tételt számláló gyűjteménye főként 19-20. századi nyomtatott műlapokból, folyóiratok 

műmellékleteiből áll. 22  

 

                                                 
22 gyűjtemény.imm.hu > gyűjtemények ((internet: IMM gyűjtemények  Iparművészeti Múzeum Tárolt változat)) 
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Iparművészeti Múzeum főbejárat. Thaler Tamás fotója. 2015. 04. 09. IMG_3239; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Iparművészeti Múzeum főbejárat. Thaler Tamás építőmérnök fotója. 2015. 04. 09. IMG_3246; 
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Az obstrukció   

 

Elnök: Az ülést újra megnyitom. (Gr. Tisza István miniszterelnök és minisztertársai belépnek a 

terembe. Zajos éljenzés a jobboldalon. Nagy zaj a bal- és a szélsőbaloldalon. Felkiáltások: Ki vele! Ki 

vele!)  

Gr. Tisza István: Ő cs. És apostoli királyi Felségtől legkegyelmesebb királyi leirat érkezett. Ké-

rem annak felolvasását és a főrendiházhoz való átküldését elrendelni. (Folytonosan tartó nagy zaj a 

bal- és a szélsőbaloldalon. Felkiáltások jobb felől: Halljuk a királyt! Nem akarják meghallgatni a ki-

rályt.)  

Elnök: Kérem a legfelsőbb királyi kéziratot meghallgatni. (Zaj!)  

Zboray Miklós: A házszabályhoz kérek szót. (Nagy zaj jobb felől. Felkiáltások: Üljön le)  

Szőts Pál jegyző: (olvassa a minisztérium kinevezéséről szóló királyi leiratot. Zajos felkiáltások 

a bal- és a szélsőbaloldalon: Napirend! Házszabály!)  

Elnök: A kegyelmes királyi kézirat hódoló tisztelettel tudomásul vétetik és kihirdetés céljából a 

főrendiházhoz át fog küldetni.  

Szőts Pál jegyző: (olvassa az ülés jegyzőkönyvének erre vonatkozó kivonatát. Éljenzés és taps a 

jobboldalon. Nagy zaj a baloldalon.)  

Elnök: Ha nincs észrevétel, hitelesíttetik.  

Kubik Béla: Micsoda disznóság ez? Hallatlan dolgok! Mit csinálnak? (Szűnni nem akaró nagy 

zaj a ház minden oldalán. Felkiáltások a baloldalon: Ilyen gazságot nem fogunk eltűrni! Elnök csen-

get.)  

Ugron Gábor: A házszabályokhoz kérek szót.  

Holló Lajos: Zárt ülést kérünk!  

Gr. Tisza István miniszterelnök: T. képviselőház! Csak egy pillanatra … (Folytonos nagy zaj a 

baloldalon. Felkiáltások jobb felől: Halljuk! Halljuk!)  

Ugron Gábor: A házszabályhoz kérünk szót. (…)  

Gr. Tisza István: Csak egy pillanatra kérem a t. ház türelmét. Nekünk, a kik az ország kormány-

zatával bízattunk meg, hivatalos és parlamentáris kötelességünk a kormányzati programunkat előter-

jeszteni. (Folytonos nagy zaj a baloldalon. Felkiáltások: Zárt ülést. Ki vele! Halljuk! Halljuk! A jobb-

oldalon. Elnök csenget.) Mi erre készen állunk, t ház. (Felkiáltások a baloldalon: A házszabályokhoz 

kérünk szót! Ki vele! Folytonos nagy zaj a ház mindkét oldalán. Elnök folyton csenget.) Egyáltalán nem 

kívánjuk … (Folytonos nagy zaj a ház minden oldalán.)  

…  

Elnök: Az ülést felfüggesztem. Szünet után …  

Gr. Tisza István: Ezt a kegyes biztatást, t. ház, felhasználom arra, hogy a t. ház minden tagjához 

azon kérést intézzem, nyújtsunk segédkezet abban, hogy ez az incidens a kedélyeknek minden további 

nyugtalanítása nélkül véget érjen.  

Hellebronth Géza: Ki kell lökni az elnöki székből!  

Gr. Tisza István: Fontoljuk meg, miről van szó. Én azon hivatalos kötelességemet teljesítettem, 

hogy egy legkegyelmesebb királyi kéziratot adtam át. (Zaj és felkiáltások a szélsőbaloldalon: Mikor?) 

A ház általános, változatlan gyakorlata volt és gondolom, nem is lesz magyar képviselőház soha, a 

mely ezen a téren más eljárást kövessen, hogy a beérkezett legkegyelmesebb királyi leiratot kihirdette, 

felolvasta, vita nélkül hódoló tudomásul vette, és a főrendiháznak átküldte. Azután igenis megindult a 

vita. Meg fog indulhatni most is, a mint egyszer a kormánnyal áll szemben a t. ellenzék, nagyon ter-

mészetesnek, nagyon jogosultnak találom, ha felveszi a harcot. Nem is fogunk kitérni előle. Most azon-

ban nem történt egyéb, mint hogy a dolog természetének, a magyar közjog sarkalatos alaptételeinek 

megfelelően a legkegyelmesebb királyi kézirat tudomásul vétetett és a ház intézkedett annak a főren-

diházhoz való átküldéséről.  

Holló Lajos: Nem kérdezték meg a házat! …  

Gr. Tisza István: Ez egyáltalában nem jelenti azt, hogy el van intézve a vita és a ház tanácskozásai 

elől elvonatik mindaz, a mi az új kormány kinevezésével összefügg. A kormány bemutatkozása a szó 
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parlamenti értelmében nem is történt meg. Meg fog történni akkor, a mikor abban a helyzetben leszünk, 

hogy programbeszédemet a kormány nevében elmondhatom.  

Buzáth Ferenc: Süsse meg! (Nagy zaj jobb felől)  

Gr. Tisza István: Nem tehetem meg ezt a szolgálatot t. képviselő társamnak, mert megvallom, 

attól félek, hogy sülve sem ízlenék neki. (Derültség és tetszés jobb felől.) 23  

 

Gróf Tisza István kormányának programja 

 

A képviselőházban zajló vita a jobboldal (kormányzó párt), és a baloldal között folyik. A Balol-

dal magyar hadsereget, és nem közös hadsereget akar. A magyar hadsereg vezényleti és szolgálati 

nyelve magyar, és kizárólag magyar háromszínű nemzeti magyar lobogó legyen. Ebben a kérdésben a 

baloldal követelése a kiegyezés óta fokozódó hangnemben folyik. Hátterében a németesítés elleni fel-

lépés húzódik meg. Kiemelve azt a tényt, hogy „Hiszen magyar honos volt, a ki 48-ban betört hozzánk 

katonai erejével, és magyar honosok vannak nagyon sokan, a kik itt születtek nálunk, de a kiknek 

érzelmében a helytelen nevelés folytán meg nem bízhatunk a magyar államhoz és a magyar alkotmány-

hoz való hűség dolgában. És még azt is, hogy: >magyar honos< parancsnokságok alatt álljanak ezek 

az intézetek, nem fogadja el a miniszterelnök úr, még ezt a megszorítást is maga magára nézve soknak 

találta.” (1901. XVIII. 331. országos ülés. 1903. nov. 9.) 

 

Kossuth Ferenc határozott kijelentése kiélezi a helyzetet. „Igenis van az országnak egy tekinté-

lyes része, a mely nem akarja mindezt tekintetbe venni, a mely csak hazafias érzelmeitől és csakis 

szívétől kér tanácsot, és minden áron küzdeni akar tovább, bármilyen elérhetetlennek lássék is ez idő-

szerinti a cél: és küzd minden eszközzel, még azzal az eszközzel is, hogy megállítja az államháztartás 

menetét és nem tekint arra, hogy ez milyen károkat okoz az országnak.” (330. ülés november 07. 308. 

o.) „A függetlenségi párt nem a 67. XII. törvény bármelyik részének megvalósításáért küzd, hanem az 

egésznek eltörléséért.” 309. o. Ez a lényeg A mi törekvésünk a XII. tc eltöröltetése, és helyre állíttassék 

Magyarország teljes joga és függetlensége, a melyet az 1848-iki törvények kifejeznek.  

 

A nemzet felemelkedésével szembe állítják a felekezeti oktatást. Figyelmen kívül hagyva, hogy 

a felekezetek a maguk tanintézeteivel lépést tarthassanak az állami tanintézetek kiadási lehetőségeivel. 

Olay Lajos és Polczner Jenő képviselők beszólásait érdemes idézni, mely szerint: „Állami iskola! a kié 

az iskola, azé az ország.” „Meg kell szüntetni a felekezeti iskolákat!” A miniszterelnök reagált a be-

szólásokra: „Szigorúan őrködni kell a felett, hogy a felekezeti iskola teljesítse azon törvényes köteles-

séget, mely a magyar nyelv tanítása, a magyar kultúra terjesztése terén hárul rá. … Én éppen a neve-

lésügy terén ez ország hazafias szellemű felekezeteit és az államot valódi szövetségtársaknak, valódi 

munkatársaknak tekintem. … a magyar ifjúságnak, különösen a tősgyökeres magyar ifjúságnak jelen-

tékeny hányada felekezeti tanintézetekben nyeri nevelést, nagyon fontos állami érdek van abban, hogy 

a felekezeti tanintézeteken a kultúra nívója ne egy inferioris nívó legyen.” (329. ülés 1903. november 

6. 290. o.)  

 

A jobb oldal a „béke” veszélyeztetése nélkül keres megoldást az ellentmondásokra, melyben a 

nemzet és a korona között fennálló konfliktus következményeit hozza fel. A magyar hadsereg fejlődé-

sével kapcsolatos miniszterelnöki állásfoglalás tartalmazza a nemzeti közvélemény kívánalmait, hogy 

a közös hadsereg vezényleti és szolgálati nyelve magyar legyen. Olyan megoldásra kell törekedni, 

melyben a korona és a nemzet közötti politika biztosítja a harmonikus együttműködése biztosítható. A 

hadseregben kapcsolatban felmerülő nemzeti törekvések akkor valósíthatók meg, ha a magyar csapa-

toknál a tiszthiány kérdése megoldásra talál. A hadsereg harcképességét előmozdítja az, „ha a magyar 

ezredek, csapatok tisztikara és legénysége teljes fajbeli és érzelmi összhangban vannak egymással. 
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(Feltétele,) a tiszti növendékek hányada magyar legyen, a mely a legénységi arányszámoknak megfelel. 

… A tanügy továbbfejlesztése a tanintézetek megfelelő szaporítása által is eszközölhető. … Tervbe 

van véve egy főreáliskolának felállítása, és tervbe van véve egy kadétiskolának a felállítása.” 24   

 

Az új kormány törekvései között szerepel a kiállítandó újoncok megszavazása, a folyó évi költ-

ségvetés rendezése. Ez képezheti alapját az 1904-es költségvetésnek, melynek tárgyalása alkalmával 

lehet a kormány munkaprogramjának részleteit is megbeszélni. Első lépések az állami túlköltekezés 

megállítása takarékossági intézkedések meghozatalával. Ezáltal lehetővé válik, hogy a bevételeket 

nyújtó adófizetői csoportok terhei elviselhetők úgy legyenek biztosítva, hogy az államháztartás egyen-

súlya fenntartható legyen. Ennek érdekében a mezőgazdaság és iparpolitika közös előfeltétele a keres-

kedelem és közlekedés olyan fejlesztése, szabályozása amely a termelés összes faktorait kielégíteni 

képes.  

 

Belügy, tisztviselői karnak tekintélye legyen. Anyagi helyzete, megfelelő közigazgatási törvé-

nyek melyek a hatáskört és a felelősséget megfelelően szabályozzák. A tekintély a tisztviselői kartól 

függ. Szerezze meg a körülötte lakó polgárság tiszteletét, becsülését, vonzalmát és bizalmát. Ne rideg 

érvényesítője legyen a paragrafusnak. … 294. o. 

 

Az alapot a miniszterelnök beszédében a szabadelvűségre és a nemzeti szempontok érvényesíté-

sére helyezte, melyek a gyakorlatban kivitelezhetőek. Különös fontossággal bír a nemzetiségekkel a jó 

viszony. Ennek a jó viszonynak mind a két fél részéről törekednie kell, vagyis az ország idegen ajkú 

polgárainak tettekben kell törekednie az együttműködésre.  

 

 

A képviselőházban folyó vita elmérgesedik. A képviselőházi napló országos üléseit lapozva el-

érkeztünk az 1901-1906 XXIII. kötet 1904. március 5. napján elhangzottak olvasásához. A 394. ülésen 

felolvasták Gróf Tisza István miniszterelnök indítványát, ami a házszabály egyes pontjaira vonatkozik. 

Olvasóink érdeklődésére bízzuk, fellapozzák-e az ülések szószerinti anyagait, mielőtt az indítvány el-

olvasásába kezdenének. Szerintünk érdemes, a miniszterelnök ülésterembe lépésétől, a „fogadtatásá-

tól”, az indítvány beadásáig terjedő ülések naplóiba betekinteni. Az Indítvány itt olvasható.  

 

Hertelendy László jegyző: „Indítvány. Tekintve, hogy a jelenleg érvényben álló házszabályok a 

képviselőház egy része által rendszeresen űzött obstrukció által előidézett változott helyzetben céljuk-

nak többé meg nem felelnek és azok további fenntartása a nemzet legszentebb érdekeit és magát az 

alkotmányt is végveszéllyel fenyegeti, minélfogva egy oly szerves házszabály-reform megalkotása, 

mely a szólásszabadság sértetlen megóvása mellett a képviselőháznak rendjét, méltóságát és munka-

képességét biztosítsa, égetően sürgős szükséget képez. Tekintve másrészt, hogy úgy magának ezen, 

házszabály-reformnak keresztülvitele, mint az állam mindennapi szükségleteinek kielégítést célzó, s 

az ország mérhetetlen kárára elintézetlenül feltorlódott törvényjavaslatok gyors letárgyalása, s ez által 

összes alkotmányjogi és közgazdasági viszonyainak fenyegető anarchiából való megmentése csak úgy 

remélhető, ha a létező házszabályoknak ezen, célból ideiglenes hatállyal bíró rendkívüli intézkedések-

kel való kiegészítése útján a nemzeti akarat gyors érvényesülése biztosíttatik, a következő indítványt 

adom be: 

 

Határozza el a ház, miszerint az 1903. és 1904. évi indemnitási, költségvetési és újonc megaján-

lási, valamint az újonclétszám változatlan megállapítására vonatkozó javaslatok, továbbá az ország 

pénzügyi és közgazdasági viszonyainak egy évnél hosszabb időre nem terjedhető ideiglenes rendezését 

célzó törvényjavaslatok és a megalkotandó új házszabálynak, mely azonban a törvényjavaslatok ér-

demleges tárgyalására vonatkozólag a klotűrt nem hozhatja be, letárgyalásának tartalmára, de legfel-

jebb egy évig terjedő hatállyal a létező házszabályok akként egészíttetnek ki.  
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Illetve módosíttatnak, hogy az elnöki előterjesztések tárgyában, s a benyújtott törvényjavaslatok 

előzetes tárgyalását illetőleg a ház legfeljebb két szónok meghallgatása után egyszerű szavazással dönt, 

(Élénk helyeslés jobb felől. Mozgás balról) és ez alkalommal a törvényjavaslat előzetes tárgyalásával 

megbízott bizottság jelentésének beadására záros határidőt tűzhet ki, az egyes javaslatok tárgyalásának 

megkezdésekor vagy azok tárgyalása közben 50 képviselőnek vita nélkül egyszerű szavazással meg-

határozhatja,  

(Élénk helyeslés jobb felől. Nagy zaj a baloldalon és a néppárton. Felkiáltások: Szégyen! Gya-

lázat!)  

az azok letárgyalására szánt időt, melynek letelte után további tanácskozásnak, vagy bárminő 

kérdés közbevetésének helye nincs, az összes határozatok vita nélkül, egyszerű szavazással  és a 228. 

§. 4., valamint a 230. §. 2. bekezdésének hatályon kívül helyezése mellett hozatnak meg. (A harmad-

szori megszavazás nyomban a részletekben való elfogadás után foganatosító.) És az ülés el nem osz-

latható, míg a javaslat részleteiben is el nem fogadott. (…)  

A 203. §. utolsó bekezdése hatályát veszti; minden ülés a napirendre tűzött javaslat tárgyalásával 

veszi kezdetét; e tárgyalás semmiféle októl és címen a napirend tárgyalására szánt idő letelte előtt meg 

nem szakítható. …  

Az elnök a 215. és 226 §-ok alapján való felszólalást ‒ ha ilyen felszólalások az idő kihúzása 

céljából történnek ‒ egyáltalán megtilthatja, végre a mennyiben 225. §-ban említett rendzavarás, vala-

mint az elnök elleni engedetlenség egyéb eseteiben azonnali intézkedés szüksége forogna fenn, az el-

nök azt vagy azokat, a ki vagy a kik a rendzavarást vagy engedetlenséget folytatják az ülésből kitilt-

hatja,  

 

 (Nagy zaj és mozgás a baloldalon és a néppárton.) 

Rakovszky István: No, ez gazság (…) 

Holló Lajos: Kimutatja a foga fehérét! (…)  

Hertelendy László jegyző: …  

 

s ezen határozatát, valamint a háznak a mentelmi bizottság javaslata alapján hozott kizárási ha-

tározatait foganatosítani tartozik, egyúttal az ügyet a mentelmi bizottsághoz teszi át, melynek a 255. §-

ban körülírt rendszabályoknak a rendzavarókra és engedetlenkedőre való alkalmazását célzó indítvá-

nyát a ház legközelebbi ülésében a bizottság többségi, és esetleg kisebbségi előadójának meghallgatása 

után vita nélkül egyszerű szavazással döntendő el.  

 

Beadja: Tisza István. 25 

 

Elhúzódó viták után a miniszterelnök szólal ismét: 

  

Gr. Tisza István miniszterelnök: „A többségnek kell meghozni a házszabályt. Oktrojált minden 

oly rendszabály, amelyet nem a ház akaratának megalkotására hivatott többség hoz létre. Oktrojálhatja 

akaratát a nemzetre a korona, oktrojálhatja a jogaival visszaélő kisebbség. De épen a többség az, a mely 

azt a mandátumot kapta a nemzettől, hogy a maga akaratát érvényesítse; épen a többség az, a mely nem 

oktrojál, hanem kötelességét teljesíti akkor, midőn a maga akaratát érvényesíti.” …  

 

„Siralmas volna ennek a nemzedéknek szerepe a világtörténelem ítélőszéke előtt, irtózatos volna 

a felelősség, a mely rá háramlanék, szégyen, gúny, megvetés tárgyát kellene, hogy képezze, ha az, a 

mit apáink oly nehéz viszonyok közt szereztek: a békének, a biztonságnak, az összhangnak mai boldog 

korszakában a mi tehetetlen kezünkben szétmállanék. Ebben a meggyőződésben, ettől a tudattól át-

hatva és azzal az erővel, a melyet egy nagy, szent és igaz ügynek szolgálata nyújt, ajánlom a t. képvi-

selőháznak indítványom elfogadását.” 26 
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A fordulat  398. országos ülés.  

 

Gr. Tisza István: „T. képviselőház! Miután a képviselőház a házszabályok ideiglenes módosítá-

sára vonatkozó indítvány érdemleges tárgyalását határozta el, van szerencsém az egész kormány nevé-

ben kijelenteni, hogy a ház asztalán fekvő összes törvényjavaslatokat visszavonjuk.” Aminek az lett az 

eredménye:  

Thaly Kálmán felszólalásának végén kéri: „Kérve-kérem tehát én, ősz fejjel, őszinte szívvel, bé-

kés akarattal, mélyen megindulva, a t. háznak minden oldalát, nehogy szememre vethessék valaha ne-

kem, a ki pártelnököm betegsége folytán őt itt most helyettesítem és szemére vethessék a függetlenségi 

pártnak azt, hogy a békejobbot nem nyújtottuk volna még az utolsó pillanatban is. (Hosszantartó zajos 

tetszés a jobboldalon és a szélsőbaloldalon. A jobboldali képviselők nagy része feláll és tapsolva ki-

áltja: Éljen Thaly Kálmán! Felkiáltások jobb felől: Ez aztán tiszta hazafiság! Zajos éljenzés a szélső-

baloldalon.)  

Gr. Tisza István: Erre a legtisztább hazafiságtól sugalmazott felszólításra minden gondolkozás 

és habozás nélkül kijelentem, hogy a mennyiben a ház minden oldala részéről kötelezettség vállaltatnék 

arra, hogy az 1903. évi újoncok megajánlására vonatkozó törvényjavaslat a lehető legrövidebb idő alatt 

keresztül eresztetik, én kész vagyok a házszabályok ideiglenes módosítására vonatkozó indítványomat 

visszavonni, a most már visszavont törvényjavaslatokat azonnal újra benyújtani és azok további alkot-

mányos tárgyalását kérni.” 27  

 

*** 

 

B. Podmaniczky Frigyes: T. képviselőház! Az indítványt aláirt pártelnökök által, mint a pártel-

nökök szeniora, legöregebbje, én bízattam meg azzal, hogy ezen indítványt indokoljam meg. De mie-

lőtt ezt megtenném, ünnepélyesen kijelentem, hogy mindazon lelke előtt, a kik ezen indítvány létreho-

zatala körül közreműködtek, semmiféle mellékes tekintet nem lebegett, sem személyes érdek, sem nép-

szerűség utáni hajhászás, legkevésbé pedig azon eszme, hogy ezen indítvány benyújtása által bármi-

lyen, legszelídebb nyomást is gyakorolhassunk azon képviselőkre, a kik véleményeikben eltérő politi-

kai elveket vallanak.  

Ezen indítványnak kútforrása egyszerű, a tiszta szív és a keserűség nélküli egyszerű, de őszinte 

kedélyhangulat. Mindazok az eszmék, mindazok a tények, mindazok az indítványok, a melyek ezen 

kútforrásból származnak, nem szorulnak indokolásra. Önmagukat indokolják ezek legjobban. 

Magára az indítványra áttérve, nem mondhatok egyebet, mint azt, hogy ezen indítványban a pár-

tok elnökei felkérik a képviselőházat, hogy mondjanak köszönetet Ő Felségének, Magyarország koro-

nás apostoli királyának azon magasztos tényeért, hogy egy legmagasabb kézirat által, a melynek már 

fogalmazása is valóban érdemes arra, hogy megszívleltessék, megbízta a kormányt, hogy járjon el II. 

Rákóczi Ferenc hamvainak hazaszállítása ügyében. 

Polczer Jenő: nem meri kimondani, hogy fejedelem! 

B. Podmaniczky Frigyes: Engedelmet, de én nem fogom öntől tanulni, hogy mit kell mondanom! 

A felséges úr tehát azt kívánja, hogy II: Rákóczi Ferenc hamvai, a melyek eddig idegen földben nyu-

godtak, hozassanak haza és helyeztessenek el ünnepélyesen Magyarországon, az ő szülőföldjén, az ő 

hazájában.  

Lélekemelőleg hatott Ő Felségének ez a magasztos elhatározása. Örömet gerjesztet százezrek 

kebelében, a kik évek óta vártuk le kérdés ilyetén megoldását. De nem csak örömet, lelkesedést is 

keltett ez azok keblében, a kik szélesebb látkörrel azt tapasztalták, hogy a legkényesebb kérdéseket is 

meg lehet oldani nyugalommal, egymás iránti türelemmel, elnézéssel és egy kis várakozással. Ebből 

kiderül az az örömteljes tény, hogy Magyarországon a király és a nép mégis csak megértik egymást. 

Kérem a T. házat, méltóztassék az indítványt napirendre kitűzni és érdemben is elfogadni. Kérem 

továbbá, hogy hangoztassa velem egy szívvel, egy lélekkel: Éljen a király! Éljen a király! 
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Szent Erzsébet Székesegyház homlokzata. Kassa. Thaler Tamás építőmérnök felvétele 

 

 

Thaly Kálmán: T. képviselőház! A jelenleg tárgyalt magasztos ügyben sokszor volt már alkal-

mam ebben a t. házban felszólalni egy negyedszázad, tehát nemcsak egy pár év óta, a mint ezt az 

előttem szólt igen t. képviselőtársam mondotta, mert már az én csekély személyem is egy negyedszázad 

óta sürgeti ezen kegyeletes ügynek megvalósítását.  

A törvényhatóságok pedig 32 esztendő óta nem szűnnek meg kérvényeiket a házhoz benyújtani. 

1873 óta folyton-folyvást érkeznek a t. házhoz ily kérvények és alig van Magyarországnak törvényha-

tósága, mely ne kérvényezte volna ennek az egész nemet szívében midig felújuló, soha el nem alvó 

kegyeletes kívánságnak megvalósítását. … Kölcsey Ferenc már régen, még az 1820-as években, midőn 

még el volt nyomva a sajtó is, a szólásszabadság is korlátozva volt, megírta már még most is híres 

költeményét: 

»Fejedelmünk hajh, vezérünk hajh!  

 Magyartok gyászban ül, 

 Még leng a szellem tőletek 

 S már lelke sem hevül.«  

 

Maga a lángszellemű költemény, mint irodalomtörténetileg konstatálva van, úgy íratott eredeti-

leg, hogy : »Rákóczy hajh, Bercsényi hajt, magyartok gyászban ül.« azonban az akkori cenzúra nem 

meg ezt a két nevel nyíltan említeni és meg kellett Kölcseynek azt úgy változtatni, hogy: »Fejedelmünk 

hajh, vezérünk hajh«. Továbbá abban a költeményben fájdalmasan említi: 

 

»De bujdosóknak sírja te,  

 Pontus határain,  

 Nem leng egy sóhajtás feléd 

 Hűv ének szárnyain «.  
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Fájt már annak a tisztakeblű honfinak, Kölcseynek a lelke is azért, hogy az ő kora, a mely nem 

értette megy a Zrínyi nagyságát, a mint egy más szép költeményében írta: 

 

»Völgyben ül a gyáva kor, s határa 

  Szűk köréből őse saslakára 

  Szédelg, ha néha felpillant«.   

 

Fájt, hogy az ő nemzedéke ‒ ismétlem alig mert sóhajtozni, alig mert szót emelni Rákóczi és 

Bercsényi és a többi bujdosó társaik sírjának és hamvainak ügyében.  

Ez az óhajtás tehát visszavezethető messzire, visszavezethető Kölcsey idejére, mígnem az alkot-

mányos éra helyreállván, a törvényhatóságok, elsősorban Zemplén vármegye, Rákóczi szülő várme-

gyéje megkezdette a kérvényezést és folytatta 1873-ban mindjárt 52 törvényhatóság. Azóta nem szűn-

tek meg a kérvények felérkezni és ez a vágy mindig fel-fellobbant a nemzet háládatos szívében nagy 

hőseink emléke iránt. … Én óhajtom részemről, hogy ez a megvalósulás, a mely után oly régóta epedve 

vártam és vágyakoztam, az egész magyar nemzet örömére mielőbb megtörténjék. Természetes tehát, 

hogy a midőn engem ilyen érzelmek hatnak át, akkor teljes lélekből pártolom, a mint hogy alá is írtam, 

a beadott indítványt és a függetlenségi pártnak a nevében is kijelentem, hogy egyhangúlag  hozzájáru-

lunk az Ő Felségének adandó hálás köszönet nyilvánításához. 28  

 

Indítvány. 
 

Határozza el a Ház, hogy Ő Felségének azon fennkölt királyi tényeért, mely szerint a folyó évi 

április hó 18-án kelt legmagasabb kéziratával II. Rákóczi Ferencz hamvainak hazahozatala tárgyában 

a kormányt javaslattételre utasította, a magyar nemzet nevében hálás köszönetét fejezi ki és annak Ő 

Felsége előtt illő módon leendő tolmácsolásával a Ház elnökét bízza meg; ez iránti határozatát  szíves 

hozzájárulás végett,‒ a főrendiházzal is közli. 29  

 

Budapest, 1904. évi május hó 11-én. 

 

Aláírók: Podmaniczky Frigyes báró, Thaly Kálmán, Szentiványi Árpád, Rakovszky István,  

Szederkényi Nándor.  

 

 

1735-ben Rákóczi Ferenc állapota, miután már hosszabb időn át betegeskedett, válságosra for-

dult. Április 8-án, nagypénteken meghalt. Szívét Grosboisba vitték, de testét Mikes Kelemen Konstan-

tinápolyba szállította, ahol a galatai jezsuita, malazarista templomban, édesanyja, Zrínyi Ilona mellé 

temették. Itt pihentek hamvai mindaddig, amíg a nemzet, a bujdosótársak és Thököly hamvaival együtt 

1906-ban nagy ünnepélyességgel vissza nem hozatta. 30  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
28 / 1901 - 1906 / Képviselőházi napló, 1901. XXV. kötet * 1904. május 7- június 22. / Ülésnapok / 1901- 427. ülés 1904. 

május 13. 49 - 52. o.  
29 / 1901 - 1906 / Képviselőházi irományok, 1901. XXXIII. kötet * 532-553., XCVII- CXIV sz. / Irományok / 1901-539. 

83. o.   
30 Az adatokat gyűjtötte és összeállította Vizi László ny. könyvtárigazgató.  
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II. Rákóczi Ferenc, Zrínyi Ilona, és gyermekük Rákóczi József, a fejedelem fia csontjait a középső kőkoporsóba helyez-

ték. A síremlék Mikula Ferenc alkotása. Thaler Tamás építőmérnök felvétele. IMG_5011; 

 

 

*** 

 

A Tisza kormány megbuktatására törekvés akkor lett eredményes, amikor valamennyi ellenzéki 

párt összefogott és érvényesítette akaratát a választásokon. A Tisza kormány ellenzékbe kerül, a király 

ezekben a hónapokban nem nevez ki új kormányt, a nemzetgyűlésben folyó vita visszamutogatás. A 

kialakult helyzetben szólal meg a hivatalban lévő miniszterelnök. 

 

Gr. Tisza István miniszterelnök: Az én igen t. barátom, Kossuth Ferenc, ha programot nem adott 

is beszédében, de igyekezett ezt a hézagot betölteni az által, hogy a koalíció célját állította elénk. Nem 

beszélek most azon cél formulázásáról, melyet a múltra nézve, mint elért célt állított oda, de pro futuro 

kijelenti azt, hogy a koalíció célja a független magyar állam kiépítése. Természetesen ebben az esetben, 

miután t. barátom is a koalíció keretén belül, tehát csak azon kereten belül mozoghat, a melyben együtt 

mehet a 67-es alapon álló szövetséges társaival, azt hiszem, a függetlenség alatt nem a perszonál uniót 

értette, hanem azt függetlenségét az országnak, melyet az 1790-iki törvény is elismer és a mellyel az 

1867-iki kiegyezés ellentétben egyáltalán nem áll. (Mozgás balfelől) 

Ha így állítjuk oda a dolgot, akkor azután ez oly cél, a melyekre nézve teljesen egyetértek és 

egyetértett a míg, a hatalmon volt, ez a párt is. (Élénk helyeslés a jobboldalon. Zaj balfelől. Egy hang 

a középen: Miért nem csinálta meg?) Énnekem nagyon rövid idő állott rendelkezésemre arra, hogy 

ezen cél elérése terén munkálkodni igyekezzem. (Nagy zaj a baloldalon)  

Zakariás János: azt is a nemzeti ellenállás leverésére használta fel! 

Gr. Tisza István: ezt a rövid időt is becsületes munkára használtam fel. (Nagy zaj a baloldalon.) 

Arra képem az én t. képviselőtársaimat, a kik azt kérdik, miért nem csináltam meg, hogy legyenek 
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szívesek ezt a kérdést a koalíció azon t. tagjaival szemben felvetni, a kik hosszú évek során keresztül 

felelős állásban részt vettek a szabadelvű párt működésében… (Élénk helyeslés, derültség és taps a 

jobboldalon. Zaj balfelől.)  

Endrey Gyula: Közös bűnűk volt!  

Gr. Tisza István miniszterelnök: … és legyenek szívesek őket megkérdezni: vajon az ő egész 

munkálkodásuk vezércsillaga nem a magyar nemzeti állam kiépítése volt-e? (Igaz! Úgy van! a jobbol-

dalon.)  

Itt az eszközök célszerűségére nézve lehetnek nézeteltérések; de hogy az mint cél előtte kell hogy 

lebegjen minden jóravaló magyar embernek és hogy az kell végcélját képezze minden magyar politikai 

pár törekvéseinek, az iránt azután nem lehet és nem szabad véleménykülönbségnek lenni. (Élénk he-

lyeslés a jobboldalon. Mozgás és zaj balfelől.) …  

Hanem az én t. barátom, Kossuth Ferenc még egy másik célját is állítja oda a koalíciónak. Ez a 

másik cél az, hogy pusztuljon az eddigi rendszer. (Élénk helyeslés a baloldalon.) Nem mondhatom, 

hogy ez valami nagyon magas elvi színvonalon álló cél, de utóvégre jogosultságát kétségbe vonni nem 

akarom. Azonban ismét bátor vagyok kérdezni t. képviselő társamtól: melyik az az eddigi rendszer? 

(Nagy zaj és felkiáltások a baloldalon: Fogorvosok, nemesítések, bárósítások november 18!) …  

Gr. Tisza István miniszterelnök: Mikor kezdődött ez az eddigi rendszer: 

Eitner Zsigmond: A papa csinálta!  

Gr. Tisza István miniszterelnök: a fúzió alakalmával kezdődött? A szabadelvű párt megalakulása 

alkalmával kezdődött? … Megvallom, nem bírok annak tudomásával, hogy én egészen új rendszert 

kezdtem volna el. … 

Sziklay Ede: Önök hozzák ide a terrorista rendszert! (Nagy zaj balfelől.) …  

Gr. Tisza István miniszterelnök: Minden esetre nagyon különös jelenségnek kell tartanom azt, 

…  

Egy hang (balfelől): Hogy még mindig itt van!  

Gr. Tisza István miniszterelnök: … hogy az igen t. koalíció, ha azt a célt tűzi ki magának, hogy 

pusztuljon az eddigi rendszer, ezen cél eléréseért folytatandó küzdelmeiben és abban a kormányalakí-

tásban, a mely ezen cél eléréséhez fog vezetni, vezető szerepet juttat a ház olyan kiváló tagjainak, a kik 

 kiki a maga módja szerint, egyik Bánffy Dezső módja szerint, a másik Széll Kálmán módja szerint  

az eddigi rendszernek tett jelentékeny szolgálataikról ismeretesek, … (Élénk helyeslés és derültség a 

jobboldalon. Zaj balfelől.) és a mely kiváló férfiaknak legnagyobb részen nemcsak támogatta a sza-

badelvű párt politikáját mindaddig, a míg a házszabályreform keresztülvitelének módjára vonatkozó 

nézeteltérés folytán útjaink legnagyobb sajnálatomra elváltak egymástól.  

De a kiknek némelyike még abban a rám nézve fájdalmas pillanatban is, a melyben útjaink elvá-

lását konstatálni kellett, olyan elismeréssel és méltánylással emlékezett meg épen az én igénytelen 

személyemről és kormányzati tevékenységemről is, a melyre mindig elégtétellel fogok visszagondolni. 

(Igaz! Úgy van! a jobboldalon.) Most már nagyon kíváncsian lesem és mindenesetre nagyon pikánsnak 

fogom tartani azt a politikai szituációt, a melyben ezek a t. képviselőtársaim fogják az eddigi rendszert 

elpusztítani. (Helyeslés a jobboldalon. Zaj balfelől. Folytonos közbeszólások a baloldalon.) 

Pap Zoltán: A kőkorszakban már lejárta magát! 

Rákosi Viktor: Kegydíjat az öregnek! (Élénk derültség a baloldalon.) 

Gr. Tisza István miniszterelnök: Ha Zichy Aladár t. képviselőtársam itten korrupciót emleget, 

hát és csak arról kívánom őt először is biztosítani, hogy a mint a magánéletben, úgy a közéletben is 

esküdt ellensége vagyon szóval és még inkább tettel mindennemű korrupciónak, és mielőtt Bánffy t. 

képviselő társammal szövetkezve a kormányzati korrupció ellen síkra száll, arra figyelmeztetem, hogy 

a ki ily természetű vádakkal áll elő, a nélkül, hogy azokat bizonyítaná, az minden helyesen gondolkozó 

férfiú előtt saját magát szállítja le és vádolja meg. (Igaz! Úgy van! a jobboldalon.)   

Veres József: Együtt csinálták Bánffyval! (Zaj. Elnök csenget.)  

Endrey Gyula: Bánffy jó útra tért! (Zaj.) Nincs több ilyen cinikus! (Zaj.)   

Gr. Tisza István miniszterelnök: Ezen általános jellemzését kaptuk tehát a lefolyt vitából a koa-

líció céljainak. Magának a koalíció programjának megjelölésére azonban nemcsak többet nem kaptunk, 

mint a mennyi a fölirati javaslatban foglaltatik, de ellenkezőleg, egy tegnapi felszólalásban egyenesen 
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kifejezésre jutott az a gondolat, hogy nem is volna célszerű konkrétebb nyilatkozatokhoz magukat oda-

szegezni. Az odaszegezés kifejezésével és eszméjével néhány hét előtt már találkoztunk egy interwiew 

vagy újságcikk alakjában, a melyben a koalíció egyik kiváló tagja nyilvánította nézeteit, a hol denevé-

rekről és denevérek odaszegezéséről volt szó.  

 

Megvallom, engem akkor is nagyon sajátságosan érintett ez a felfogás, mert utóvégre és sohasem 

tudnám magamat abba a helyzetbe beleképzelni, hogy nekem meggyőződésem előadása és formulázása 

bármiféle olyan odaszegezést teremtsen, a mely aztán kellemetlen lehet rám nézve. Mert én oda vagyok 

szegezve meggyőződésemhez, akár kimondom, akár nem mondom ki és ha annak a meggyőződésnek 

kifejezést adok, az semmi újabb obligót rám nézve nem teremt. Mert az az obligó megvan a lelkiisme-

retemben.  

De épen ezen odaszegezési félelmek után találtam sajátszerűnek azt, hogy mégis szükségét érzi 

a koalíció annak, hogy felirati javaslatban formulázza álláspontját, és csodálkozva lestem minő lesz az 

a jelenet, midőn a koalíció magamagát fogja felirati javaslatával a kapuhoz odaszegezni. Őszintén meg-

vallom, ebben a várakozásomban csakugyan csalatkoztam: a koalíció tisztelt denevéreinek szárnya tel-

jesen szabadon lebeghet ezen felirat elfogadása után is. Ebben a feliratban csakugyan egyetlenegy szeg 

sincs olyan helyre verve, ahol aztán a koalíció szabad mozgását bárminő tekintetben hátráltatná. (De-

rültség és tetszés a jobb felől. Zaj a balfelől.) 

 

T. ház! Van azonban egy és pedig a jelen pillanatban kardinális fontosságú kérdés, a melyre 

vonatkozólag magam is elismerem, hogy arról ma in concreto beszélni épen a képviselőház többségé-

nek álláspontjáról nem volna helyes; és én nemcsak kritika tárgyává nem teszem, de mint a hazafiúi 

mérsékletnek és belátásnak elismerésre méltó jelét emelem ki, hogy a katonai kérdésre nézve a koalíció 

felirati javaslata megelégszik egy általános kijelentéssel. (Zaj balfelől.) És miután meggyőződésem 

szerint az ország érdeke az, hogy ügyek jelenlegi stádiumában semmi olyan nyilatkozatok ne történje-

nek, a melyek újabb nehézségeket gördítenének a képviselőház többsége és a korona megegyezésének 

útjába, ennek folytán a magam részéről a katonai kérdések érintésétől és tárgyalásától tartózkodni fo-

gok. Abba csak akkor mennék bele, ha a vitát ebben a tekintetben az igen t. koalícióhoz tatozó tagjai a 

háznak, kezdenék meg. 

De ez a bizonyos szempont, a melyet teljes értékében kívánok honorálni, kizárólag ennél az egy 

kérdésnél van meg, mert legalább a koalíció vezető férfiainak hivatalos jellegű nyilatkozataiból is az 

tűnik ki, hogy ez az egyedüli olyan kérdés, a hol a kormányalakítás bizonyos elvi nehézségekbe látszik 

ütközni. Az összes többi kérdésekre nézve szabad keze van a képviselőház többségének arra, hogy 

belátása szerint formulázza programját.  

Gulner Gyula: Emitt nincs a katonai kérdésben. 

Gr. Tisza István miniszterelnök: Már most itt van a belpolitikának egész nagy mezeje. Én más 

forrásból nem merítem tudomásomat, mint azon kijelentésekből, a melyekkel beszámoltak a koalíció 

vezetői a koalíció gyűléseinek. Ezeket, azt hiszem, közhitelű, nyilvános kijelentéseknek kell mindnyá-

junknak elfogadnunk.  

Már most a belügyi téren én nem kívánom a t. ház figyelmét túlságos hosszan igénybe venni, s 

miután van még egy kérdés, a melynek kissé behatóbb tárgyalására azután kérnem kell a t. ház türelmét, 

nem kívánok most a többi kérdéssel foglalkozni.  

De méltóztassanak nekem megengedni, ha azokat a jelszavakat veszem, a melyekkel itt közigaz-

gatási kérdésekről, a választási törvény reformjáról, a közgazdasági, pénzügyi szociálpolitikai refor-

mokról beszélnek: itt egyszerűen meg vannak nevezve bizonyos kérdések. De azt mondani, hogy itt 

irányelvek állíttatnak fel, hogy ezekben a nyilatkozatokban bárminő politikai tartalom is foglaltatnék 

már méltóztassanak nekem megengedni, ez kelő alappal nem bír. És nem tehetek róla, de ismételnem 

kell azt, a mit tegnap Nagy Ferencz t. barátomtól hallottunk, hogy a mily keveset beszél a felirati ja-

vaslatnak pozitív tartalma ezen kérdésekről, annyira jogos aggályokra nyit kaput annak hallgatása a 

népoktatásügy reformjáról. 

Méltóztassanak megengedni, egy koalíció, a mely a magyar nemzeti állam kiépítéséről beszél és 

ezen a téren meg akarja magát különböztetni a jelenlegi kormánytól, egy koalíció, a mely a nemzeti 
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szempontoknak, a nemzeti nyelv érvényesítésének kérdéseit kívánja előtérbe tolni az egész vonalon, 

az nem teheti meg azt, hogy elzárkózzék attól a működési tértől, a hol a legmesszebbmenő, a hol a 

legsikeresebb tevékenységet lehet kifejteni. (Élénk helyeslés a és taps a jobboldalon. Hosszas nagy zaj 

a baloldalon).  

Rákosi Viktor: Csak nem hiszi, hogy nem fog semmit sem csinálni ezen a téren! …  

Gr. Tisza István miniszterelnök: Nagyon sajnálom, hogy ennek a kérdésnek felemlítése annyira 

kellemetlen. (…)  

Babó Mihály: az urak vonták vissza!  

Sándor Pál: A néppártnak tett szívesség!  

Endrey Gyula: Visszaszívták! (Folytonos zaj a baloldalon. Halljuk! jobbról. Elnök csenget.) 

Barabás Béla: Visszaszívták! A házszabály helyett azt kellett volna csinálni!  

Veress József: Bizottság elé sem vitték!  

Gr. Tisza István miniszterelnök: Bocsánatot kérek, az, hogy visszavontuk volna, vagy bármi te-

kintetben módosítottuk volna azt a javaslatot, egyszerűen nem igaz. Ellenkezőleg, dacára annak, hogy 

ezen javaslat beterjesztése bizonyos aggályokat és félreértéseket okozott olyan körökben is, a melyek 

ennek a pártnak meggyőződésből hű tagjai, dacára annak, hogy párttaktikai szempontokból veszélyek-

nek tettük ki magunkat, nekik maguknak és a nyilvánosság előtt is ismételten világosan kijelentettük, 

hogy ehhez a javaslathoz minden sarkalatos intézkedésében változatlanul ragaszkodunk. (Hosszan élén 

éljenzés és taps a jobboldalon. Zaj a baloldalon.)   

Pap Géza: A nemzetiségek ezzel korteskedtek ellnünk!  

Sümegi Vilmos: A szászok ott vannak! Föllépnek zöldszász programmal és belépnek a szabad-

elvű pártba. Vészi megmondhatja!  

Vészi József: Ott meg nemzetiségi programmal lépnek föl és a függetlenségi pártba lépének be!  

Gr. Tisza István miniszterelnök: Hanem, t. ház, a belügyi politika ezen kérdéseit, a mint jeleztem 

is, ezúttal csak épen megérinteni kívántam. 

És most már a t. ház becses türelmét kérem, méltóztassék megengedni, hogy talán szárazon és 

unalmasan, de teljes objektivitással foglakozzam azzal a kérdéssel, a mely ma a gyakorlati politikának 

a nemzeti életre talán legmélyebben ható és mindesetre egyik legégetőbb és legsürgősebb kérdése, és 

a melyre nézve azt hiszem, csakugyan elérkezett a pillanat és az a vita kedvező alkalom, hogy érveink 

fegyverét egymással összemérjük. Ez az Ausztriával való közgazdasági megegyezés kérdése. Ez az 

egyedüli pont, a melyre a felirati javaslat, a mi a célt illeti, határozott és világos kijelentést tartalmaz, 

a mennyiben határozottan és világosan a külön vámterületnek és az ezzel kapcsolatos egyéb intézke-

déseknek életbeléptetését, mint végcélt jelöli meg.  

 

Az első kérdés tehát az: helyes-e az u. n. gazdasági különállásnak, vagy mondjuk: a külön vám-

területnek és a külön magyar nemzeti banknak, mint óhajtott és elérendő célnak odaállítása, igen vagy 

nem? És midőn ezen kérdéssel foglalkozunk, legyen szabad ismételve és a legnyomatékosabban kér-

nem a t. ház minden tagját, hogy hámozzuk ki ezt a kérdést minden politikai melléktekintetből, vegyük 

el annak minden politikai mellékízét és ne tekintsünk egyébre, mint annak gazdasági oldalára, mint 

azon kérdésre, hogy a magyar nemzet, gazdasági erejének fokozására melyik berendezés alkalmasabb. 

(Helyeslés a jobboldalon.) Mert hiszen akármelyik szempontból fogjuk fel a dolgot, végzetes tévedés-

nek tartom, ha ezen kérdés megítélésébe politikai mellékszempontok vitetnek be. Végzetes tévedésnek 

tartom akkor is, ha a közös vámterület felállítása, és fentartása mellett hozatnak fel ezen szempontok, 

mert én azt tartom, hogy a monarchia nagyhatalmi állása …  

(Felkiáltások a baloldalon: Ahá! Zaj balról. Halljuk! Halljuk! jobbról.)  

 

Lázár Pál: Hát ez nem politika? (Felkiáltások a jobboldalon: Azt sem tudhatja még mit akar 

mondani!)  

 

Gr. Tisza István miniszterelnök: Ha a mondat végét megvárják, akkor meglátják, hogy nem po-

litika. Mert én azt tartom, hogy a monarchia nagyhatalmi állása és egyfelől Magyarország, a magyar 
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nemzet és másfelől Ausztria népei közt fennálló érdekkapcsolat és az ebből kifolyó barátságos és test-

véries érzések, (…) a melyek beccsel bírnak mindenki előtt. Hiszen olvastunk cikkeket a koalíció és a 

függetlenségi párt, vezető tagjai részéről, a kik ezt a kérdést igen nagymértékben  talán nem egészen 

az én egyéni nézetemnek megfelelően,  de igen nagy nyomatékkal és nagy elánnal hangsúlyozták és 

valóban oly szempontok ezek, melyeket kell, hogy mindnyájan honoráljunk. Hiszen mindnyájunknak 

érdeke az, hogy mindet tartós szövetségesünkkel ne az érzületek ellenére rideg törvényes kötelékek, 

hanem igazán a közös érdekek kellő felismerése és ezen alapon a felfogásokban nyilvánuló szövetsé-

ges-társi érzület kössön össze. (…)  

De ezen érzületnek és e szempontinak is a közös vámterület csak akkor használhat, ha gazdasá-

gilag helyes. Mert egy olyan közös vámterület, a mely mindkét szerződő félnek gazdasági erősödésére 

vezet, meg fogja teremteni és meg fogja erősíteni ezen szálakat. Míg ellenkezőleg, egy olyan közös 

vámterület, mely a szerződő felek egyikét vagy másikát gyengíti, egyenesen a gyűlölség magvát hordja 

magában és a romboló szenvedélynek nyit tért. (Zaj a baloldalon. Helyeslés jobb felől.) 

 

Végzetes hibának tartom tehát, ha politikai szempontokat keverünk bele a vitába ezen oldalról; 

de épen olyan végzetes hibának tartom azt is, ha politikai szempontokat kevernek bele azon t. képvi-

selőtársaim, a kik a magyar nemzet politikai függetlenségét fokozni, a perszonál-uniót elérni kívánják 

és ebből a szempontból haladást látnak a külön vámterület felállításában. (…)  

Visontai Soma: Semmi köze enne a perszonál-unióhoz!  

Gr. Tisza István miniszterelnök: Most már abban az igazán szerencsés helyzetben vagyok, hogy 

az én merésznek látszó állításomat Visontai t. képviselő társam zsírójával terjeszthetem a ház elé. (…) 

Éppen azt akartam én is mondani, hogy semmi köze a dolognak a perszonál-unióhoz, mert én képzel-

hetek perszonál-uniót vámközösséggel, képzelhetek vám-uniót két külön fejedelem alatt álló országok 

között, a nemzetnek politikai függetlensége szempontjából is tisztán és kizárólag csak az az irányadó, 

hogy gazdaságilag melyik rendszer mellett erősödik jobban. (Úgy van! Úgy van! a jobboldalon.) Mert, 

t. képviselőház, az a függetlenség, a mely gazdasági gyengeséggel, az anyagi erő hiányával és romlá-

sával párosul, az merő fikció lesz, a melyet az élet kérlelhetetlen keze megpróbáltatások első pillana-

tában összedönt. (…) Csak az a függetlenség ér valamit, t. ház, a mely azután anyagi, szellemi és er-

kölcsi erejének teljességével érvényesül.  

Sümegi Vilmos: Gyarmattá süllyesszük az országot? 

Gr. Tisza István miniszterelnök: Szakítsunk azzal a gondolkozásmóddal, a melynek nem egyszer 

hallottam már kifejezést adni. Sokszor hallja az ember állítani, hogy gazdaságilag káros lesz a külön 

vámterület, de hozzuk meg ezt az áldozatot a gazdasági különállásért.  

Lázár Pál: Mi nem mondjuk! 

Gr. Tisza István miniszterelnök: Nem mondom, hogy mindenki ezt mondja, de én nagyon sok-

szor hallottam ilyet állítani. Hát én nagyon szeretném ez irányban felvilágosítani a közvéleményt, és 

ha ezt a mondást a képviselő urak is helytelennek tartják, segítsenek nekem abban, hogy a közvéle-

ményt felvilágosítsuk oly irányban, hogy áldozatot hozni ezen a téren nem lehet, mert itt a haza érdeke 

nem azt kívánja, hogy gazdasági áldozatot hozzunk, hanem azt, hogy gazdaságilag helyesen és célsze-

rűen járjunk el.  

B. Kaas Ivor: Áldozzuk fel függetlenségünket? 

Gr. Zichy Jenő: Önállóságunkat áldozzuk fel? Olyan nincs! 

Gr. Tisza István miniszterelnök: Lám, mióta a koalíció egyetértő programot állított fel, azóta az 

ember minduntalan a legellentétesebb közbeszólásokat hallja. (Hosszantartó élénk derültség a jobbol-

dalon. Mozgás balról.) Hát, t. ház, mégis, b. Kaas Ivor t. képviselőtársam különvéleményétől elte-

kintve, a ki a függetlenséget félti a közös vámterülettől …  

B. Kaas Ivor: Azt nem féltem semmitől csak öntől!  

Gr. Tisza István miniszterelnök: … egyetértünk abban, hogy ezt a kérdést hámozzuk ki az összes 

politikai vonatkozásokból és döntsük el kizárólag gazdasági szempontból. Ha ebből a szempontból 

fogjuk fel a kérdést akkor azt hiszem, mindenekelőtt két sarkalatos feladatát kell konstatálnunk és 
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konstruálnunk a magyar gazdasági politikának. Az első a magyar mezőgazdaság védelme és fejlesz-

tése, mert hiszen anyagi jólétünknek, az általános anyai jólétnek Magyarországon ma még legerősebb 

alapja a mezőgazdaság. 

Zakariás János: Miért írta hát alá a német szerződést?  

Gr. Tisza István miniszterelnök: És mindazt, a mi a mezőgazdaság amúgy is súlyos viszonyait 

további teherpróbának és megrázkódtatásnak teszi ki, az általános jólét megrontása terén is érvényesíti 

káros hatását.  

A másik sarkalatos feladat, hogy ipart kell teremtenünk és fejlesztenünk.  

Gr. Zichy Jenő: De hogyan!  

Gr. Tisza István miniszterelnök: Fejlesztenünk kell az ipart magának a mezőgazdaságnak jó fel-

fogott érdekében is. Mert hiszen a mezőgazdaság helyzete igazán viruló csak ott lehet, a hol lehetőleg 

közelében iparral foglalkozó lakosság van mint fogyasztó közönség és mint a mezőgazdaság kereske-

delmi cikkeinek vevője. De már most ne felejtsük el, hogy iparfejlesztési politikát is Magyarországon 

nem lehet és nem szabad másként csinálni, mert egészséges alapon tartós alapítás másként nem lehet-

séges, mint egy erősbödő, fogyasztó képességében fejlődő, növekvő mezőgazdaságra támaszkodva. 

Az az iparfellendülés, a mely a mezőgazdaság krízisével és romlásával jár, az azután igazán üvegházi 

növény volna csak, a melyet rövid pár év múlva elsöpörne összes gazdasági és hitelviszonyainknak az 

az általános megrendülése, a melyet a mezőgazdaság krízise vonna maga után.  

 

Azt hiszem, egy fontos kérdést behatóan és objektíve nem lehet előadni úgy, ha a t. képviselő 

urak minden mondatnál közbe szólanak és a fonalat megszakítják. És azt hiszem, nem végzünk feles-

leges munkát, ha e kérdést komolyan és higgadtan fejtegetjük és érveinket adjuk elő. Sokkal többre 

becsülöm a t. ház többségének szellemi képességét és erejét, sokkal magasabb véleményem van felőle, 

semhogy feltenném róla, hogy az eszmék harcát ily közbeszólásokkal akarná zavarni.  

Ha ezt a kettős szempontot vesszük kiindulásunk alapjául, t. i. a mezőgazdaságunk védelmét és 

fejlesztését, s az oly iparpolitikát, a mely legbiztosabb támaszát egy erősbödő, fejlődő mezőgazdaság 

fogyasztásában keresik, az első kérdés az kell, hogy legyen, hogy minő következményi lennének a 

külön vámterületnek a mezőgazdaságra nézve.  

Az összes, régibb kultúrával bíró európai államok mezőgazdasági viszonyait alapjukban forgatta 

fel az a körülmény, hogy mintegy három évtizeddel ezelőtt a forgalmi, a közlekedési eszközök átala-

kulása aránylag mesésen olcsóbb szállítási költségek mellett hozzáférhetővé tette az európai piacokat 

olyan messze fekvő szűzterületek nyersterményi számára, a melyeknek termelési viszonyaik termelési 

költségi egészen mások, mint a régi kultúrállamoké.  

 

Ezen körülménynél fogva a régi kultúrállamok mezőgazdasága oly versenynek látta kitéve ma-

gát, a mely versennyel szemben szabad forgalomban, megfelelő védvám segítségül vétele nélkül meg-

állani nem tudott, úgy hogy az európai mezőgazdaság egyszerűen azon alternatíva előtt látta magát, 

hogy vagy tönkremenjen, vagy elveszítse jövedelmének és tőkeértékének legnagyobb részét, vagy az 

agrár védvámok rendszerével rendezkedjék be. És látjuk egész Európában, az egy Angliát kivéve, a 

hol a szabad kereskedelmi rendszer fentartása tényleg a mezőgazdaság hozamának és a föld tőkeérté-

kének óriási devalvációjával járt, a mit azonban Anglia az ő speciális külön viszonyainál fogva na-

gyobb megrázkódtatás nélkül elviselhetett. Látjuk, hogy az összes többi államok mezőgazdaságuk fo-

kozódó bajait és válságát csakis egy, lépésről-lépésre fokozódó agrár-vámvédelem által tudták ellen-

súlyozni. 

 

A mi mezőgazdaságunk is azon alternatíva előtt áll tehát, hogy vagy tönkremenjen, vagy termé-

nyeit vámvédelemben részesítse. Úgyde vámvédelemben csak oly gazdasági terület részesíthet vala-

mely terményt, a mely a saját területén előállított ezen terményt elfogyasztja, sőt lehetőleg behozatalra 

szorul. Mert teljesen csak az oly védvám érvényesülhet, a mely behozatali cikkekre vettetik ki. Rész-

ben, a konjunktúrák szerint változó részben, de részben érvényesül a védvám olyan termelési cikkekre 

nézve, a melyeknél a bel fogyasztás körülbelül egyenlő a termeléssel, a hol tehát az esetleges felesleg 

aránylag csekély jelentőséggel bír. Míg olyan fogyasztási cikkekre vagy olyan terményekre nézve, a 



216 

 

melyek jelentékeny kiviteli többlettel állítatnak elő, teljesen illuzórikus a védvám, papiroson marad és 

egyáltalán céltalan.  

 

Ha már most ebből a szempontból vizsgáljuk a helyzetet, azt találjuk, hogy Magyarország, mint 

külön vámterület az összes fontosabb mezőgazdasági cikkeknek csak egy csekély részét képes elfo-

gyasztani, de e cikkek jelentékeny részét kivinni kénytelen, míg ha Ausztriával alkot közös vámterü-

letet, úgy a nyersterményeknek tetemes részére nézve és pedig épen azon nyersterményekre nézve, a 

melyeknél a tengerentúli verseny a legnyomasztóbban  érvényesül, t. i. a gabonaneműekre nézve ma 

már a közös vámterület bel fogyasztása az átlagos termés eredményével körülbelül egyenlő, úgy hogy 

gyenge közép, sőt talán közép esztendőkben sincs már kiviteli feleslegünk a kenyérterményekből és 

csakis nagy termések esetén lehet szó aránylag csekély feleslegről. (Mozgása és zaj a baloldalon. Hall-

juk! Halljuk! a jobb felől.)  

Lázár Pál: Akkor miért nem érvényesültek eddig a vámok?  

Gr. Tisza István miniszterelnök: És, t. ház! hogy ebben a tekintetben aránylag rövid idő is minő 

változásokat eredményezhet, arra nézve nem hallgathatok el egy példát, a mely legalább az én gondol-

kozásmódom alakítására igen nagy befolyást gyakorolt.  

A mint méltóztatnak tudni, 1887-ben köttetett meg az akkori kiegyezés Ausztriával. Az első 

olyan kiegyezés, a mely, habár a mai viszonyok között már elégtelen, de mégis agrárius védvámokat 

tartalmaz. Én, mint fiatal ember, a ki sokkal nagyobb önbizalommal és sokkal merészebben gondol-

koztam és ítéltem ezekben a kérésekben, mint ma teszem,  és azt hiszem, hogy vannak itt elég nagy 

számmal fiatalabb képviselőtársaim, a kik magukon fogják ugyanezt a tapasztalatot tenni  mondom, 

egy 26 éves fiatal embernek, mondjuk, prepotenciájával gondoltam magamban. … (Felkiáltások a bal-

oldalon: abból ma is van benne!)  

Ha ma is van belőle, hát akkoriban még több volt, mert abból, a mi akkor volt, mindenesetre sok 

elveszett. Mondom, egy 26 éves fiatalembernek prepotenciájával törtem pálcát magamban ezen egész 

eljárás felett és azt gondoltam, hogy mire való itt agrárius védvámokkal szúrni ki a közönség szemét, 

mikor a kenyérterményekből is olyan tetemes kiviteli feleslegünk van, mint a minő akkor volt.  

Hiszen, méltóztatnak rá emlékezni, hogy a közös vámterület kivitele körülbelül épen a 80-as évek 

derekán és második felében kulminált, akkor volt legnagyobb. S azután mit láttunk? Beállott egy pár 

év alatt az a fordult, hogy a közös vámterület, a hol épen akkor egy rohamosabb iparfejlesztési epochán 

mentünk keresztül, elfogyasztotta jóformán teljesen Magyarország búzafeleslegét, úgy hogy épen azon 

kritikus években, 1891/92-től 1896-ig, a midőn a nemzetközi piacon a legborzasztóbb árredukció állott 

be a búzára nézve, ezen védvám legalább tetemes részében érvényesülhetett.  

Az árreláció a magyarországi búzaárak és a külföldi búzaárak között épen azon védvámok beha-

tása alatt lényegesen módosult, és merem állítani, hogy ez egyik legfontosabb faktora volt annak, hogy 

a megrázkódtatásoknak ezen esztendeit a magyar mezőgazdaság több csapás nélkül, mint a mennyit 

így is elszenvedett, át tudta élni. Ne felejtsük el tehát soha, hogy egy olyan gazdasági területtel való 

kapcsolatról van szó, melynek normális viszonyok között nyersterményekben való fogyasztása állan-

dóan emelkedik úgy, hogy maga azon időszak alatt is, melyre a vámszerződés megköttetik, a vámszö-

vetségnek a becse a magyar mezőgazdaság szempontjából előreláthatólag fokozódni fog. … Az ideális 

cél, a mely felé törekedni kellene, az volna, hogy mezőgazdaságunk összes termékeivel kiszoruljunk a 

külföldi piacról, a mint ezt a képviselő urak mondják. 

Búza Barna: Hogy örökre gyarmata maradjunk Ausztriának!  

Gr. Tisza István miniszterelnök: Ennek a közbeszólásnak  már bocsánatot kérek,  de ahhoz az 

okoskodáshoz, a mit mondtam, igazán semmi köze nincs. A cél tehát, a mely felé törekedni kell, az, 

hogy lehetőleg mezőgazdaságunk összes terményei olyan piacon találjanak vevőt, a melyen a külföldi, 

az amerikai, az orosz és a többi versennyel szemben védelemben részesülünk. Ez a szituáció és ebből 

kifolyólag a közös vámterületnek fontossága Magyarország jól felfogott érdekeire nézve nagyobb és 

erősebb ma, mint valaha volt a múltban, …  
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Politikai közjáték  

  

Rátkai László: Becsületbeli dolog, hogy mentül előtt elhagyja azt a helyet! Hadd dolgozhassunk. Tes-

sék elmenni.  

Pozsgay Miklós: Ahhoz mégis csak magyar türelem kell, hogy megtörténhessék, hogy egy megbukott 

miniszterelnök ilyen szemtelenül viselkedik! 

Molnár Jenő: Nem Magyarország miniszterelnöke, csak Ausztriáé.  

Olajos Lajos: Elég volt a császári beszédből! Menjen innen! … Mint képviselő beszélhet, de mint 

miniszterelnök nem!  

Elnök: T. képviselő urak, bocsánatot kérek, de ha az én felszólításomnak és felhívásomnak épen azok 

részéről nem lesz eredménye, a kiknek bizalmából foglaltam el ezt a helyet, úgy kénytelen leszek a 

konzekvenciákat levonni.  

Olajos Lajos: (a teremből távozva): Nem hallgatjuk meg, hagyjuk itt!  

Gr. Tisza István miniszterelnök: T. ház! Legyenek róla meggyőződve a t. képviselő urak, hogy nekem 

legkellemetlenebb … és én sajnálom a legjobban, hogy még mindig erről a helyről vagyok kénytelen 

beszélni. … Én magamnak semmi olyan szerepet, a mely egy kisebbségbe jutott és lemondott kor-

mányt meg nem illet, nem reagálok. …  

 

Miháli Tivadar: … Miután sem nekem, sem elvtársaimnak eddig még nem adatott alkalom, hogy a 

magyar képviselőházban állásfoglalásunkat kifejtsük, bátor vagyok a magam és társaim nevében egy 

felirati javaslatot (Irom. 33) beterjeszteni s ha felmerül annak szüksége, a zárszó jogával is fogok élni. 

Felirati javaslatunk következőkép szól (olvassa) : … 31 

 

*** 

 

Tisztelt Olvasó! Véleményünk szerint, a magyar parlamentben zajló eseményekből megállapít-

ható, az elvtársak az adott kor körülményeihez igazítják hangjukat, hogy eljuthassanak a hatalomba.  

Bekövetkezik először 1918-ban. 

 

*** 

                                                 
31 / 1905- 1910 / Képviselőházi napló, 1905. I. kötet * 1905. február 17. június 21. / Ülésnapok / 1905. 18. 152. o., 19. ülés 

1905. május 6.  
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Új Idők XXI. évfolyam 42. szám 380. oldalán, 1905. október 10-i számában mutatja be az olasz óriás-ágyút, és 

egy nehéz tarackot, melyet Joffre generalisszimusz az olasz harctéren megtekint. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*** 

 

B. Fejérváry Géza belső titkos tanácsost nevezi ki miniszterelnöknek. Az újonnan kinevezett 

miniszterelnök első felszólalásában, 1905. június 21-én tiszta képest fest a képviselőházban: „…Ha 

Isten segedelmével sikerül csak a legcsekélyebb mértékben is hozzájárulni ahhoz, hogy az ellentétek 

kiegyenlíttessenek és a parlamenti munka a rendes mederbe tereltessék, ennek bekövetkezése nekem, 
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valamint minisztertársaimnak legszebb és legfényesebb jutalmunk lesz.” … később olvassuk: ”… nin-

csenek kellő hódolattal és tisztelettel a koronás király iránt. Bátor vagyok azonban figyelmeztetni 

egyre. Évszázados alkotmányos gyakorlat az …” 32  

Ferencz József Magyarország apostoli király leirataiban a Képviselő ház tudomására hozza, hogy 

a Parlamentáris kibontakozást biztosító alapon új kormány alakítani eddigelé nem sikerülvén, magyar 

minisztériumunk előterjesztésére a jelen országgyűlés ülését október 10-ig, a 40. ülésnapon december 

19-re halasztotta, a 42-ik ülésnapon 1906. február 19-re elnapoltnak nyilvánította. Majd bejelenti, hogy 

Nyíri Sándor vezérőrnagyot teljhatalmú királyi biztosnak kinevezi. ‒ A képviselőház a kinevezést nem 

fogadja el. 33 34   

 

Ferenc József királyi leiratát az 1906. május 21-i ülésen olvassák fel. Miniszterelnöknek dr. We-

kerle Sándor valóságos belső titkos tanácsot, a magyar királyi közigazgatási bíróság elnökét nevezi ki. 
35  

A május 22-re összehívott országos ülésen Ferencz József mondott megnyitó beszédet. (Irom. 1.) 36 

 

 

 

Az országgyűlés két házának I. EGYÜTTES ÜLÉSE 1906. december 4.  
 

 

Magyar Szent Korona. Thaler Tamás építőmérnök felvétele 2009. 04. 04. DSC00105523  

 

                                                 
32 / 1905-1910 / Képviselőházi napló, 1905. I. kötet * 1905. február 17- június 21. / Ülésnapok / 1905. 38. 462. 463. o.  
33 / 1905-1910 / Képviselőházi napló, 1905. II. kötet * 1905. szeptember 15- 1906. február 19. / Ülésnapok / 1905. 40 13. 

o.  
34 / 1905-1910 / Képviselőházi napló, 1905. II. kötet * 1905. szeptember 15- 1906. február 19. / Ülésnapok / 1905. 42 32. 

33. o.  
35 / 1906- 1911 / Képviselőházi napló, 1906. I. kötet * 1906. május 21- július 13. /  Ülésnapok / 1906. 1. 4. 5. o.  
36 / 1906- 1911 / Képviselőházi napló, 1906. I. kötet * 1906. május 21- július 13. /  Ülésnapok / 1906. 2. 6. o. 
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Ferencz József királyi leiratában az 1895 : IX. törvénycikk értelmében koronaőrré megválasztott 

radványi és sajókazai báró Radványszky Béla aranykulcsos és belső titkos tanácsosunk, őszintén ked-

velt hívünk elhunyván és így az egyik koronaőri állás megürülvén: hogy az országos Főrendek és Kép-

viselők a magyar korona őreinek megválasztására nézve fennálló törvényes jogukat gyakorolhassák, 

királyi hatalmunknál fogva a mondott koronaőri állásra.  

 

Először: hadadi báró Wesselényi Miklóst; másodszor: tótprónai és baltniczai báró Prónay De-

zsőt;  harmadszor: semsei Semsey Andort; negyedszer: futtaki és szalai gr. Hadik-Barkóczy Endrét … 

ezennel kijelöljük, a megválasztandó és Általunk megerősítendő koronaőr a törvényszerű esküt szokás 

szerint az országos Főrendek és Képviselők színe előtt fogván letenni.  

 

Kelt Budapesten, ezerkilencszázhatodik évi november hó harmincadik napján.  

 

Ferencz József - Wekerle Sándor  

 

 

Gr. Dessewffy Aurél alelnök: Van szerencsém az országosan egybegyűlt tőrendeknek és képvi-

selőknek bejelenteni, hogy újonnan megválasztott koronaőr ma délután 1 órakor a királyi várlakban a 

törvényeknek megfelelően és ősi szokás szerint az ország színe előtt Ő felsége a király kezébe a hitet 

letette.  

Justh Gyula elnök: a megválasztott koronaőr, a ki szót kért, nyilatkozhassék. 

 

B. Wesselényi Miklós: Méltóságos főrendek, mélyen t. orsz. Képviselők! Ő felségének, a ma 

apostoli koronás királyunknak legkegyelmesebb kijelölése folytán abban a megtisztelő szerencsében 

részesültem, hogy a koronaőr választás céljából e mai napon megtartott országos együttes ülésben 

megnyerhetvén úgy a méltóságos főrendek, mint a mélyen t. országos képviselők többségének meg-

tisztelő bizalmát, megválasztattam a koronaőri méltóságra, és hogy ugyancsak e mai napon, mondhat-

nám, épen az imént, a törvényhozás mindkét háza mélyen t. tagjainak jelenlétében letehettem Ő felsége 

előtt azt az ünnepélyes esküt, hogy a koronaőri méltósággal járó teendőket legjobb tehetségem szerint 

pontosan és híven fogom teljesíteni.  

 

Méltóságos főrendek, mélyen t. orsz. Képviselők! Ősrégi felfogása az a magyar nemzetnek, hogy 

Szent István koronáját a szentség dicsfényével veszi körül. Ilyennek is tekinti és pedig annyival inkább, 

mert alkotmányunk kútforrása maga a nemzet akarata és maga a nemzet szuverén hatalma lévén, ter-

mészetes tehát, hogy a magyar szent korona is, mint amely Szent István birodalma egységének, területi 

épségének, széjjel nem darabolható összetartozásának, a nemzet és király egymás iránti hitének, bizal-

mának, alkotmányunkat biztosító esküjének kilenc évszázados szimbóluma, már e nimbusznál fogva 

olyan kétségtelen és olyan elvitázhatatlan tulajdonát képezi magának a magyar nemzetnek, hogy ez 

őrségi és szent koronájának még örökölhetési sorrendjét is szentesített törvényekkel állapította meg.  

 

Méltóságos főrendek, mélyen tisztelt országos képviselők! A törvényes és alkotmányos gyakor-

lat szerint az Ő felsége által legkegyelmesebben kijelölt koronaőröket a törvényhozás mindkét tisztelt 

házának együttesen megtartatni szokott országos ülése szokván megválasztani, e közjogi méltóságra 

való megválasztatás tehát oly ritka, oly kivételes megtiszteltetés, a melynél nagyobbnak valóban nem 

sok megtiszteltetés mondható. Teljes mértékben feltudom fogni e megtiszteltetés nagyságát, de az-

zal is egészen tisztában vagyok, hogy e kivételes megtiszteltetéshez nem az én egyéni, nem saját 

érdemeim juttattak, hanem hozzájutatott a nemzetnek hazafia kegyelete, a mellyel annak emlé-

kezete iránt kívánt lenni, akinek szerencsém van nevét viselhetni. (Éljenzés.)  

 

Hálás köszönetemet fejezem ki tehát, még pedig elsősorban azon régen elhunyt nevében, a kinek 

emlékezetét e megválasztatásom által oly kegyeletesen meg méltóztatott tisztelni és arra kérem a t. 
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országos képviselőket, hogy fogadják e belém helyezett megtisztelő bizalomért és e rám ruházott mél-

tóságért hálás köszönetemet. (Éljenzés.) 37  

 

Háborúskodások a képviselőházban, szárazföldön és az Adrián 

 

Három év múlva 

 

Wekerle Sándor miniszterelnök: Azért kérem ki a t. ház figyelmét, hogy bejelentsem a kormány 

lemondását. A jegybankügy kérdésében a kormány arra az egyhangú megállapodásra jutott, hogy a mai 

közös bank helyett két, kartell-viszonyban álló bank útján kívánja a jegybank ügyé szabályozni. Evég-

ből tanácskozásokba bocsátkozott az osztrák kormánnyal, hogy minden tekintetben egyetértő eljárás 

által óvja meg azokat a gazdasági és pénzügyi érdekeket, melyeknek megóvását magasabb politikai 

szempontok is kívánatosság teszik. Az osztrák kormány hosszasabb tárgyalások után politikai helyze-

tére, a technikai kivitel nehézségeire utalva, elvi szempontból nem fogadta el álláspontunkat.  

A kormány ezen egyhangú megállapodása eredményre nem vezetvén, a kormány tagjai nem vol-

tak képesek oly egyöntetű megállapodásra jutni a jegybank kérdésének megoldása tekintetében, amely 

alkotmányos elfogadásra számíthat. 

Ily körülmények közt, tekintettel a politikai viszonyokra és a kabinet helyzetére, nem érezzük 

magunkban azt az erőt, hogy a képviselőházat irányíthassuk, hogy az alkotmányos érdekeket minden 

tekintetben érvényre juttathassuk és megóvhassuk. Ezért a tegnapi napon elhatároztuk lemondásunkat. 

Erre való tekintettel arra kérem a t. házat, hogy mivel politikai felelősséggel nem lennénk képesek 

tovább az ügyeket itt képviselni, a helyet tisztázásáig ne méltóztassék üléseket tartani. …  

 

Elnök: A tanácskozást befejezettnek nyilvánítom, következik a szavazás. Elsősorban felteszem 

a kérdést: méltóztatik-e Wekerle Sándor miniszterelnök úrnak következő indítványát elfogadni, igen 

vagy nem? Kérem Zlinszky István jegyző urat, szíveskedjék azt felolvasni.  

Zlinszky István jegyző: »Indítvány. A kormány beadván lemondását, javaslom, hogy a helyzet 

tisztázásáig a ház üléseket ne tartson, és az elnököt bízza meg megfelelő időben intézkedjék. Wekerle 

Sándor.«  

Elnök: Kérdem a t. házat: méltóztatik-e a miniszterelnök úr ezen indítványát elfogadni, igen vagy 

nem? … A képviselőház elfogadta a miniszterelnök úr által beadott indítványt.” 38 

 

*** 

 

Wekerle Sándor miniszterelnök: Midőn f. évi áprilisban beadtuk miniszteri állásunkról való le-

mondásunkat, Ő felsége lemondásunkat elfogadni, de az ügyek vezetésével továbbra is megbízni mél-

tóztatott. Köteles készséggel vállalkozunk erre abban a hitben, hogy ezen vállalkozásunk által a nor-

mális parlamentáris megoldást elősegítjük, s hogy az iránt a tárgyalások megszakítás nélkül folyván, 

felmentésünk mielőbb bekövetkezik. Jelenleg azonban, midőn az ellentétes kérdések megoldása, s ez 

által a parlamentáris kibontakozás biztosan előrelátott haladékot szenved, csakis újabb kinevezés ese-

tén politikai felelősség mellett véltük az ügyeket továbbvezethetni. Ezt kívánják elsősorban a parla-

mentarizmus alapelvei, hogy csak a korona, s a képviselőház hozzájárulásával vezessük tovább az 

ügyeket, de ezt kívánják magának az adminisztrációnak rendes menete és szem elől nem téveszthető 

érdekei is, valamint az a szempont, hogy az országnak érdekei minden irányban kellő súllyal megóv-

hatók legyenek. 39 

                                                 
37 / 1906-1911 / Képviselőházi napló, 1906. IV. kötet * 1906. november 15- december 12. / Ülésnapok / 1906- e 262., 263. 

o.  
38 / 1906- 1911 / Képviselőházi napló, 1906. XXV kötet * 1909. március 10- november 13. / Ülésnapok / 1906- 451. 306. 

314. o.  
39 / 1906- 1911 / Képviselőházi napló, 1906. XXV kötet * 1909. március 10- november 13. / Ülésnapok / 1906- 453 332. 

o. 



222 

 

 

*** 

 

Wekerle Sándor miniszterelnök: A képviselőház július 10-iki ülésében voltam bátor a kormány 

nevében bejelenteni, hogy csakis a képviselőház őszi ülésinek megkezdéséig vállalkozunk a kormány-

zati ügyek vitelére. Miután ez a határidő lejárt, a tegnapi napon beadtuk lemondásunkat és azt azon 

kérelemmel juttattuk Ő felsége elé, legyen kegyes bennünket állásaiktól felmenteni. Egyúttal bátor 

vagyok tudomására hozni a t. háznak, hogy miután a pártoknak az az együttes működése, a melyre mi 

támaszkodtunk, megszűnt, a parlamentarizmus követelményeinek megfelelőleg a képviselőház több-

ségét alkotó párt vezérét, Kossuth Ferencet ajánlottam, arra kérve Ő felségét, hogy legyen kegyes ővele 

érintkezésbe tenni magát, s ezen előterjesztésemet Ő felsége teljesíteni is fogja.  

 

Kérem a t. házat, hogy ezen bejelentésemet tudomásul venni méltóztassék. 40  

 

***   

 

Wekerle Sándor miniszterelnök: Mióta a felhatalmazási törvényjavaslatot előterjesztettük, a kor-

mány helyzete lényegesen változott. Változott először azért, mert egy kérdésnél a képviselőház több-

sége ellene nyilatkozott; változott másodszor azért, mert ha Ő felsége nem is fogadata el eddig lemon-

dásunkat, hivatalosan tudomásunkra hozta, hogy egy dezignált miniszterelnököt bízott meg új kormány 

alakítása iránti tárgyalásokkal. … 41 

 

 

Gr. Khuen-Héderváry Károly miniszterelnök: Van szerencsém a kormánynak kineveztetését tar-

talmazó legfelsőbb királyi kéziratot ezennel átnyújtani és annak kihirdetését kérni. …  

Justh Gyula: T. ház! Úgy a magam részéről, mint azon párt nevében és megbízásából, a melyhez 

tartozni szerencsém van, kijelentem, hogy a kormány iránt bizalommal nem viseltetünk, hogy támo-

gatni nem fogjuk, és hogy részére a kormányzati eszközöket megadni hajlandók nem vagyunk.  

 

Hosszú ellenséges hangú hozzászólások után:  

Gr. Khuen-Héderváry Károly miniszterelnök: … hogy hónapok óta húzódó válságot parlamen-

táris úton, szigorúan törvényes és alkotmányos eszközökkel …  

Baloghy Ernő: pénzzel, erőszakkal, lélekvásárlással! (Nagy zaj.)  

Gr. Khuen-Héderváry Károly miniszterelnök: … igyekezzünk megoldani és a nemzet és koronás 

királya között fennálló viszonyt minden károsodástól megóvni. E végből elsősorban a mostani ország-

gyűlés közreműködésére számítunk, a mennyiben pedig ez lehetséges nem volna, a ház feloszlatása és 

új választások elrendelése után kívánunk oly parlamentáris helyzetet lehetővé tenni, a mely az alkot-

mányos tevékenység rendes menetének biztosítására lenne hivatva. Ennek a kérdésnek a tisztázására 

előerjesztésem végén néhány oly törvényjavaslatot leszek bátor a ház asztalára letenni, a melyeknek 

benyújtása törvényszerű kötelességünk, a melyeknek elfogadása vagy el nem fogadása a bizalom kér-

désétől nem is ehető függővé, és a melyeknek sorsa épen azért igen alkalmas próbaköve lesz annak, 

hogy lehetséges lesz-e egyáltalán a t. házzal való együttműködésünk, vagy nem? … 42  

 

*** 

 

                                                 
40 / 1906- 1911 / Képviselőházi napló, 1906. XXV kötet * 1909. március 10- november 13. / Ülésnapok / 1906- 455 375. 

o. 
41 / 1906- 1911 / Képviselőházi napló, 1906. XXVI kötet * 1909. december 17- március 21. / Ülésnapok / 1906- 470. 80. 

o. 
42 / 1906- 1911 / Képviselőházi napló, 1906. XXVI kötet * 1909. december 17- március 21. / Ülésnapok /1906- 473 89- 

119. o. 
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Rakovszky István Elnök: Az országgyűlés jelenleg folyamatban levő ciklusának legutolsó ülésén 

vagyunk. A legutolsó ülés napirendje már ki van merítve, legyen szabad nekem, habár az idő már 

nagyon előre is haladott, egy pár pillanatot lefoglalni annak az érdeknek, hogy egy pár szóval a múlt 

országgyűlés ciklusát, annak munkálkodását és a munkálkodás eredményeit jellemezhessem.  

A magyar nemzet történelmében alig találkozunk olyan jelenséggel, a minővel találkoztunk a 

jelen országgyűlési ciklus megnyitása alkalmával. A nemzet politikai életében és társadalmi rétegei-

ben azt a felbuzdulást láttuk, a mely sejtette, kifejezésre juttatta azt, hogy a mi nemzeti életünknek 

vannak törekvései és kívánságai, melyeknek kielégítésén szeretettel csüng az egész magyar nemzet  

Ha magát azt a munkaprogramot tekintjük, melyet a kormány ezen országgyűlés összeülése al-

kalmával megalkotott, alig is érthető meg az a felbuzdulás, az a túlreménykedés, mely a szívekben 

úrrá lett. Alig is érthető meg, mert hiszen a kormánynak egész működése, mely ezen országgyűlés 

ciklusára előirányozva volt, igen tág keretek közé volt foglalva. Nem is érti meg, nem is értheti meg 

a nemzet életét az, a ki csak magukat azokat a szimptómákat figyeli, melyek külsőségekben nyilat-

koznak meg.  

Hogy egy nemzet életét, egy nemzet vágyait és törekvéseit egészen megérthessük, ismerni 

kell annak a nemzetnek történelmi múltját, ismerni kell hivatását, társadalmi vágyait, bajait és 

törekvéseit, szóval az egész nemzet életének a maga nagy komplexusát. Épen ezek hozták volt azt 

a nagy nemzeti lelkesedést felszínre, mellyel ezen országgyűlési ciklus megkezdése alkalmával talál-

koztunk. …  

Nehéz, súlyos kötelességeket kellett teljesítenie az országgyűlésnek; mert kétségtelen dolog, 

hogy a nemzet törekvései és koronás királyunk álláspontja között egy tátongó, áthidalhatatlan, 

mélységes űrrel találkoztunk. Ez a nagy űr volt az, a melynek kitöltése, a melynek szorgos munkál-

kodás által való betömése egyik legfőbb feladatát képezte magának a kormánynak és magának az 

országgyűlésnek is. Kétségtelen dolog, hogy a kormány ezen a téren is igen figyelemreméltó eredmé-

nyeket ért el; ha pedig a maga elé tűzött célokat e téren teljesen elérni nem tudta, az sem a kormányon, 

sem az országgyűlésen nem múlt.  

Azok az akadályok, a melyek az országgyűlés működését megbénították, egyszersmind lehetet-

lenné tették azt is, hogy a nemzetnek olyan vágyai teljesüljenek, a mely vágyak teljesülése maga 

végezné el a nemzeti konszolidáció nagy munkáját s maga tenné lehetővé azt, hogy itt egy erős, egész-

séges nemzeti élet kialakuljon, a mely a leghatalmasabb támaszát képezné magának a Habsburg-di-

nasztiának és magának a koronás királynak.  

Ha a kormány és az országgyűlés lelkiismeretes és hazafias munkálkodás által mindazokat a 

célokat megvalósítani nem tudta, melyek szívében és lelkében éltek és a melyek a nemzet szívében 

és lelkében is élnek, ez egyáltalában nem jelenti azt, hogy a nemzet elismerésére számot ne tarthasson. 

A nemzet elismerése, a nemzet hálája fogja őket kísérni azért a lelkesedésért, azért az ügybuzgalo-

mért, a mellyel a nemzeti élet politikájának sorsát négy éven keresztül igen nehéz viszonyok között, 

igen nehéz körülmények között irányította. Abban a feltevésben és reményben vagyok a jelen pilla-

natban, hogy a küszöbön áll az az idő, mikor nemzet és király célokban és eszközökben eggyé fognak 

forrni, mikor érzelmi különbségek se fogják elválasztani ezt a nemzetet az ő koronás királyától, és 

akkor mondhatja csak el a Habsburg-dinasztia és a magyar koronás király, hogy Európa szívében és 

közepében nagy, erős, hatalmas uralkodó.  

Ebben a reményben zárom megjegyzéseimnek eme sorozatát és most legyen szabad még a ma-

gam részére is ebből az ünnepélyes alkalomból egy pillanatot lefoglalnom. Nagyon nehéz körülmé-

nyek közt tisztelt meg a ház az elnöki székkel. Én csak a hála legmelegebb szavával tudok köszönetet 

mondani a képviselőház minden pártjának azért a támogatásért, a melyben engem nagyon nehéz idők-

ben, nagyon válságos viszonyok között támogatni volt szíves. 

Elismerem, hogy az emberi gyengeségek fokozottabb mértékben élnek bennem, mint másokban, 

de viszont legyen szabad mentségemül felhoznom azt, hogy pártatlanság kötelessége igen nagy köte-

lességet ró az emberre, hogy a pártatlanság és az igazság útjának kíméletlen fegyverei is vannak. És 

ha olykor-olykor kénytelen voltam többé-kevésbé ezeket is igénybe venni: mentségem az a körül-

mény céljaim és intencióim mindig nemesek voltak, hogy mindig hazámnak és nemzetemnek akartam 

saját képességem és tehetségem szerint szolgálni.  
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Arra kérem a t. házat és annak minden egyes tagját, méltóztassanak szíves barátságukban meg-

tartani, mely egyedül képesített engem ezen nagy hivatás betöltésére. Egész életemen keresztül min-

dig hálával fogok adózni ezért a háznak és minden egyes tagjának. Most a további teendőknek egyet-

lenegy aktusa van még, és pedig a mai ülésről vezetett jegyzőkönyv még nem hitelesített részének 

hitelesítése. 43  

 

***  

 

Horthy Miklóst 1882-es évben tengerész növendékként Fiuméba jut. A fiatal fiú nagy lendülettel 

vetett bele magát az új életbe, s a felettesei sem találtak kivetnivalót sem a tanulmányi eredményeiben, 

sem a viselkedésében. Négy év elteltével, 1886-ban befejeződött Horthy fiumei tanulóideje. 18 évesen, 

II. osztályú hadapróddá avanzsál. Ebből az időszakból származik az egyik elöljárójának a beszámolója, 

aki ezt mondta róla: „Horthy nagyon ügyes a vitorlázásban és a vitorlázat minden gyakorlatában. Na-

gyon hasznosan közreműködik a tűzőrségi feladatok megoldásában, és a többi feladatban is szerfelett 

szorgalmas és ambiciózus. A szolgálaton kívüli magatartása kifogástalan. Szeret jó társaságban fo-

rogni, és nagyon népszerű ott. A szolgálati ideje ugyan még rövid, de abból következtetve, minden 

tekintetben kedvező fejlődést várhatunk tőle”.  

 

1908. október 5-én Ausztria annektálta Boszniai-Hercegovinát, Bulgária bejelentette a függet-

lenségét Törökországtól. Ezek az események nemcsak az ifjútörök mozgalomnak adtak új lendületet, 

visszakényszerítve a szultánt az 1878-as alkotmányhoz, hanem mindenekelőtt az Osztrák-Magyar Mo-

narchia elleni hangulatra is erősen kihatottak. A Duna menti monarchia áruit bojkottálták. Az osztrák 

üzleteket bekellett zárni. A lakosság minden osztrákkal ellenségesen viselkedett, a sajtó pedig folya-

matosan hergelte a tömegeket. Az osztrák Lloyd kereskedelmi hajói nem kaptak szenet, így nem tudtak 

se kijutni a kikötőkből, se befutni a kikötőkbe. …  

 

1909-ben a „Taurus” egy ideig a Fekete-tengeren cirkált, felkeresve Odesszát, Konstancát és 

Várnát. Amikor május 5-én a Boszporuszon át vissza akart jutni Konstantinápolyba, meglepődve fo-

gadta a hírt, hogy nem kapta meg az engedélyt a belépésre, annak ellenére, hogy már napokkal előtte 

leadták a hivatalnak a kérvény. Horthy türelmetlenül várakozott, majd elküldte egyik tisztjét a török 

Várparancsnokságra és táviratozott az Osztrák Nagykövetségre. Miután három és fél óra múlva még 

mindig nem érkezet meg az engedély, tudatta a Városparancsnoksággal, hogy nem tud lehorgonyozni, 

mivel a víz mélysége negyven méter, és ezért arra gondolni sem lehet, hogy ott éjszakázzanak. Így este 

hat órakor engedély nélkül is befut hajójával, mivel a további várakoztatás nem felel meg a nemzeti 

lobogó tiszteltnek. Erre a határozott fellépésre fél órán belül kezébe kapta az engedélyt. …”  

 Az Aranyszarv-öböl nyughatatlan időszakából Horthy két - elől járóinak küldött - beszámolót. 

Ezekben az ifjútörök mozgalom lázadásairól az anarchia tetőzéséről, a szultán trónfosztásáról számol 

be. ‒   „Megállapítást nyert az is, hogy április 24-én szombaton a reakciós lázadók - a teljes összeomlás 

megállításának utolsó kísérletekénk - keresztényeket akartak lemészárolni. Ezt a tervet azonban az if-

jútörökök felszabadító seregének gyors előrenyomulása akadályozta meg.”  

 

Ilyen módon Horthy egy véres polgárháború szemtanújává vált, és közvetlen közelről kísérhette 

figyelemmel a régi török birodalom összeomlását. 1909. év elejétől korvettkapitányi, nyáron pedig 

befejeződik a parancsnoksága az Aranyszarv-öbölben.  

Ugyanennek az évnek novemberében Ferenc József osztrák császár és magyar király kinevezte 

korvettkapitányát, Horthy Miklóst szárnysegédjének.  
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Az Új Idők XXI. évfolyam 2. számában, 1915. január 3-án azt írja: A fáradhatatlan király. 

Ferenc József király egy idő óta a dolgozó asztalán tálaltatja föl egyszerű ebédjét,  

hogy munkáját megszakítás nélkül végezhesse. 

 

Ezzel a kinevezéssel egy teljesen új és nagyon különleges szakaszához érkezett a császári és 

királyi haditengerész élete. A konstantinápolyi katonai felelősségvállalás és társasági ragyogás idejét 

most évekre fárasztó udvari szolgálat követte. … Nyilvánvaló, aki valaha is az öreg császár közelében 

tartózkodott, nem szerette volna ennek az időszaknak a tapasztalatait és élményeit kihagyni. A legke-

vésbé Horthy, akinek a szíve, a legfőbb hadúrral szembeni magától értetődő katonai hűség mellett még 

mindig telve van mély tisztelettel és el nem múló szeretettel a magányos ember, Ferenc József iránt. 

munkája közben mély benyomást szerzett az öreg császár rendkívüli uralkodói képességeiről, vala-

mennyi közül különösen nagyra becsülte csodálatra méltó emlékezőtehetségét. Csak meghatottsággal 

tudott Ferenc József császár hihetetlen lovagiasságára, és a kimért távolságtartás mögé rejtett, csendes, 

előkelő jóságára gondolni.  

Nyilván a Ferenc József melletti szárnysegédi szolgálat minden tiszt számára élete felejthetetlen 

csúcspontja lehetett, különösen Horthynak, akit az uralkodó bizalmával és kétségtelen rokonszenvével 

tüntetett ki. de ennek a császári kegynek az elnyeréséhez nem volt elég a rendkívüli tapintat és diszk-

réció, ahhoz szükség volt arra a megerőltető, kimerítő életmódra és óriási munkabírása si, amit ez a 

pozíció megkívánt.  

Mivel az császár hajnali négykor kelt minden nap, ezért a szárnysegédnek már egy órával koráb-

ban a helyszínen kellett lennie, hogy az aznapi feladatokat urának előkészítse, és a napi programhoz 

rendelkezésre tudjon állni. És nyilvánvalóan Horthy számára sem volt könnyű az udvari életbe bele-

szoknia, hiszen ő katona volt és nem udvaronc. Azonban az is tény, hogy az új tisztsége nemes elegan-

ciájában egyetlen udvaronc sem tudott rajta túltenni, hiszen ő a vérében hordozta népének és nemének 

természetes előkelőségét. Így az új környezetben is mindig megtalálta a helyes utat. … 

Nem szabad azt sem figyelmen kívül hagyni, hogy Horthy a Monarchia politikailag mennyire 

fontos időszakában szolgált az osztrák császár és magyar király mellett. A felhők, amelyek a Habsburg-

birodalom felett gyülekeztek, biztosan nem kerülték el a figyelmét, és bizonyár foglakoztatta Ausztria 

és a hazája kapcsolata is. … Horthy nem politikus volt, hanem katona, aki csendben tette a kötelességét. 

És éppen az udvarban végzet szolgálata idején gyakorolhatta még inkább a hallgatást és titoktartást, 

mint ahogyan ma sem beszél még a legbizalmasabb barátainak sem ezekről az éveiről, hiába láthatta 

közvetlen közelről ennek az időszakban a politikai eseményeit és összefüggéseit.  
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*** 

 

Madarász József korelnök felkéri Rakovszky Iván korjegyzőt a miniszterelnök átiratának felol-

vasására. 

Rakovszky Iván korjegyző: Ő császári és apostoli királyi Felsége a folyó hó 21-re egybehívott 

országgyűlést folyó hó 25-én szombaton, déli 12 órakor méltóztatik a királyi várlak szertartástermében 

ünnepélyesen megnyitni. Miről van szerencsém Korelnök urat hivatalos tudomásvétel és a t. képvise-

lőház szertartási rendnek több példányban való közlése mellett oly hozzáadással értesíteni, hogy az 

országgyűlés ünnepélyes megnyitása előtt az említett napon d. e. 11 órakor a királyi vár kápolnájában 

istentisztelet fog tartani, melyen az országgyűlés tagjai szintén részt fognak venni. … 44 

 

Budapest, 1910. évi június hó 21-én Gr. Khuen-Héderváry Károly  

 

*** 

 

Az első világháború előkészületei  

 

Elnök: Most, a házszabályvita amúgy sem lévén határozat tárgya, áttérhetünk a napirendre, a 

véderőjavaslat tárgyalására (írom. 276, 356). Az első szó az előadó urat illeti.  

B. Solymosy Ödön előadó: Nagyfontosságú törvényjavaslat megoldása előtt állunk, mert tény az, 

hogy a nemzettől újból nagy anyagi és véráldozat követeltetik és mivel a nemzet alkotmányos törvény-

hozására ruházta e kérdés eldöntését, tehát ennek megadása vagy megtagadása tőlünk függ. Mi tehát 

most a törvényhozás kötelessége? Jól megfontolni mindazon okokat, melyek a véd rendszer újjá való 

kiépítését, megerősítését, szervezeti változtatásokat indokolják. E mellett azonban szem előtt kell tar-

tanunk mindenekelőtt azt, hogy ezen tehermegosztás az összes honpolgárokra igazságosan és méltá-

nyosan történjék, és szem előtt kell tartanunk mindenkor az állam pénzügyi erejét. Ez legyen elsősor-

ban is az irányító, irányokat kijelölő és a méreteket megszabó elvünk. Magát a törvényjavaslatot, mint 

a véderő bizottság előadója, közjogi alapon nem próbálkozom bírálat alá venni, hanem igenis, az 1867: 

XII. t. cikk alapjából kiindulva, azokat a kötelezettségi szempontokat akarom vizsgálat alá venni, me-

lyekkel minden állam a saját védelmi biztonsága iránt tartozik.  

 

Minden állam saját védelméről, biztonságáról, elsősorban köteles gondoskodni, mert hiszen a 

szerint, a mint egy állam gazdaságilag és kultúra tekintetében fejlődik, gyarapszik és gazdagodik, a 

szerint emelkedik is az a nagy érték, melyet megvédenie kötelessége. Ép azért kötelességünk minden-

kor egy magas színvonalon álló fegyveres erőről gondoskodni, mert hisz a milliárdokat érő különféle 

közlekedési berendezések, fejlődött mezőgazdasági ipari és kereskedelmi berendezéseink, az államnak 

és egyeseknek vagyona, de saját életbiztonságunk is megköveteli, hogy mindenkor legalább olyan 

fegyveres erővel rendelkezzünk, hogy a minket leginkább érdeklő és szomszédos európai államokkal, 

biztos győzelemmel vehessük fel a harcot.  

De nemcsak saját hatalmi tekintélyünk, hanem a monarchia mindkét államának nagyhatalmi ál-

lása is megköveteli, hogy soha mulasztást el ne kövessünk, hanem a fegyveres erő fejlesztése körül 

mindenkor megtegyünk mindent, elsősorban saját létérdekünk miatt, azután a szövetséges államokkal 

szemben való kötelességünk miatt.  

T. képviselőház! Nem szabad mintegy félrevezettetni magunkat azon mozgalomtól, mely általá-

ban azon híresztelésekből származik, hogy tulajdonképpen minden állam békét akar és le akar fegyve-

rezni; mert azt hiszem, hogy bár ezen jóakaratot mindig hangoztatják, ha valaha, úgy most látjuk, 

hogy az összes államok mind fegyverkeznek és én nem is tanácsolnám egyiknek sem, hogy a lesze-

relésben első legyen, mert létével fizetné ezt meg. Legkevésbé szabadna ezt saját országunknak meg-

tenni geográfiai fekvésénél fogva és különleges bel viszonyai folytán sem.  
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Tagadhatatlan, hogy a fegyveres erő fentartása óriási pénzbe kerül, de egy államnak a fejlődését, 

jólétét csak a béke biztosíthatja, viszont a béke biztosíthatására szükségünk van mindenkor a fegyveres 

erőre, hogy, ha nem is tudjuk fenntartani a békét, legalább komoly esetekre biztosítsuk magunknak a 

győzelmet s legalább is megrövidítsük egy hadjáratnak borzalmas kimenetelét. Erre mindenkor jól 

fegyelmezett, jól szervezett haderőre van szükség. Mert állítottam mindig és állítom ma is, hogyha egy 

mozgósítás maga is óriási károkat okoz az államoknak és nagy áldozatokat követel tőle, mennyivel 

veszélyesebb e tekintetben egy valóságos háború.  

Hisz vegyük csak figyelembe annak a sok munkáserőnek, a sok családfőnek elvonását, a pangást 

az egész közgazdasági téren, a kereskedelmi élet tengődését, azt a sok kárt, melyet egy nagy hadjárat 

maga után von: mindezek olyan okok, melyek megkövetelik tőlünk, hogy mi is gondoskodjunk fegy-

veres erőnknek magas színvonalon való tartásáról. Hisz egy háború nemcsak az összes munkaerőket, 

de összes közlekedési eszközeinket is igénybe veszi, e mellett minden téren drágaságot, élelmi-és kész-

pénzdrágulást idéz elő. Méltóztassanak elhinni, mindezek elővigyázatosságra intenek bennünket. …  

 

Ennek a véderőjavaslatnak az a célja, hogy a teherviselésben mindeni egyenlően osztozzék. Ter-

mészetesen a jogban is. … Természetes, hogy azért a póttartalékot nem tudjuk egészen beszüntetni, 

mert különféle mezőgazdasági, családfenntartási és egyéb méltányossági okokból póttartalék most is 

marad. De a lépszámban óriási lesz a különbség, mert a kik ezen javaslatok szerint maradnak póttarta-

lékosok, azok közgazdasági szempontból vagy pedig valósággal meglévő családi és méltányossági 

okokból jutnak majd póttartalékba, a mellett hogy lehet még mindig kedvezményben részesíteni olya-

nokat is, a kiknek ugyan nincsen meg egészen a törvénybe iktatott paragrafusok szerint erre a jogo-

sultságuk, de a kikre nézve különleges méltányossági okok forognak fenn. …  

 

Egyik főintézkedése a törvényjavaslatnak magának az újonclétszám felemelése; a második a két-

éves szolgálati idő behozatala. … Azt hiszem, hogy eltekintve attól, hogy a véderő törvényjavaslat 

intenciója elsősorban hazánk védelme, a fegyveres erőnek minél jobb kiépítése, erősítése és szervezése 

is, a javaslat intézkedései egyformán igazságosan és méltányosan érintik az egész vonalon úgy a sze-

gényt, úgy a gazdagot, mint a mezőgazdát, iparost és kereskedőt, úgy a kevésbé képzett, mint a teljes 

képzettséggel bíró honpolgárokat, akkor azt hiszem, hogy csak melegen üdvözülhetjük a javaslatot és 

mindezeken kívül azért is, mert végre-valahára megszüntethetjük azt az évek hosszú során keresz-

tül vajúdó állapotot, és helyreállíthatjuk a nemzet és a korona közti egyetértés egyensúlyát. 45   

 

Gr. Khuen-Héderváry Károly miniszterelnök: T. ház! van szerencsém a t. képviselőháznak beje-

lenteni, hogy a magyar kormány a tegnapi napon Ő felségének benyújtott lemondását, a melyet Ő 

felsége legkegyelmesebben elfogadni, és a kormány az ügyek további vezetésével megbízni méltózta-

tott. Midőn ezt a képviselőháznak tudomására hozom, tiszteletteljesen azzal a kéréssel fordulok hozzá, 

méltóztassék az iránt intézkedni, hogy addig, a míg új kormány alakul, a ház ülései elnapoltassanak. 

…  

Elnök: kérdem a t. házat, van-e észrevétele a jegyzőkönyv ellen? (Nincs!) Ha nincs, a jegyző-

könyvet hitelesítettnek jelentem ki és az ülést bezárom. (Hosszantartó zajos felkiáltások a jobboldalon 

és a középen: Éljen Khuen! Felkiáltások a szélsőbaloldalon: Éljen a népparlament!)  46  

 

*** 

 

A 361. országos ülésen, 1912. április 1-én, Ferenc József magyar apostoli király Gróf Khuen-

Héderváry Károlyt magyar miniszterelnökké újból kinevezte. Beszédében kiemeli: „ A mint méltóz-

tatnak tudni, az 1888: XVIII. t.c. körül tervezett határozat, illetőleg ahhoz a kormánynak hozzájárulása 

koronánál aggályokat okozott, a melyeket nem tudtunk elhárítani és a melyek a kormányt arra indikál-

ták, hogy benyújtsa lemondását, a mit Ő felsége el is fogadott. Azóta volt alkalma a koronának mások 
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tanácsát is meghallgatni és dacára ennek, az aggályok nem szűntek meg, sőt bizonyos pontig, azt mond-

hatom, az aggályok még komolyabbakká váltak, minthogy a korona kettős hivatásának teljesítésében 

egy dilemma előtt látszott állani és nem tudta ezen válságot lelkiismeretével összeegyeztethető módon 

megoldani. … Minden habozás nélkül tehát arra határoztuk magunkat, hogy újra vállaljuk a kormányt, 

még pedig azért is, hogy biztosítsuk a királynak hozzánk való jóindulatát, … 47  

 

A 369. országos ülésen, 1912. április 18-án Gr. Khuen-Héderváry Károly miniszterelnök: „Miu-

tán a kormány arról győződött meg, hogy a fennálló körülmények között a ház politikai irányítása többé 

nem alkalmas, beadta lemondását, melyet Ő felsége legkegyelmesebben elfogadni méltóztatott.” 48  

 

A 370. országos ülésen, 1912. április 29-én került felolvasásra Ferencz József apostoli király 

elhatározása, miszerint miniszterelnökévé Lukács Lászlót nevezi ki. 49  

 

Következett a 378. országos ülés, 1912. május 21-én. Návay Lajos az alsóház levezetésére meg-

választott elnök, 6 éves munka után beadta lemondását. Több órán át tartó bekiabálások után, ami a 

politikai harc fogalommal is magyarázható, Lukács László miniszterelnök, zavaró körülmények között 

tudja elmondani: T. képviselőház. Ha van párt, amely sajnálattal veszi tudomásul Návay Lajos elnök 

úr lemondását, mindenesetre és elsősorban a nemzeti munkapárt az, amelynek soraiból a t. elnök úr az 

elnöki széket elfoglalta, amelynek ő a múltban is egyik dísze volt, s amelynek dísze lesz a jövőben is.   

Mondom, ha megvolna a lehetőség arra, hogy Návay Lajos képviselő urat lemondásának vissza-

vonására bírjuk, én volnék az első, aki ez irányban a kezdeményező lépéseket megtenném. Miután 

azonban sajnálattal kellett meggyőződnöm arról, hogy ez elnök úrnak lemondása annyira komoly, hogy 

ő elhatározásának módosítására nem bírható, miután levele szerint a mai helyzetben a ház tanácskozá-

sait tovább vezetni nem kívánja, ennek következtében nem marad hátra, mint tudomásul venni a le-

mondását, kifejezni e feletti sajnálkozásunkat, megköszönni neki azt a buzgó, lelkiismeretes tevékeny-

séget, amelyet a ház tanácskozásainak vezetésében tanúsított. 50  

Az országos ülés megnyitását követően, folytonos bekiabálások közben, folytatódik Návay Lajos 

elnök lemondása körüli vita, és az alsóház új elnökének megválasztása. Beőthy Pál elnök szünetet 

rendel el. Szünet után Rudnyánszky György jegyző olvassa a névsort. „A szavazás összeszámolása 

után, a 411 magyarországi, 37 horvát-szlavónországi, összesen 438 igazolt képviselő közül, elnök nem 

szavazván, beadott összesen 210 szavazat és valamennyi gróf Tisza Istvánra esett. Ehhez képest a ház-

szabályok értelmében gróf Tisza Istvánt a ház megválasztott elnökének jelentem ki. Jelentem a háznak, 

hogy a házszabályok értelmében a választás eredménye Ő felségének be fog jelentetni.” 51  

 

*** 

 

Gróf Tisza István az alsóház elnöki tisztére történt megválasztása utáni beszéde  

 

Gróf Tisza István: T. képviselőház! Amidőn először intézem szavaimat a t. házhoz erről a helyről, 

hogy köszönetet fejezzek ki a reám nézve annyira megtisztelő megválasztatásomért, egészen a reám 

ruházott feladat magasztos volta és kötelességem nagyságának érzete dominálja lelkemet.  

Nagy és magasztos hivatás vár a magyar képviselőház elnökére rendes körülmények közt is; 

hatványozottan érzem ez állás hivatásának szent voltát és kötelességének nagyságát a mai szomorúan 

válságos idők közepette, amidőn immár hosszú idő óta tehetetlenségre van a képviselőház kárhoztatva, 

amidőn veszélyben forog a magyar nemzet önrendelkezése, amikor kockán van nemzetünknek minden 

legdrágább kincse.  
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Hogy helyes utat választott-e a ház bölcsessége, amidőn e magasztos feladatot az én kezembe 

tette le, azt én nem vagyok hivatva elbírálni. Arról azonban biztosíthatom a t. házat,  hogy egy becsü-

letes ember egész kötelességtudásával és egész felelősségérzetével fogok feladatom megoldásához, 

egy olyan emberével, aki szívének minden lüktetésével, lelkének minden vibráló gondolatával és érzé-

sével csügg a magyar képviselőházon. Aki szereti, tiszteli és megbecsüli azt, nemcsak mint az alkot-

mányos szabadság és a szabadelvű haladás intézményét, de ami még ennél is százszorta fontosabb: 

mint a magyar nemzeti élet palládiumát.  

A mi nemzetünknek, t. ház, ez a szerv áll rendelkezésére; a mi nemzeti testünk organizmusa 

ebben a szervében folytathat organikus életet, ebben fejezheti ki akaratát, ebben cselekedhetik. És épen 

ezért ennek a szervnek épségben való fentartása s mentől nagyobb hatalomban, díszben, tekintélyben 

és fényben való részesítése szent kötelessége minden magyar embernek.  

Közös tehát ez a feladat a ház minden tagjára nézve, de elsősorban az elnök vállaira nehezedik. 

S én, t. ház, ezen ünnepélyes pillanatban azt a fogadalmat teszem önök előtt, hogy ezt a kötelességet 

szolgálni fogom teljes odaadással, nem ismerve melléktekintetet, nem ismerve ingadozást, habozást és 

félelmet, nem ismerve semmi egyebet a kerek világon, mint lelkiismeretem parancsszavát.  

Barabás Béla: És a házszabály?  

 

Elnök: Az elnököt állása a pártok fölé emeli. Méltatlan az elnöki állásra az, aki elnöki működé-

sében nem tudja háttérbe szorítani a pártszempontokat. Ígérem a háznak, hogy becsületesen fogok 

igyekezni levetkezni a pártembert akkor, midőn elnöki tisztemben járok el, ígérem, hogy teljes pártat-

lansággal fogok eljárni a ház minden tagjával szemben; hogy pártállásra való tekintet nélkül nemcsak 

igazságos eljárást, de legmesszebbmenő méltányosságot és jóakaratot várhat tőlem a háznak minden 

olyan tagja, aki valóban az intézmény súlyának, fényének, rendjének fenntartására, emelésére, munká-

jának előmozdítására törekszik. És ígérem azt is, hogy pártkülönbség nélkül minden olyan törekvés, 

jöjjön az a ház bármely oldaláról, amely a ház rendjét, méltóságát vagy munkaképességét veszélyezteti, 

szemben fogja magával találni az elnököt.  

T. ház! A mi házszabályainknak törvényes alapja az 1848: IV. t.-cikkben rejlik. Ez a törvény 

adott meghatalmazást az országgyűlés mindkét házának, hogy jogszabályt alkosson, hogy meghozza a 

maga házszabályait. Ezen törvényes meghatalmazás szerint mind a két tábla a tanácskozáshoz szüksé-

ges csend és rend iránt szabályokat alkot s azoknak végrehajtását elnöke által szigorúan eszközli.  

A meghatalmazás tehát, amelyből a képviselőház kötelező jogszabályok alkotására, jogcímet 

meríthet magának — a meghatalmazás a ház tanácskozásaihoz szükséges csend és rend megalkotására 

alkalmas házszabály készítésére hívja fel a képviselőházat.  

Ami a csendet illeti, t. képviselőház, e részben igyekezni fogok talán fokozott mértékben eleget 

tenni a törvény parancsának és megóvni tanácskozásainkban azt a kölcsönös tiszteletet, amellyel a ház 

méltósága iránt is valamennyien tartozunk. Nagyon kérem ebben az irányban is a t. ház minden tagjá-

nak támogatását.  

Ami pedig a tárgyalási rendet illeti, úgy gondolom, hogy nem nevezhetjük tárgyalás rendjének 

az olyan eljárást, amely a tárgyalás természetes céljának elérését, a határozathozatalt hiúsítja meg, és 

úgy gondolom, hogy nemcsak a tárgyalás rendjéről, de magáról tárgyalásról sem beszélhetünk olyan 

jelenségek között, amelyek egyáltalában lehetetlenné teszik a házra nézve azt, hogy foglalkozzék a 

napirendre tűzött tárgyakkal.  

Én tehát azt hiszem, hogy a magyar képviselőház azon, fájdalom, már krónikussá vált beteg ál-

lapotával, amely ilyen jelenségeket hoz felszínre, eltávolodott a 48-iki törvényben adott meghatalma-

zástól, én azt hiszem, házszabályainknak csak akkor adjuk meg jogi és erkölcsi alapját, ha igyekszünk 

azokat olyan irányban használni és alkalmazni, hogy ezzel valóban megteremtsük a tárgyalásnak azt a 

csendjét és rendjét, amelyet a törvény imperative ír nekünk elő.  

T. ház! Bármilyen sötétnek lássék is a jelen ebben a tekintetben, engem egy körülmény mégis 

megnyugtat. Ez a körülmény az, hogy nincs a képviselőháznak egyetlenegy olyan árnyalata sem — 

majdnem azt merném állítani: nincs a képviselőháznak egyetlen egy olyan tagja sem, aki már ki ne 

fejezte volna az obstrukció elitélését, aki már részt nem vett volna az obstrukció elleni küzdelemben, 
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aki már ne azonosította volna magát olyan házszabályreformokkal, amelyek ennek a küzdelemnek 

győzelmes végét jelentik.  

És bármennyire zavarosnak lássék is a jelen, én nem hiszem, hogy a háznak azok a tisztelt tagjai, 

akik a közelmúltban, akkor, amidőn a többségre háramló közvetlen felelősség őreájuk háramlott, fér-

fiasan kivették részüket ebből a küzdelemből — hogy a háznak ezen tagjai is annyira megfeledkezhet-

nének arról a múltjukról, amely felelősségérzetük tudatában erre a térre vitte őket, hogy útját állják egy 

olyan törekvésnek, amely a magyar parlament szanálására vezethetne és ezen az utón egy jobb és szebb 

jövő felé vihetne a nemzetet.   

T. ház ! A parlament tehetetlensége előbb, paralízise, de ha végtelenül tart, agóniája lesz a nem-

zetnek. Ma már felesleges azokra a jelenségekre rámutatnunk, amelyek megannyi intő példája annak: 

minek van kitéve minden faktor részéről egy olyan nemzet, amely önrendelkezési jogának épségben 

tartásáról megfeledkezik. Ennek a napról-napra égetőbb, napról-napra nyomasztóbb és sürgősebb baj-

nak elhárítása végett szükség van mindnyájunk becsületes közreműködésére. Én erre a hazafias mun-

kára hívom fel tisztelettel és bizalommal a házat és biztosíthatom a házat arról, hogy csekély erőm 

teljes megfeszítésével teljesíteni fogom kötelességemet. 52 

 

A véderővita megközelítései 

 

Thaly Ferenc: Midőn a t. ház! A véderőjavaslat tárgyalását újból megkezdi, engedje meg nekem 

a t. képviselőház, hogy ezt biztató jelnek tekintsem arra vonatkozólag, hogy a, gondolom, minden igaz 

magyar ember által kívánt békéje e nemzetnek végre-valahára létrejön. (Igaz! Úgy van! Tapsok a jobb-

oldalon.) én, aki nem tartozom a párkörök kötelékébe, forrón kérem e ház minden egyes pártját, hogy 

emlékezzenek arra a nagy felelősségre, amelye e történelmi időkben a ház minden pártját terheli. So-

hase feledkezzenek meg arról, hogy Magyarországot minden oldalról ellenségek környékezik! Akkor 

a ház minden pártjának kötelessége a nemzet számára békét létrehozni, és bízom abban, hogy e béke 

létre is jön. …  

Ezen okokból és a törvényjavaslatot nem fogadom el, hanem a következő határozati javaslatot 

nyújtom be és kérem annak elfogadását:  

 

»Határozati javaslat. A képviselőház, amidőn elhatározza, hogy a tárgyalás alatt levő törvényja-

vaslatot napirendjéről leveszi, egyúttal kijelenti, hogy a hadsereg fejlesztését célzó véderőjavaslat tár-

gyalásába csak akkor bocsátkozik, ha jelenlegi közjogi helyzet alapját képező 1867, XII. t.c értelmében 

az ország alkotmányos közjogi önállósága a hadseregben érvényesülni fog és az összes hadsereg ki-

egészítő részét képező magyar hadseregnek nemzeti jellege nyelvben és jelvényekben kifejezésre jut.«   

 

(Élénk helyeslés, éljenzés és taps a szélsőbaloldalon. Felkiáltások: Szünetet kérünk!) …  

 

Ábrahám Dezső előadó: … „Az egész véderőjavaslat elleni vita voltaképpen nem mai keletű, 

mert ez a nemzetnek a királlyal ‒ nem a koronát mondom, mert ez téves kifejezés  évszázadokon 

keresztül folytatott küzdelem, amely különösen az utolsó évtizedekben tökéletesen akuttá fejlődött…. 

Azt a kérdést teszem fel az igen t. miniszterelnök úrhoz, a volt pénzügyminiszterhez, vajon szük-

ségünk van-e a haderőnek ilyen nagy fejlesztésére és jogosítva vagyunk-e ilyen nagy pénzbeli áldoza-

tokat hozni, ha látjuk azt, hogy államháztartási mérlegünk állandóan passzív, hogy állami kölcsöneiket, 

terheinket törleszteni nem tudjuk, hogy fizetési mérlegünk is állandóan passzív, még pedig emelkedő 

irányban passzív? Vajon nem egyenértékű dolog-e az, ha egy nemzet lassan vérzik el, nyomorúságosan 

azok alatt az óriási terhek alatt, amelyeket a véderőjavaslat előirányoz, vagy pedig, egy dicsőségesen 

megvívott és talán nem is egészen előrelátható szerencsétlen háborúban? …  

Tekintettel arra, hogy már a királlyal történt megállapodás szerint, amelyet 1906-ban létesítet-

tünk, sem látom jogosultnak és célszerűnek, hogy a demokratikus népparlament megvalósításáig ez a 
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véderőjavaslat törvényerőre emelkedjék, és nem látom azokat az intézkedéseket, amelyek nemzeti szel-

lemben nyilvánulnak meg a törvényjavaslatban, ár ez okból sem fogadom el e törvényjavaslatot és 

kérem annak elutasítását.” (Hosszantartó helyeslés, éljenzés és taps a szélsőbaloldalon. A szónokot 

számosan üdvözlik.)”  

Sümegi Vilmos: … én attól nem féle, ha ide nemzeti gondolkodású szocialisták jönnek be; sokkal 

szívesebben látom, ha itten mondják el bajaikat és sérelmeiket, amelyeknek egy részét én is magamévá 

teszem. Nemzeti dolgokban és is szocialista vagyok, mert nem tűrhető az, hogy ezekben a kérdésekben 

az egész nemzetnek, az egész országnak dolga egy pár kiváltságos embernek álláspontja után igazod-

jék, hanem törekednünk kell bevonni az alkotmány sáncaiba a magyar nemzet egészét, hogy a magyar 

nemzettel egybeforrjon a magyar nép és együttes erővel, vállvetett munkával vívjuk ki a szabad, dicső, 

független Magyarországot. …  

Hammersberg László: …. Mikor a hadsereg kérdését tárgyalják, nagyon kívánatos volna, ha 

odaát Ausztriában a mi ellenségeink egy kicsit lapozgatnának a történelemben. Azt találnák, hogy mi-

kor Ausztria az örvény szélére jutott, mikor végpusztulásnak nézett elébe, akkor a sérelmeket és a 

fájdalmakat, a Karafiákat, Bástákat, Haynaukat nagylelkűen elfelejtő lovagias magyar nemzet hősies-

sége mentette meg, a magyar nemzhet áldozatkészsége sietett segítségükre. Mikor az utolsó Habsburg-

nak, Mária Terézia királynőnek az örökösödési joga volt kétségben, akkor is a magyar nemzet vitam 

et sanguinem-je mentette meg Ausztriát. A magyar nemzet áldozatkészsége és lovagias királyhűsége 

volt az, amely visszautasította Bonaparténak ajánlatait a francia háborúk idejében. A magyar nemzet 

áldozatkészsége és királyhűsége mentette meg a tönk széléra jutástól Ausztriát Königrätz után is, el-

vállalván terheinek egy nagy részét.  

A történelem ismételni szokta magát. Én nem tudom, nem fog-e valamikor, adja Isten, hogy ké-

sőn, sokára jöjjön az idő, egy olyan vihart támadni, amely azt a laza szervezetet, korona-tartományocs-

káknak, nemzetiségecskéknek, népecskéknek és néptörzsecskéknek azt a közigazgatási fogalomszerű 

szervezetét odaát Ausztriában megbontani alkalmas lesz. Ne adja Isten, hogy akkor Magyarországon 

eszükbe jusson az embereknek, hogy Ausztria évszázadokon át mindig hálátlansággal jutalmazta a 

magyar nemzet nagylelkűségét és áldozatkészségét s ezért ne felejtse Ausztria, hogy jöhet egy generá-

ció, amely az örvény szélén álló Ausztriát magyar segítséggel megmenteni többé nem lesz hajlandó. 53  

 

*** 

 

A századelő obstrukciója 

 

387. ORSZÁGOS ÜLÉS 1912 június 4-én, kedden, Gr. Tisza István elnöklete alatt. 

Tárgyai: A véderőjavaslat megszavazása. — Szepcsházy Imre indítványának elfogadása. — Az ülés 

jegyzőkönyvének hitelesítése. A kormány részéről jelen vannak: Lukács László, Beöthy László, gr. 

Serényi Béla, Székely Ferencz Hazai Samu, Josipovich Géza. (Az ülés kezdődik d, e. 10 óra 25 perckor.)  

 

Elnök: T. ház! Az ülést megnyitom. A mai ülés első tárgya a véderőről szóló törvényjavaslat 

tárgyalásának folytatása.  

Holló Lajos: A házszabályokhoz kérek szót! (Zaj.)  

Elnök: A házszabályok melyik szakaszához?  

Holló Lajos: A házszabályok 203. §-ához!  

Elnök: A házszabályok 203. §-ához tartozó intézkedés e percben nem történt. (Nagy zaj a balol-

dalon.) A házszabályok 215. §-a csakis úgy értelmezhető, hogy szót kérhet a házszabályokhoz az a 

képviselő, aki a függőben levő kérdés elintézésénél a házszabályok valamelyik szakaszának megtartása 

érdekében akar szólani, minek folytán a képviselő úrnak most ezen a címen nem adhatom meg a szót. 

(Nagy zaj a bal- és a szélsőbaloldalon.)  
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Barabás Béla: Kérem, én is a házszabályokhoz kérek szót! (Zajos felkiáltások a szélsőbalolda-

lon: A házszabályokhoz!)  

Elnök: T. képviselőház! Húsznál több aláírással zárt ülést kérő ívet adtak nekem át. (Nagy zaj. 

Halljuk! Halljuk!)  

Méltóztassanak nekem megengedni, hogy elnöki tisztemből kifolyólag és az országnak valóban 

nagyon komoly helyzetére való utalással. . . (Mozgás és zaj a baloldalon. Halljuk! Halljuk! A jobbol-

dalon.)  

Egy hang (a szélsőbaloldalon): Tudjuk úgy is, hogy mit akar mondani. (Zaj bal felől. Halljuk! 

Halljuk! a jobboldalon.)  

Elnök: apellálva mindnyájunk hazafias aggodalmára (Derültség és zaj a baloldalon. Halljuk! 

Halljuk! a jobboldalon.) azzal a kéréssel forduljak.  

Kun Béla: Pártpolitikai beszéd! (Zaj a baloldalon. Halljuk! Halljuk! a jobboldalon.)  

Elnök: Kun Béla képviselő urat rendre utasítom. (Nagy zaj.) . . . azzal a kéréssel forduljak a ház 

összes tagjaihoz, méltóztassanak végre-valahára megállani azon a borzasztó lejtőn . . . (Úgy van! Úgy 

van! taps a jobboldalon és a középen. Felkiáltások a bal- és a szélsőbaloldalon: Ön álljon meg a lej-

tőn!)....  

Justh Gyula: Tessék lejönni! Innen beszéljen! (Folytonos nagy zaj a bal- és a szélsőbaloldalon.)  

Elnök: Justh Gyula képviselő urat rendreutasítom. (Folytonos nagy zaj és felkiáltások a bal-és a 

szélsőbaloldalon: Eláll! Eláll!) ... azon a lejtőn, amelyre az obstrukcióval (Folytonos nagy zaj a bal- 

és a szélsőbaloldalon. Taps a jobboldalon és a középen) ... az ország összes közügyeit juttatták . . . 

(Zajos helyeslés. Úgy van! Úgy van! jobbfelől. Nagy zaj a bal- és a szélsőbaloldalon. Taps a jobbol-

dalon és a középen.)  

 Justh Gyula: Tessék innen beszélni! (Nagy zaj és felkiáltások a jobboldalon és a középen: 

Rendre! Rendre! Micsoda dolog ez? Felkiáltások a bal- és a szélsőbaloldalon: Tessék elrendelni a zárt 

ülést!)  

Elnök: Én, mint a ház rendjének őre, (Úgy van! Úgy van! jobbfelől.) hivatalos kötelességemnek 

tartozom azzal. . . (Folytonos nagy zaj és felkiáltások a bal- és a szélsőbaloldalon: Zárt ülést! Zárt 

ülést! Justh Gyula közbeszól.)  

 Justh Gyula képviselő urat még egyszer rendreutasítom. (Folytonos nagy zaj és felkiáltások a 

bal-és a szélsőbaloldalon: Letiporja a házszabályokat! A házszabályokhoz! A házszabályokhoz!) ... 

hogy az obstrukcióval, amelyről . . . (Nagy zaj és felkiáltások a bal- és a szélsőbaloldalon: Tessék a 

zárt ülést elrendelni!) ... amelyről azt mondotta gróf Andrássy Gyula, hogy az klotür húsz ember ke-

zében, azzal a technikai obstrukcióval . . . (Úgy van! Úgy van! Taps a jobboldalon és a középen.)   

Eitner Zsigmond: Ne magyarázzon nekünk! (Nagy zaj a bal- és a szélsőbaloldalon és felkiáltá-

sok: Ne magyarázzon házszabályt!)  

Elnök:... amelyről azt mondta gróf Apponyi Albert, hogy . . . (Folytonos zaj a ház minden olda-

lán.) az ország és a nemzet jogait bitang jószággá teszi. . . (Folytonos nagy zaj a ház minden oldalán.) 

Eitner képviselő urat rendreutasítom. …  

Kun Béla: Tessék a zárt ülést elrendelni! (Nagy zaj.)  

Elnök: Kun Béla képviselő urat másodszor rendreutasítom. (Folytonos nagy zaj a ház minden 

oldalán.)  

Justh Gyula: Nem engedjük! (Folytonos nagy zaj a ház minden oldalán.)  

Elnök: Látom, hogy minden további idő-fecsérlés hiábavaló, a zárt ülést nem rendelem el, hanem 

felteszem a kérdést: elfogadja-e a t. ház a véderőről szóló törvényjavaslatot általánosságban, részletei-

ben és harmadszori olvasásban, az összes határozati javaslatok és ellenindítványok elvetésével, igen 

vagy nem? (Nagy zaj a ház minden oldalán.) Akik elfogadják, méltóztassanak felállani. (Megtörténik. 

Szűnni nem akaró nagy zaj és felkiáltások a bal- és a szélsőbaloldalon: Zárt ülést! Zárt ülést! Taps és 

éljenzés a jobboldalon és a középen.)  

Justh Gyula: Jogbitorló!  

Elnök: A többség elfogadta. Ennélfogva a javaslat végleg elfogadtatván, tárgyalás és szíves hoz-

zájárulás végett a főrendiházhoz átküldetik.  

Eitner Zsigmond: Nem lehet ilyent csinálni. Zárt ülést kérünk, elnök úr? (Hosszantartó nagy zaj.) 
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Justh Gyula: Jogbitorló! Jogbitorló! (Hosszantartó nagy zaj.)  

Holló Lajos: Alávalóság! (Folytonos nagy zaj.)  

Justh Gyula: Jogbitorló! (Nagy zaj!)  

Elnök: Miután Justh Gyula képviselő úr a rendet tovább zavarta, indítványozom a t. háznak, hogy 

a házszabályok 255. §-a értelmében utasítsa a képviselő urat a mentelmi bizottsághoz azzal, hogy a 

bizottság 24 óra alatt tegyen jelentést a háznak.  

Justh Gyula: Ismétlem, hogy jogbitorló! Becstelen gazember! (Hosszantartó nagy zaj.)  

Fernbach Károly: Erőszak erőszakot szül! (Hosszantartó nagy zaj és mozgás a ház minden 

oldalán.)  

Justh Gyula: Gazember! Gazember!  

Szmrecsányi György: Éljen! (Folyton tartó nagy zaj.)  

Elnök: Méltóztatik tudni, hogy a parallel ülések tárgyában indítvány adatott be. Az indítvány fel 

fog olvastatni.  

Szinyei- Merse Félix: jegyző (olvassa Szepesházy Imre indítványát. Hosszantartó zajos felkiál-

tások a jobboldalon: Elfogadjuk! Szűnni nem akaró zaj a bal- és a szélsőbaloldalon.)  

Elnök: A többség elfogadta az indítványt.  

Justh Gyula: Hitvány bitorló! (Folytonos nagy zaj.)  

Eitner Zsigmond: Bitang, gazember! (Szűnni nem akaró nagy zaj.)  

Elnök: T. ház! Kötelességérzetemből kifolyólag ... (Hosszantartó nagy zaj a bal- és a szélsőbal-

oldalon.) lelkiismeretem parancsszavát követtem .. . (Folytonos nagy zaj.) abban a meggyőződésben, 

hogy a magyar parlamentarizmusnak, a nemzet veszélyeztetett érdekeinek tettem szolgálatot. (Szűnni 

nem akaró nagy zaj a ház minden oldalán.) Ebben bírám csak a ház lehet és mielőbb alkalmat fogok 

adni a háznak, hogy ha szükségesnek látja, abban állást foglalhasson.  

Justh Gyula: Hitvány gazember! (Folyton tartó nagy zaj. Mozgás.)  

Nagy Sándor: Gazember, aki mondja!  

Elnök: Most következik a következő ülés idejének és napirendjének megállapítása (Folytonos 

nagy zaj a bal- és a szélsőbaloldalon.) Indítványozom, hogy a ház jövő ülését ma délután négy órakor 

tartsa és annak napirendjére a honvédségről szóló törvényjavaslat tárgyalását tűzze ki. (Elénk helyeslés 

a jobboldalon. Szűnni nem akaró nagy zaj és felkiáltások balfelől: Eláll!)  

Méltóztatnak elfogadni? (Hosszantartó nagy zaj. Elénk felkiáltások jobb felől: Igen!) Az indít-

ványt elfogadottnak jelentem ki.  

Az ülést tíz percre felfüggesztem.  

 

(Szünet után.) 

 

Elnök: Az ülést újból megnyitom. (Szűnni nem akaró folytonos nagy zaj a bal- és szélsőbalolda-

lon. Éljenzés a jobboldalon. Felkiáltások a szélsőbaloldalon: Gazember! Levele! Ki vele!)  

Következik a jegyzőkönyv hitelesítése. Kérem Szász Károly jegyző urat, szíveskedjék a jegyző-

könyvet felolvasni. (Folytonos nagy zaj.)  

Szász Károly jegyző (olvassa a jegyzőkönyvet. Szűnni nem akaró folytonos nagy zaj és felkiáltá-

sok a bal- és szélsőbaloldalon: Gazság! Pfuj!)  

Justh Gyula: Alávaló, hitvány gazember! (Folytonos zaj.)  

Gr. Károlyi Mihály: Nem tárgyalunk vele. (Szűnni nem akaró zaj.)  

Eitner Zsigmond: Gazember! Ki vele! (Folytonos nagy zaj.)  

Justh Gyula: Hitvány gazember! (Nagy zaj a ház minden oldalán.)  

Eitner Zsigmond: Közönséges kapcabetyár, ezt már mondták önnek! (Folytonos nagy zaj.)  

Kun Béla: Közönséges, hitvány gazság! (Folytonos nagy zaj a bal- és a szélsőbaloldalon.) 

Szmrecsányi György: Hitvány gazember! (Hosszantartó nagy zaj. Felkiáltások a szélsőbaloldalon: 

Kétszáz rendőr van a házban!)  
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Elnök: Van észrevétel . . . (Szűnni nem akaró nagy zaj a bal- és a szélsőbaloldalon.) ... a jegyző-

könyvet hitelesítettnek jelentem ki és az ülést bezárom. (Hosszantartó zajos helyeslés és taps a jobb-

oldalon és a középen. Nagy zaj a baloldalon.) 54 

(Az ülés d. e. 11 órakor 20 perckor végződik.)  

Hitelesítették: Lónyay Géza s. k.  Gr. Bethlen József s. k naplóbíráló-bizottsági tagok. 

 

*** 

 

Az obstrukció alkalmazásáról már szóltunk. Gróf Tisza István, amikor az alsóház elnökének vá-

lasztották, csendet és rendet kért, ígérte, hogy elnöksége alatt nem engedi a képviselőházi munka meg-

zavarását. A fenti, 387. ülésen történtek igazolják, a lehetséges, törvényes keretek között végrehajtható 

törvénykezési munkának ellenállók voltak, vannak, és ki tudja, hogy a jövőben a méltóság mutatja 

magát? Gondoljunk arra, hogy a magyar ember, a magyar nemzet ellenségei,  akik mondanivalójukat 

magyarul is eltudják mondani, a későbbi időkben világpolgárnak mondják magukat, az internaciona-

lizmus nevében, ‒  

 

A 389. országos ülésen határoztak az obstrukcióval élő képviselők több ülésről történő kizárásá-

ról.  

 

Érdemes kinyitni a Képviselőházi naplót és elemezni a 387. országos ülést követő 388. országos 

ülés hangulatát. És még valamit. Telegdy József képviselő hozzászólásában rögzíti: „Elnökünk ismerve 

és tudva a képviselőház többségének akaratát, ennek az obstrukciónak véget vetett, lehetővé tette azt, 

hogy az immár közel tizenegy hónap óta tárgyalt véderőjavaslat elfogadtassék. Ezen egész eljárásával 

elévülhetetlen érdemeket szerzett magának, megérdemelte a nemzet és pártunk köszönetét, mert nem-

csak hazafiúi, de elnöki kötelességének is híven és lelkiismeretesen tett eleget.” 55  

 

*** 

 

1912. évi XXXI. tv. a honvédségről és az 1912. évi XXX. tv. véderőről  

 

A törvényben foglalt legfontosabb változások az alábbiakban foglalható össze: „növekedett az 

újonclétszám, csökkent a tényleges szolgálati idő, valamint a fegyvergyakorlatok száma és időtartama, 

módosult az újonckontingens számbavételének módja, a beosztásba kerüléssel és az ajánlással kapcso-

latos eljárás, valamint a kedvezményi előírás. (30-iki, és 31-iki törvénycikkek.) Az új törvény 12 évre 

előre, az eddiginél lényegesen nagyobb évi újonclétszámot állapított meg: a közös hadseregnek 159 

000 főt, a honvédségnek 25 000 főt, a Landwehrnek 27 000 főt. A növelést nem egyszerre, hanem 

három évre elhúzva, fokozatosan kellett végrehajtani. A tényleges szolgálati idő két évre csökkent a 

közös gyalogságnál, a vadászcsapatoknál, a tüzérségnél és a műszakiaknál. A lovasságnál, a lovas tü-

zérségnél azonban maradt a három év, a haditengerészetnél a négy év. …  

A közös hadsereg békelétszáma 1868 - 1914 között 260 000 főről 500 000-re, hadiállománya 

800 000 főről majdnem 1,5 millióra növekedett. A honvédség békefelállásának 82 gyalogzászlóalja és 

32 lovasszázada 97 gyalogzászlóaljra (32 gyalogezred), 60 lovasszázadara (10 huszárezredre) szapo-

rodott, amihez hozzájött még 8 tüzérezred (31 üteg) és 1 lovas tüzérosztály (3 üteg), valamint 32 gya-

log- és 4 lovas géppuskás osztag.  

A fegyverzetet, felszerelést és a ruházatot is lényegesen korszerűsítették. A csapatszervezés leg-

nagyobb vívmány a több fegyvernemből álló hadtest létrehozása. Javult a vezetés, a kiképzés, a szál-

lítás és sok fontos szakágban végzett munka színvonala is. Azonban mindezek ellenére a Monarchia 

hadserege nem került az élenjárók közé.” 56  

                                                 
54 / 1910- 1918 / Képviselőházi napló 1910. XVI. kötet * 1912. április 1- június 11. / Ülésnapok / 1910- 387 436. o. 
55 / 1910- 1918 / Képviselőházi napló 1910. XVI. kötet * 1912. április 1- június 11. / Ülésnapok / 1910- 388 439. o. 
56 Liptai Ervin fősz.: Magyarország Hadtörténete 37. o. 
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1912. évi LXVIII. törvényből részlet a hadiszolgáltatásokról  

 

1912. évi LXVIII. törvénycikk 1. §-a a hadiszolgáltatásokat írja elő. Mozgósítás, valamint hadi állo-

mányra való kiegészítés esetében a fegyveres erő, hadilag felszerelt vagy útba indított részeinek szük-

ségleteire, valamint a hadviselés érdekében szükséges védelmi intézkedésekhez az e törvényben meg-

határozott hadi szolgáltatások vehetők igénybe, a mennyiben a fegyveres erő ebbeli szükségletei a ren-

des úton, vagyis a béke idején alkalmazott módozatok szerint idejekorán nem, vagy csak aránytalanul 

nagyobb költségen volnának kielégíthetők. Végrehajtásával a honvédelmi miniszter bizatik meg, a ki 

az érdekelt miniszterekkel és a hadügyminiszterrel, Horvát-Szlavónországokban pedig Horvát- 

Szlavon- és Dalmát országok bánjával is egyetértőleg jár el.  

 

*** 

 

Gróf Tisza István elnök: A miniszterelnök úr kíván előterjesztést tenni.  

 

Lukács László miniszterelnök: T. képviselőház! Van szerencsém a t. háznak tudomására hozni, 

hogy a kormány elhatározta lemondását és erről Ő felségének jelentést tett. Javaslom ennek alapján a 

t. képviselőháznak, hogy az eddigi gyakorlathoz képest addig, amíg a kormányzat jövő alakulása te-

kintetében az intézkedés meg nem történik, üléseit függessze fel. 57 

 

Beőthy Pál alelnök: Bemutatom a t. háznak gróf Tisza István országgyűlési képviselő levelét, 

mellyel képviselői mandátumáról lemond.  

Mihályi Péter jegyző (olvassa): Budapest, 1913. június 10. Nagyméltóságú Beőthy Pál úrnak, a 

képviselőház alelnökének, Budapesten. Nagyméltóságú alelnök úr! Ő felsége által miniszterelnökké 

neveztetvén ki, az aradi választókerületben nyert képviselői megbízatásomról lemondok. Mivel e tény 

következtében megszűnik képviselőházi elnöki állásom is, mély tisztelettel kérem, hogy képviselőház-

nak azért az annyira megtisztelő bizalomért és támogatásért, amellyel ezen minőségemben elhalmozott, 

soha nem szűnő hálámat tolmácsolni méltóztassék. Fogadja Nagyméltóságod újra nagyrabecsülésem 

kifejezését. Gróf Tisza István.  

 

Részlet a miniszterelnök beszédéből: … „Az erőgyűjtésnek, a körülöttünk lefolyó eseményekkel 

szemben való készenlétnek egyik természetes és közvetlenül leghatékonyabb eszköze a hadi készült-

ség. Ebben a tekintetben nem járna el becsületesen a kormány, ha leplezni igyekeznék azt a tényt, 

miszerint a mai megváltozott viszonyok között hadi készültségünknek megfelelő fokra valóemelése 

igenis áldozatokat fog kívánni a nemzettől.  

Az a program, melyet véderőnk fejlesztése tekintetében pár évvel ezelőtt egészen más viszonyok 

között felállítottunk, ma már teljes változatlanságában fenn nem tartható. Amikor azóta az erőviszo-

nyok határaink mellett annyira megváltoztak, amidőn az összes többi nagyhatalmak olyan óriási arány-

ban fegyverkeznek és fokozzák a véderejükre fordított áldozatokat, amilyen arányokról mi nem is ál-

modtunk, akkor nekünk is el kell mennünk addig a határig, melyet a pénzügyi helyzet, a nemzet teher-

viselési képességére való jogos és köteles tekintet szab elénk. Mert ezeket a határokat nem veszíthetjük 

el szem elől, hiszen természetszerűleg a hadi készenlétnek egyik integráns része a pénzügyi és közgaz-

dasági készenlét is és a cél egyik részéért nem szabad veszélyeztetnünk a másikat. Fokoznunk kell 

tehát a katonai készenlétet, de igyekeznünk kell fokozni a pénzügyi és közgazdasági készenlétet is. 58  

 

                                                 
57 / 1910- 1918 / Képviselőházi napló 1910. XIX. kötet * 1913. május 5. november 7. / Ülésnapok / 1910-454 66. o. 1913. 

június 4.  
58 / 1910- 1918 / Képviselőházi napló 1910. XIX. kötet * 1913. május 5. november 7. / Ülésnapok / 1910-456 71. o. 1913. 

június 12.  
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Balogh Jenő igazságügyi miniszter felszólalásából idézett rész, napjaink politikai viszonyait 

tükrözi: „T. képviselőház! Ismeretes a napi lapokból is, hogy az utolsó években, különösen pedig a 

legutolsó hónapokban, a szélső ellenzék híveiből kivált egy kisebb csoport, melyhez később egy-két 

radikális is csatlakozott, gyülekezeteken és sajtó útján, heves, kitartó és makacs propagandát fejt ki az 

iránt, hogy Magyarországon köztársasági párt szerveztessék.  

 

Én ezt a mozgalmat a folyó év elejétől fogva, kötelességszerüleg figyelemmel kísérte, de mindig 

az volt róla a véleményem, hogy az nem egyéb, mint jelentéktelen embereknek, nem egészen altruista 

motívumokból és nem is jelentős motívumokból eredő olyan agitációja, amelynek fontosságot nem 

szabad tulajdonítani. És itt különösen az tartott vissza eddig attól, hogy ez irányban törvényhozási 

intézkedést kezdeményezzek, mert komolyan kellett félnem, hogy tájékozatlanok, különösen a külföl-

dön, egy ilyen törvényhozási intézkedéséből, tévesen azt következtethetnék, mintha ez a mozgalom 

már olyan méreteket öltött avagy az országban olyan visszhangot keltett volna, hogy az bármi tekin-

tetben veszedelmes jellegű lenne, ami egyáltalában nem áll. 

 

A legutolsó időben azonban ennek a kis csoportnak agitációja ismét a leghevesebb hangokat 

használta, és ‒ ami azután engem a döntő elhatározásra bírt  arra a vakmerőségre is vetemedett, hogy 

minősíthetetlen és felháborító módon támadták meg Magyarország apostoli királyát.  

 

Az utolsó évek világtörténelmi eseményi és az a külügyi helyzet, amelyben mi vagyunk, míg 

egyrészről bizonyítékát adja ismét annak, hogy az 1867-iki kiegyezés az a szilárd alap, amilyen ez az 

ország gazdasági, művelődési és minden egyéb téren fokozatosan és állandóan fejlődhetik és haladhat, 

addig másrészről összefüggésben a királyságnak több, mint kilencszázados intézményével és a monar-

chia másik államával fennálló kapcsolattal ez az 1876-iki kiegyezés nyújt biztosítékot az aggódó ha-

zafinak akkor, hogy ha arra gondol, hogy bármely külpolitikai bonyodalmak közepette, amelyektől 

Isten óvja ezt a nemzetet, milyen lesz ennen az országnak és enne a nemzetnek a sora.  

…  

Ha a motívumokat keresem azt hiszem, hogy ez a mozgalom főleg feltűnési viszketegségből és 

önző egyéni érdekből ered, mert hiszen programjukban az a legfontosabb, hogy minden választókerü-

letben jelöltet állítsanak és sikerült is odáig vinniük évek során át tartó agitációjukkal, hogy egy több 

mint 10.000 választóból álló választókerületben 120 szavazatot kaptak. … 59 

 

Na ugye! Mit sem változik a politikai egy száz év alatt. 

 

A véderő bizottság jelentése a közös haderő fenntartásához 

 

Tisztelt Képviselőház! 

 

Az európai nagyhatalmak nagyarányú fegyverkezése, egyes balkán államok erőviszonyainak te-

temes megnövekedése elmellőzhetetlenül szükségessé teszik az osztrák-magyar monarchia fegyveres 

erejének megfelelő fejlesztését is.  

E fejlesztés nagyságának természetesen határt szab az állam pénzügyi ereje és az ország polgá-

rainak teherviselő képessége.  

Ezekre való tekintettel a fejlesztés mértékét erősen korlátozni s csakis oly szervezések létesítésre 

és oly alakulások felállítására kell szorítkozni, a melyeknek hiánya a fegyveres erő teljes harckészült-

ségét komolyan veszélyeztetné.  

A szükséges változások és újítások életbeléptetése szempontjából az 1912. évi XXX. tc 13. sza-

kaszában meghatározott újonclétszám, illetőleg újoncjutalék immár nem elegendő és annak felemelése 

válik feltétlenül szükségessé.  

                                                 
59 / 1910- 1918 / Képviselőházi napló 1910. XIX. kötet * 1913. május 5. november 7. / Ülésnapok / 1910-457. 83. o. 1913. 

június 13. 
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Ez a körülmény tette elmellőzhetetlenné a jelen törvényjavaslat benyújtását is 

A pénzügyi és közgazdasági szempontok lehető figyelembe vétele érdekében a törvényjavaslat 

az újonclétszámnak emelését akként szabályozza, hogy az csak fokozatosan lépne életbe s csak a szán-

dékolt reform megvalósításának ötödik évében érné el a maximális fokozatot.  

A véderőtörvény 13. §-ának első bekezdése a közös haderő újonclétszámát az 1914. évre 159.500 

főben állapítja meg, a melyből a magyar szent korona országai a legutóbbi népszámlálás eredményéhez 

képest 68.018 főnyi évi újoncjutalékot tartoznak kiállítani.  

A magyar királyi honvédségnek újoncjutalékát az említett törvényszakasz az 1914. évre évi 

25.000 főben határozza meg.  

A fegyveres erőnek fentebb jelzett fejlesztése a közös haderő évi újonclétszámának az  

 

1914. évben 5.600 fővel, 

» 1915. » 11.300 » 

» 1916. » 17.000 »  

» 1917. » 17.500 » 

» 1918. » . . 18.000 » való emelését teszi szükségessé.  

 

A közös haderő újonclétszáma tehát végső eredményében évi 18.000 fővel gyarapodnék, vagyis annak 

legmagasabb összege 177.500 főre rúgna. Az évi újonclétszámnak imént vázolt emelése következtében 

a magyar szent korona országaira eső évi ujonczjutalék az:  

 

1914. évben 2.388 fővel,  

» 1915. » 4.819  

» 1916. » 7.250  

» 1917. » 7.463  

» 1918. » 7.676 emelkednék, vagyis évi 75 694 főből állana.  

 

Az 1918. évben a maximális nagyságot elérő újonclétszám, illetőleg újoncjutalék nagysága még to-

vábbi öt éven át maradna érvényben. A m. kir. honvédség újoncjutalékának emelése csak az 1915. 

évtől fogva kezdődnék,  

1914. évre változatlan marad, az  

1915. évben 2.500 fővel,  

» 1916. » 4.000 »  

» 1917. » 5.000 »   

» 1918. » 6.000 » emelkednék, vagyis ennek az újoncjutaléknak maximális nagysága évi 31.000 főre 

emeltetnék.  

Az 1918. évtől kezdődőleg a magyar szent korona országai évenként 106.694 újoncot tartoznának a 

fegyveres erő rendelkezésére bocsátani. … 60  

 

1913. évi XXII. törvénycikk ágyúgyár felállításáról  

 

1. § A m. kir. pénzügyminiszter által a m. kir. kormány képviseletében a „Skodawerke 

Aktiengesellschaft” pilseni és „Fried. Krupp Aktiengesellschaft esseni céggel ágyúgyárnak felállítása 

és üzemben tartása tárgyában 1913. évi április 21-én kötött s a jelen törvény mellékleteként becikke-

lyezett szerződés jóváhagyatik;  és a pénzügyminiszter felhatalmaztatik, hogy az alapítandó »Magyar 

Ágyúgyár Részvénytársaság« részvénytőkéjéből az említett szerződés III. §-a értelmében a m. kir. kor-

mány által készpénzbefizetés ellenében névértékben átveendő hét (7) millió korona névértékű részvény 

vételárát a pénztári készletekből fedezhesse.  

                                                 
60 / 1910- 1918 / Képviselőházi irományok, 1910. XXXV. kötet * 904- 957. sz. / Irományok / 1910-925. A véderő bizottság 

jelentése a közös haderő fenntartásához szükséges újonclétszámnak és a honvédség fenntartásához szükséges újoncjutalék-

nak új megállapításáról szóló 905. számú törvényjavaslat tárgyában. 1913. évi november hó 4-én  
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Felhatalmaztatik továbbá a pénzügyminiszter, hogy a mellékelt szerződés VI. §-ában említett 

iparvágány megépítésének költségeit, valamint a szerződés XI. § c) pontja esetében az ott megjelölt 

szolgáltatásokért a „Fried. Krupp Aktiengesellschaft” esseni cég részére fizetendő egy (1) millió koro-

nát a pénztári készletekből fedezhesse.  

2. § Az 1. § értelmében a törvényhozás által jóváhagyott szerződés rendelkezései irányadók az 

alapítandó „Magyar Ágyúgyár Részvénytársaság” megalakulására és szervezetére annyiban is, ameny-

nyiben az 1875. évi XXXVII. törvénycikknek idevonatkozó rendelkezéseitől eltérnek.  

3. § Utasíttatik a pénzügyminiszter, hogy amennyiben a magyar ágyúgyár működési körét a jelen 

törvény mellékletét képező szerződés alá eső cikkeken kívül a szerződés XI. §-ának e) pontja alapján 

más cikkek gyártására is ki akarja terjeszteni, arra vonatkozólag az engedélyt mindenkor csak a keres-

kedelemügyi miniszterrel egyetértőleg úgy adja meg, hogy ez által a már létező magyar iparvállalatok 

jogos érdekei veszélyeztetve ne legyenek. 

4. § Ez a törvény kihirdetése napján lép életbe és végrehajtásával a minisztérium bizatik meg. A 

szerződés szövege az I – XVII §-ban részleteiben kidolgozott. 61  

 

A Tisztelt Olvasó figyelmébe ajánljuk az ágyúgyár felállításával kapcsolatos szerződés tanulmá-

nyozását. 62  

 

Elnök: A Magyar Ágyúgyár vezetősége meghívta a magyar törvényhozást folyó hó 24-re az általa 

gyártott ágyúk bemutatására, kipróbálására és átvételére és felkéri a örvényhozást, hogy az aktuson ‒ 

bár csak korlátozott számban  a képviselőház és a főrendiház együttesen 201 taggal vegyen részt. 

Gondolom, az esemény oly örvendetes visszhangot kelt mindnyájunkban, hogy bizonyára mindkét ház 

készséggel fog engedni a meghívásnak. 63 

 

Kirobban  

 

Amikor támadásban és védekezésül 

két szolidaritás ütközik: 

akkor lett a sok is kevés,  

és vérfürdővé válik a kapzsiság.  

 

Az első világháború gazdasági, politikai és katonai előkészítése amint azt az előzőekben láttuk, a XIX. 

század 80-as, 90-es éveire nyúlik vissza. A világ újrafelosztására, a gyarmati sorban élő népek nemzeti 

felszabadító mozgalmainak elnyomására, a nemzeti függetlenségi mozgalmak elfojtására imperialista 

államközi szövetségek alakultak. A Monarchiát érintően. „A német nagyvezérkar és az osztrák-magyar 

hadvezetés 1914 májusában hozott közös elhatározása hangsúlyozta egy olyan helyzet teremtésének 

szükségességét, amely a háború gépezetét még 1914-ben elindítja. A Habsburg-monarchia vezetőiben 

a háború kirobbantása a dualista állam fenyegető felbomlási folyamatának feltartóztatási lehetőségé-

vel azonosult. Az osztrák-magyar hadsereg 1914 júniusának második felében hadgyakorlatot tartott 

Bosznia-Hercegovinában, a szerb határ közelében. A hadgyakorlatot jól irányított propagandakampány 

kísérte a délszláv népek egyesülését hirdető nagyszerb mozgalommal szemben.  

 

A hadgyakorlatra Szarajevóba érkező Ferenc Ferdinánd, a Monarchia trónörököse és felesége ellen az 

egyik szerb nacionalista szervezet tagjai gyilkos merényletet követtek el. A német és az osztrák-magyar 

háborús párt a merényletet a régóta tervezett és várt leszámolás lehetőségekén ítélte meg.” 64  

 

                                                 
61 / 1910- 1918 / Képviselőházi irományok, 1910. XXVI. Kötet * 765- 767. Törvényjavaslat ágyúgyár felállításáról 169. o.  
62 Megtalálható a: / 1910- 1918 / Képviselőházi irományok, 1910. XXVI. Kötet * 765- 767. Törvényjavaslat ágyúgyár 

felállításáról 170. o.  
63 / 1910- 1918 / Képviselőházi napló, 1910. XXX. kötet * 1916. június 7- július 15. / Ülésnapok / 1910- 645476. o. 1916. 

július 14.  
64 Liptai Ervin: Magyarország Hadtörténete 42. o. 
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547. ORSZÁGOS ÜLÉS 

 

Tárgyai: Részvétnyilvánítás Ferencz Ferdinánd trónörökös Ó fenségének halála felett 1914. jú-

nius 30. 

 

Beöthy Pál elnök: Az ülést megnyitom. Megdöbbenve jelentem be a t. háznak, azon — már 

köztudomásúvá vált — megrendítő tényt, hogy Szarajevóban e hó 28-án, vasárnap délelőtt Ö cs. és 

kir. Fensége, Ferencz Ferdinánd főherczeg, trónörökös és fenséges neje, Hohenberg Zsófia hercegnő 

egy elvetemült gonosztevő orgyilkos golyóinak estek áldozatul, a férfiúi és katonai kötelességnek — 

s a hitvesi odaadásnak legnemesebb teljesítése közben. …  

 

A magyar nemzet szinte a bálványozásig ragaszkodik uralkodójához, egész szívvel, teljes 

érzelemmel vesz részt fennkölt királyának minden örömében, fájdalmában. Együtt találta és súj-

totta felkent fejével e nemzetet a megpróbáltatások azon hosszú sorozata, mely fejedelmünket és házát 

áldásos uralkodása alatt meglátogatta s együtt gyászol a nemzet most is királyával, midőn annyi aggo-

dalmat keltett betegségéből alig felépülve, újabb iszonyú csapás, háza legközelebbi férfitagjának, 

trónja várományosának tragikus elvesztése méretett reá a kérlelhetetlen végzet kifürkészhetetlen ren-

delése által.  

 

Húsz millió hű magyar szív dobbanása ad visszhangot felséges királyunk mélységes bánatára és 

húsz millió érző lélek részvéte fordul az iszonyú katasztrófa folytán szülőtelenül maradt fejedelmi 

árvák felé. Ez érzelmektől indíttatva javasolom a t. háznak, hogy a ház a trón várományosa, Ferencz 

Ferdinánd főherczeg Ő cs. és kir. Fensége és fenséges neje elhunyta felett való mélységes részvétének 

jegyzőkönyvében adjon kifejezést, bízza meg elnökét, hogy ezen érzelmeit szokásos módon juttassa a 

legmagasabb trón zsámolyához s mondja ki, hogy az elhunyt fenségek végtisztességén részt vesz, an-

nak megtörténtéig érdemleges munkáját gyásza jeléül felfüggeszti és megbízza az elnököt, hogy úgy 

a szükségessé válandó részletes intézkedések elhatározása, mint a temetés után a ház további teendői-

nek megállapítása végett ülést hívjon össze. (Élénk helyeslés.)  

 

Teleszky János pénzügyminiszter: A miniszterelnök távollétében, akit a mindnyájunk lelkét és 

agyát megzsibbasztó gyászesettel kapcsolatos hivatalos teendőinek ellátása Bécsbe szólított, reám há-

rul a feladat, hogy, mint a kormánynak jelenlevő legidősebb tagja, kifejezést adjak a kormány részvé-

tének ama megdöbbentő gyászeset alkalmából, amely megfosztotta a magyar trónt várományosától, a 

magyar nemzetet jövendő uralkodójától, Ő császári és apostoli királyi Felségét és a dinasztiát legbiz-

tosabb támaszától, egy boldog családi életet és három kiskorú gyermeket mindenüktől, a szerető édes 

atyától, az önfeláldozó, gondos édes anyától.  

Megdöbbent és fellázadt széles e világon minden érző kebel a gyalázatos merénylet hírére. De a 

felháborodás és megdöbbenés talán sehol sem volt olyan nagy és általános, mint a magyar nem-

zetben, amelynek minden rétegét áthatja a koronás királya és uralkodóháza iránti önfeláldozó 

hűség és odaadó ragaszkodás, amely hódolatteljes tisztelettel viseltetett megboldogult trónörö-

kösének markáns egyénisége és ragyogó férfiúi tulajdonsága iránt, amely megilletődött vonza-

lommal bámulta azt a harmonikus, tiszta családi életet, amely két emberi szív legnemesebb ér-

zelmeire alakítva a földön elérhető legigazabb boldogság glóriájától volt övezve.  

Mindez és ezekkel együtt annyi szép remény, jogos várakozás és nagyra hivatott törekvés meg-

semmisült elvetemedett, emberi lényükből kiforgatott, eltévelyedett emberek gyilkos és sajnos, oly 

végzetes kimenetelű merénylete által és a magyar nemzet fájdalomtól megtört szívvel áll a tátongó sir 

előtt, amely rövidesen magába fogja fogadni megboldogult trónörökösünket és szeretett hitvesét.  

Részvéttel fordulunk koronás királyunk fennkölt alakja felé, akit a végzet kifürkészhetetlen ren-

delése ez újabb csapás elé állított és hő fohásszal kérjük az egek urát, segítse meg urunkat királyunkat, 

adjon neki erőt, egészséget ez újabb csapás elviselésére és az uralkodás nehéz gondjainak még évek 

hosszú során át az eddigi nagy bölcsességgel való ellátására!  
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Vajha némi vigaszt meríthetne Felséges urunk a magyar nemzet igaz részvétéből és azokból az 

érzelmekből, amelyeket e gyászos esemény a haza minden hű fiának kebléből kiváltott, s amelyek, ha 

lehet, még fokozzák azt az áldozatkész alattvalói hűséget, amellyel a magyar nemzet koronás királya 

és uralkodóháza iránt mindenha viseltetett, amelyek még jobban öntudatra keltik bennünk a dinasztia 

és a nemzet közötti összeforrottság, összetartozandóság és egymásra utaltság érzetét és amelyek még 

inkább kidomborítják a magyar nemzet legékesebb erényét, a királyhűséget.  

A kormány nevében tisztelettel kérem a t. házat, hogy az elnök javaslatát elfogadni méltóztassék.  

 

Gr. Khuen-Héderváry Károly: T. ház! Egy szerencsétlen, elvetemült, mert hazájához és annak 

uralkodócsaládjához hűtlenné vált egyén gaztette romba döntötte egy tetterős, férfias jellemű királyi 

hercegünknek, a trón várományosának, Ferencz Ferdinánd főherczeg ő fenségének életét s megsem-

misítve sok hozzáfűződő reményt, ugyanakkor megölte és elpusztította annak hű szeretettel rajta 

csüngő hitvesét, fenséges Zsófia hercegnőt is. Mély gyászba borított egy az egész világ által tisztelt és 

bámult nagy uralkodót és egy egész uralkodó-családot. Egy pillanat alatt apjukat és anyjukat vesztve, 

árvákká tett addig gondtalan boldogságban élő ártatlan gyermekeket s gyászba ejtette a monarchia két 

államának sok milliónyi népét.  

Ne keressük, mely érzés dúlja inkább lelkünket : a gonosz tett borzalmai feletti elkeseredésünk 

és megbotránkozásunk-e, vagy pedig a fájdalomé és gyászé? Midőn azon párt nevében, amelyhez tar-

tozom, legmélyebb gyászunknak és részvétünknek adok kifejezést és ezzel lerovom a kegyelet adóját, 

magunktartására nézve nagy királyunk magasztos példájára utalok, kit egy hosszú életen át sok sze-

rencsétlenség és a csapások egész sorozata sodort nem egyszer gyászba és hozott szívére bút és bána-

tot, de azért mindig fáradhatatlanul teljesítette magas uralkodói hivatásával járó súlyos kötelességeit, 

és nemes szívének egész melegével munkálkodott tovább népei boldogságának ápolásán.  

A sors viszontagságai, a keserű bú és bánat, ne csüggesszen el; teljesítsük híven kötelességeinket 

s ezzel gyarapítsuk erőinket, hitünket és bizalmunkat, és az egek ura meg fog segíteni ama törekvé-

sünkben és munkálkodásunkban, amely hazánk és uralkodócsaládunk dicsőségét és fényét lesz hivatva 

növelni. Az elnök Úr javaslatához hozzájárulok.  

 

Gr. Apponyi Albert: Midőn e komoly órában a függetlenségi és 48-as párt érzelmeit tolmácso-

lom, nincs sok szóra szükségem, mert nincs az a beszéd, amely az esemény lesújtó tragikumához méltó 

lehetne.  

Egy nagy tehetségű, nagy akaratú, nagy szándékú fejedelmi ivadékot nagy hivatása küszöbén 

sújt le egy gaz merénylő golyója; a készülő jövő a múltba süllyed, mielőtt jelenné alakulhatott volna; 

a történelemnek egy előre megirt fejezete lepecsételve és olvasatlanul tűnik el az enyészetben.  

De vajon ki döntötte oda? Egyes bűnös fanatikusok vad szeszélye, vagy pedig átgondolt össze-

esküvés számító kegyetlensége? Ma még nem tudjuk. De ez az eset világosságot kíván; meg kell is-

mernünk azokat a sötét erőket, amelyek itt működtek, mert bármik legyenek, le kell reájuk sújtanunk 

és vesztükre fordítanunk azt a gyászos sikert, amelyet a gyilkolás terén elértek. …  

És midőn arról értesülünk, hogy a halálosan megsebzett férfiúnak utolsó mozdulata a szeretet-

teljes lehajlás volt ahhoz a hűséges hitveséhez, aki őt néhány pillanattal megelőzte vagy követte a 

halálba, akkor ennek az egyszerű emberi vonásnak világításában sejteni véljük azt is, hogy mit vesz-

tettünk leendő uralkodónk elvesztésével.  

Mert az uralkodó is annyit ér, amennyi emberi értéket képvisel benne az ember, és az emberi 

értéknek felismerése ad melegséget az alattvalói hűség kötelékének.  

Ezt a hűséget a függetlenségi és 48-as párt felajánlotta Magyarország leendő alkotmányos és 

koronás királyának és mint ilyen gyászolja az elhunyt trónörököst. Szabadságszerető, nemzetük joga-

ihoz tántoríthatatlanul ragaszkodó polgárok hűsége ez, mely távol áll a szolgalelkűségtől, mely ép 

ezért nem rejt tőrt, s melyre ép ezért az alkotmány szellemében feltétlenül számítani lehet. … És ha 

van e szomorú eseménynek már most felismerhető tanúsága, ez a tanulság csak egy régi igazság meg-

erősítése, amelyet a történelem hol szelíd okfejtéssel, hol válságos eseményeknek mennydörgésével, 

hol borzasztó tettek sivításával újból és újból szólaltat meg; az az igazság, hogy a magyar nemzeti 

gondolatnak akadálytalan kifejlődése és a maga teljességében való intézményes kiépítése az az erős 
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vár, amelyben az uralkodóház biztonságot találhat, hatalmat és dicsőséget. (Igaz! Úgy van! a bal- és a 

szélsőbaloldalon.)  »A nagy világon e kívül nincsen számára hely!«  

Mint megváltást, úgy várjuk ennek az igazságnak teljes elismerését; várjuk türelemmel. 

Vajha így várna a történelem is. De nem szabad tétlenül várnunk.  

Midőn az egész világ részvéte az újból megpróbált ősz uralkodóra néz és midőn aggódó várako-

zás tekint a trón ifjú örökösére; midőn  ki tudja ‒ mily nehéz megpróbáltatások elé nézünk és midőn 

a szarajevói golyó mindet megtanított az egyéni erő mulandóságára: előtérbe lép az a kötelesség, hogy 

mai és leendő királyunk mellé állítsunk erős nemzetet, hogy a nemzheti erő kifejtésének minden aka-

dályát elhárítsuk, minden feltételét létesítsük. A Gondviselés úja megintett; érthetően intett meg, bor-

zalmasan intett meg; ne lökjük félre intelmét.  

 

Gr. Andrássy Gyula: … A második tanulság, amelyet levonok e nagy szerencsétlenségből, az, 

hogy ezt a főherceget azért ölték meg, mert férfiasan képviselte Magyarországnak is azon hatalmi 

érdekeit, amelyeket fel nem adhatunk. Rá akarok mutatni arra, hogy azért emelkedett az orgyilkos 

keze, mert ott, ahol megfordult, azt a hatalmi pozíciót képviselte, mely Magyarországnak vitális 

érdeke, hogy tehát súlyos, nagy, természetes ellenségekkel is vagyunk környezve. Ez az, amit nem 

szabad elfelejteni a magyarnak soha, semmiféle körülmények között, ez az, amit sajnos, túl gyakran 

elfelejtünk. Ezzel a tanulsággal végzem felszólalásomat, mikor kifejezem az alkotmánypárt mély rész-

vétét e nagy szerencsétlenség alkalmából és mikor megemlékezem fejedelmünk agg személyéről, akit 

annyi baj ért, aki most halálos betegségen ment át és akit újra ezen megpróbáltatás meggyengített. 65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A Magyar Szent Korona Országai 1914-ben  

 

 

Gr. Andrássy Gyula interpellációjában a következő kérdéseket terjeszti a miniszterelnök elé: 

 

»Hogyan merték az ismert közviszonyok mellett a trónörökös látogatását tervbe venni, még 

hozzá különösen a szerb nemzeti ünnepen?  

Ha megkockáztatták ezt, miért nem foganatosítottak megfelelő óvintézkedéseket?  

Mivel menti azt, hogy a trónörökös az első merénylet után folytatta útját?  

Minő volt a szerbellenes mozgalom mérete Boszniában és Hercegovinában? Ha igaz, hogyan 

történhetett, hogy a mozgalmat nem tudták azonnal elnyomni? 

                                                 
65 / 1910- 1918 / Képviselőházi napló, 1910. XXV. kötet * 1914. június 24- július 21. / Ülésnapok / 191- 547 5. o.   

 



242 

 

Igaz-e az az eddig meg nem cáfolt és széles körökben elterjedt hír, hogy a merénylet szálai Bel-

grádba vezetnek? Ha igaz, miként fog a kormány arról gondoskodni, hogy bűnösök elvegyék bünteté-

süket?  

Mit szándékozik tenni a kormány avégből, hogy a jövőben biztosságban üldöztetés nélkül ne 

lehessen összeesküdni az állam legfőbb képviselői, az állam belső rendre ellen?«  

 

Gr. Tisza István miniszterelnök válaszában a trónörökös önállóságát emeli ki, vagyis, magas ka-

tonai parancsnokként, hadsereg felügyelőként jogosítva volt megjelenni, ügyelői tisztében eljárni. Arra 

a kérdésre, hogy „miét nem foganatosítottak megfelelő óvintézkedéseket”, válasza: 

„Akkor, amikor az első attentárum megtörtént, senki sem tudta, hogy több gyilkos vár alkalomra, 

hogy merényletet elkövessen. Ha akkor kitisztították volna az utcákat, valószínűleg senki sem tudta 

volna meg soha, hogy merénylet volt készülőben. Micsoda felháborodás lett volna Boszniában, de, azt 

hiszem, az egész monarchiában, ha azt lehetett volna mondani, hogy: íme, azt a lojális bosnyák népet, 

amely ott tüntetni akart a maga lojális érzelmeivel a leglelkesültebb hangulatban, elzárták attól, hogy 

leendő uralkodóját üdvözölje. És szerettem volna hallani azt a fagyos gúnyt és azt a magas lenézést, 

amivel a t. interpelláló képviselő úr akkor fejezte volna ki megbotránkozását a felett az eljárás felett. 

A szerencsétlenség megtörtént. A vizsgálat folyamatban van. … 

 

Végül azt kérdi a t. képviselő úr, hogy nagyszerb agitáció veszélyét, a nagyszerb kérdésben rejlő 

veszélyt minő eszközökkel kívánjuk leküzdeni? Amennyiben ez a kérdés külügyi vonatkozásokkal bír, 

természetszerűleg ugyanabba a kategóriába esik, amelyre nézve most érdemleges választ nem adhatok. 

Amennyiben a belügyi kormányzat körébe esik, disztingválnunk kell. Délszláv agitáció folyik Auszt-

riában, Boszniában, Horvát-Szlavónországokban és a szorosan vett Magyarországon. …  

 

Az ember minduntalan hall horvát kurzusról, szerb kurzusról; ezek terminus technikusok Horvát-

Szlavónországban. Nézetem szerint épen olyan végzetes hiba az egyik, mint a másik. Horvát-

Szlavónországban sem a horvátoknak, sem a szerbeknek egyoldalú érvényesüléséről, vagy egyoldalú 

háttérbe szorításáról nem lehet szó. A horvát-szlavónországi szerbek nagy többsége is feltétlenül lojális 

és híve nemcsak a monarchiának, hanem lojális híve Szent István birodalmában kifejezésre jutó ezred-

éves állami kapcsolatnak.” 66  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A hírhedt Ochranista-kávéház Belgrádban, a néhai trónörökös-pár gyilkosainak találkozó helye. – írja az Új Idők a 

XXI. évfolyam. 50. számának 5921. oldalán, 1915. december 5-én  
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A pártok közös nevezője 1914 nyarán 

 

Gróf Tisza István miniszterelnök bejelenti, hogy a monarchia szerbiai követe a szerb kormánynak 

jegyzéket adott át. 67A jegyzék melléklete tartalmazza a június 28-iki bűnténnyel kapcsolatos bizonyí-

tékokat, melyeket a vizsgálat során a hatóságok állapítottak meg. ”…ez a lépés nem provokáló, nem 

harcias; mert hiszen mindaz, amit a jegyzékben kérünk, nem egyéb, mint a szomszédi kötelességek 

teljesítése, amelyekkel minden állam tartozik szomszédainak és amely kötelességek teljesítése elől né-

zetünk szerint Szerbia nem vonhatja ki magát. …  

Mindezek után nem mondhatunk le arról a várakozásról, hogy Szerbia eleget fog tenni a hozzá 

intézett felhívásnak. A mai állapotot legkevésbé sem tekintem még háborús vagy olyan állapotnak, 

amely szükségképp a háborúveszélyeit idézné fel. A monarchia békét keres, békét kíván, békét igye-

kezett fenntartani a körülötte lefolyó világeseményeknek sokszor kritikus és a monarchiát közelről ér-

deklő fordulatai között is. Senki sem vádolhat bennünket azzal, hogy mi keressük a háborút. De termé-

szetesen tisztában vagyunk ennek a lépésnek összes konzekvenciáival.”  

Gr. Andrássy Gyula: „Teljesen és tökéletesen meg voltam arról győződve, hogy jobbra vagy 

balra el kell dőlni a dolognak, mert az eddigi helyzet érdekeinket súlyosan érintett. Az a gyűlölet, amely 

Szerbiában a monarchia ellen összehalmozódott, már e monarchiának sok milliójába került. Kétszer 

már közel állottunk a háborúhoz, kétszer már érezte közgazdaságunk azt a nagy hátrányt, amelyet e 

nagy háborúnak a küszöbön állása okoz. Ilyen körülmények között okvetlenül tisztázni kell a helyzetet. 

Minden fellépés ellenére, amely eddig történt, a helyzet nem tisztázódott. Abban a mértékben, amely-

ben Szerbia erősödött, amelyben területileg nagyobbodott s politikai és katonai sikereket ért el, nőtt 

ellenünk való gyűlölete is.  

Úgy hogy, azt hiszem, kétségtelen és vita tárgyát sem képezheti az, hogy tisztázni kell a helyzetet. 

… a szövetkezett ellenzék hazafias kötelességét azon nagy ellentét ellenére, amely elválasztja a magyar 

kormánytól és amely, sajnos, változatlanul fennmarad, mindenben teljesíteni fogja, … ha komoly for-

dulatot vesz ez a lépés, hogy akkor a magyar nemzet becsülete és a magyar nemzet létérdekei vannak 

kockán, amiért mindenkinek áldoznia kell. … azt hiszem, hogy a háború el lesz kerülhető, tényleg 

mégis kétségtelen, hogy mindenki lelkében annak lehetősége van, és azzal számolnia kell.” 68  

 

Gr. Tisza István miniszterelnök: „Van szerencsém egy jelentést benyújtani a háború esetére való 

kivételes hatalom igénybevételéről (Irom. 1100). … Ezen jelentés benyújtásában adva van a mai hely-

zet jellemzése, egy olyan helyzeté, amely szükségképen felfüggeszti egy időre a képviselőház tevé-

kenyégét és tanácskozásait. Olyan időket élünk, amidőn a beszédek a viták, a tanácskozások helyét a 

fegyveres tények fogják elfoglalni… ez a harc véget ne érjen addig, amíg meg nem szereztük a magyar 

nemzetnek és a monarchiának a jövő nyugalom, biztosság és béke állandó biztosítékait.”  

Gr. Apponyi Albert: „Mi mélyen átérezzük ennek az órának történeti jelentőségét: mi teljesen 

átvagyunk hatva attól, hogy az a leszámolás, amely megindult, kikerülhetetlen volt és hogy azzal nem 

a támadásnak terére lépünk, hanem egy elemi, védelmi kötelezettséget teljesítünk. Ennek a leszámo-

lásnak megkezdésre mi is csak egy szóval felelhetünk, azzal a szóval, amely az egész közönségnek 

ajkain van és ez a szó az: Hát végre! … ebben a reánk kényszerített, nemzeti jövőnkre oly végtelenül 

fontos összeütközésben a nemzetnek egész osztatlan ereje lépjen működésbe a siker kiküzdésére. … 

Ezen nagy történelmi cselekedetek sorozatának vége Isten segítségével nem lehet más, mint a monar-

chia tekintélyének megerősödése, Magyarország alkotmányának és törvényes önállóságának és egysé-

gének megszilárdítása.” 69   

                                                 
67 Harry Hill Bandholtz: Román megszállás Magyarországon c. könyvének bevezetőjében írja Fritz- Konrád Krüger: „…Ma 

már elismert tény, hogy gróf Tisza István miniszterelnök volt a dualista birodalom egyetlen vezető államférfija, aki ellenezte 

a Szerbiához intézett végzetes ultimátumot, melynek visszautasítása az első világháború kitöréséhez vezetet. Krüger utal a 

hivatalos osztrák-magyar diplomáciai iratok gyűjteményére. Különös fontossága van Tisza Ferenc József császárhoz inté-

zett, 1914. július 8.-i keltezésű beszámolójának (371-373. o.). Ezenfelül lást a 343-351. és 448. oldalon található megálla-

pításokat. {Jegyzetünk Bandholtz 9. o.} 
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Gr. Tisza István miniszterelnök: „… A háború ma inkább, mint valaha, nemcsak hadseregek, de 

népek és nemzetek mérkőzése. Ebben a mérkőzésben nemcsak a magyar hadsereg, de a magyar nemzet 

is megállotta helyét. Elnő nagy háborúja ez a monarchiának azóta, amióta végre sikerült a dualisztikus 

formában olyan szerkezetet adni ennek a nagyhatalomnak, amelyben a magyar nemzet a maga függet-

lenségi vágyával és a maga évezredes alkotmányával megtalálhatta helyét. … Élnie kell bennünk annak 

a tudatnak, hogy a nemzet diadalmasan fogja megállani a még előttünk álló erőfeszítésekben is a helyét. 

Ezt a küzdelmet, csüggedést, habozást, kislelkűséget nem ismerve, folytatnunk kell addig, amíg meg 

nem teremti az a nemzet számára jövő biztonság maradandó előfeltételeit. … Nekünk kötelességünk 

arról gondoskodni, hogy ne vesszen kárba a patakokban kiontott honfivér, hogy meghozza az a nemzet 

számára áldásos gyümölcseit.”  

Gr. Károlyi Mihály: Idézet a függetlenségi és 48-as párt deklarációjából: »A függetlenségi és 48-

as párt a háború idejére felfüggesztette a belpolitikai küzdelmeket és minden törekvését oda irányítja, 

hogy a nemzet összes erői a győzelem kivívására tömörüljenek. A pártnak ezen magatartása nem jelenti 

azt, mintha álláspontja akár elvi tekintetben megváltozott volna, ‒ hanem csupán azt, hogy ezekben a 

történelmi órákban kerülni akar mindent, ami a nagy és döntő jelentőségű nemzeti erőfeszítést megza-

varná. … A jövőben pedig a párt őrködni fog a felett, hogy az önálló és egységes magyar nemzeti 

államnak a megpróbáltatás napjaiban kidomborodott katonai és politikai jelentősége, valamint hazánk 

egész népének magasztosan megnyilvánult hűsége és áldozatkészsége megteremje gyümölcseit úgy a 

népjogok kiterjesztésének, mint a magyar nemzet törvényes és természetszerű követelési teljesítésének 

terén.« 70  

 

Simon Elemér, a véderő-bizottság előadója: A háború kitörése óta most másodszor van alkalma 

a magyar országgyűlésnek a népfölkeléssel, ezzel az eddig mostohagyermekként kezelt intézménnyel 

foglalkozni, amelynek szereplése nemcsak a nagyközönséget és a szakköröket ejtett bámulatba, hanem 

igen kellemetlen meglepetésben részesítette ellenfeleinket is.  

A jelen háború arányai és hevessége, azt hiszem, mindnyájunk képzeletét meghaladta. Akkor, 

amidőn az országgyűlés a népfölkelésről szóló törvényjavaslatot 1886-ban megalkotta, senki sem hitte 

volna, hogy ez az intézmény valaha a maga egészében komolyan igénybe fog vétetni akkor úgy kon-

templálták az intézményt, hogy a népfelkelés a hadbavonult csapatok helyét foglalja a helyőrségekben 

s ott teljesít őrszolgálatot és legfeljebb csak a hadtápvonalak biztosítására kívánták igénybe venni a 

népfelkelést. 

 

A hadviselés alapelvei azonban, t. ház, az utolsó 30 évben alaposan megváltoztak. Ha végigte-

kintjük Kelet-Poroszország legészakibb csúcsától egészen Besszarábiáig lehúzódó rémségesen hosszú 

vonalon küzdő csapataink szakadatlan láncolatát és azt a megerősített védvonalat, amely ércfalként 

tartja vissza ellenségeink nagy tömegeinek hömpölygő áradatát; és ha végignézzük a németalföldi ha-

tártól a csatorna partjain és az északi tengertől Belgium déli részének és Franciaország északi részének 

hosszú vonalán végig küzdő csapataink nagy számát: akkor képet alkothatunk magunknak a mostani 

háborúban harcoló csapatok óriási nagy tömegéről, amelyek százezrekről milliókra növekedtek. … Az 

ilyen nagytömegű csapatok veszteségeinek pótlására természetesen óriási nagy tartalékokra is van 

szükség s ezeket a tartalékokat a nemrég megalkotott véderőtörvényen kívül a népfelkelésről szóló 

1886. évi XX. t.-cz. látja el eddig, még pedig kiváló eredménnyel.  

 

Gr. Károlyi Mihály: … Ami a függetlenségi pártot illeti, ez a párt a maga programját fenntartotta 

a háború alatt, de addig nem ment, hogy kérte volna programjának azonnali megvalósítását. Pro nune. 

Most sem kéri, de hogy az ellen tiltakozzunk, hogy abból a kevésből ami megvan, hogy abból el ne 

vegyenek semmit, ez, azt hiszem, a legkevesebb, amivel önmagunknak tartozunk.  

Nem akarunk, most, dacára annak, hogy lehetne róla szó, lehetne épen az imént említett okokból 

lelkesítő motívumok képen mindenféle nemzeti vívmánnyal jönni, holott a lelkesedés erejével, új 
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energiát lehetne beleönteni a hadseregbe. Nem volna ez utolsó dolog, sőt azt hiszem, ezzel lehetne a 

legnagyobb eredményeket elérni. De erről most nem akarunk szólni, dacára annak, hogy ez a mi meg-

győződésünk, hallgatunk róla, mondom, ezek dacára hallgatásunk odáig nem mehet, hogy a nagy 

nehezen eddig megtartott kellékekből, amelyek a magyar szuverenitást biztosítják és abból a kevés 

nemzeti jellegből, amely még megvan a hadseregünkben, csak egy mákszemnyit is engedjünk.  

Nem engedünk! Itt a vétó szavát felemeljük, itt odakiáltjuk: Noli me tangere! A magyar alkot-

mányhoz, a magyar szuverenitáshoz semmi ürügy alatt, még a háború ürügye alatt sem szabad hoz-

zányúlni. (Igaz! Úgy van! Taps a bal- és a szélsőbaloldalon.)  

Ez az oka annak, amiért a törvényjavaslatot meg nem szavazzuk. Ez az oka annak, hogy vétót 

emelünk. Ezek az elmondott szavak most csak soványan képviselik azt, amit el kellene mondanunk, 

és amit érezünk. A nemzeti vívmányok teljesítését kívánja nem a magyar ellenzék, nem a független-

ségi párt, de ordítja, odakiáltja minden vérző katona. Ez a vágy, ez az érzés él minden magyar katona 

lelkében, a kárpáti szorosokban. Ezért, t. képviselőház, vétek ezt a törvényjavaslatot benyújtani és 

ezért nem szavazom meg azt. (Elénk helyeslés és éljenzés a bal- és a szélsőbaloldalon.) 71  

 

 *** 

 

Az országgyűlés 572. ülésén Rakovszky Iván kér szót. Indoklása között jelenti be: „Olyan rend-

kívüli körülmények között, amelyek középpontjában ma állunk, ebben a világháborúban, amely tüzé-

vel végigsöpör egész Európán, a nemzetéletének úgy a magánéletnek, mint a közéletnek, bizonyos 

engedményeket kell tennie a háború által felállított követelményekkel szemben. A magánéletnek és a 

közéletnek egyaránt el kell térnie életnyilvánulásainak szabályos rendjétől, egyrészt azért, hogy ezek 

az életnyilvánulások meg ne zavarják a háború célját és érdekét, másrészt azért, mert ezek az életnyil-

vánulások bizonyos formába háború idején egyáltalán nem valósulhatnak meg.  

A közélet összes megnyilvánulási közül talán elsősorban a politikai élet kötelessége, hogy ilyen-

formán simuljon a háborús helyzethez, mert hiszen békés, normális időben azt a szerepet, amelyet most 

a hadsereg és a háború tölt be, a politikai élet végzi: a nemzet létérdekeinek megvédelmezését és jö-

vendőjének biztosítását és mert normális körülmények között ez a politika élet, mint az állami élet 

legfőbb megnyilvánulása, épen úgy abszorbeálja és magára irányítja a nemzet közfigyelmét, mint a 

jelenlegi háború.  

Az 1868. évi I. tc. szerint az országgyűlési képviselők öt esztendőre választatnak és így ezen 

törvénycikk egy-egy országgyűlés tartalmát öt esztendőben állapítja meg. A jelenleg együttülő ország-

gyűlés 1910. június hó 21-ére hívatott egybe, f. évi június 21-én lejár a képviselők megbízatása, meg-

szűnik az országgyűlés tartalma és az 1848. évi IV. t.-cikkben előírt határidők betartásával az új or-

szággyűlés összehívandó, a választások kiírandók. … 72  

 

„A közigazgatási bizottság jelentése a miniszterelnöknek az országgyűlés tartamának kivételes 

meghosszabbításáról szóló 1138. számú törvényjavaslata tárgyában”, melyet az 1. sz. mellékletben 

mutatunk be. A törvényjavaslatot a képviselőház 1915. április 28-i ülésén elfogadta. 73  

 

*** 

 

Az országos ülésen Gr. Tisza István miniszterelnök bejelenti, hogy „a montenegrói kormány, a 

győztes jóindulatához folyamodva, béketárgyalások fölvetését kérte. Erre válaszul minden tárgyalás 

előfeltételéül a feltétlen fegyverletevés kívántatott meg. Montenegró a föltétlen fegyverletevést elfo-

gadta. Ennélfogva a kapituláció végrehajtása után meg fogjuk kezdhetni a béketárgyalásokat. Anélkül, 

hogy túlbecsülni akarnám ennek az eseménynek jelentőségét, azt hiszem, ez mindenesetre fontos és 

                                                 
71 / 1910- 1918 / Képviselőházi napló, 1910. XXVI. kötet * 1914. július 22- május 6. / Ülésnapok / 191- 571 285. 331. o.    
72 / 1910- 1918 / Képviselőházi napló, 1910. XXVI. kötet * 1914. július 22- május 6. / Ülésnapok / 191- 572 323. o. 1915. 

április 27. (Irom 1138, 1162)   
73 2. számú melléklet (94. o.) 
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örvendetes esemény, amelyben a monarchia és a magyar nemzet eddigi kitartásának, eddigi hősiessé-

gének első gyümölcsét láthatjuk.” 74 

 

„A régebbi korok háborúiban a szembenálló felek más-más erkölcsi alapelveket vallottak. A kö-

zöttük fennálló konfliktus valós és megalapozott volt, hiszen két világnézet harcolt egymással. Az isz-

lám és kereszténység, vagy a jakobinusok és a régi monarchiák hívei nem véletlen láttak „pogányokat” 

és „hitetleneket” egymásban, akikkel fegyverszünetet lehet kötni. De békét kötni egymással sohasem 

lehetett. Az 1914-es háború ezzel szemben látszólag azonos karakterű államok között folyt.” 75  

Annyit azonban illik tudni, a felszínen zajló politikai küzdelmekben, a jogi alapon álló, ezeréves 

Magyarország ellen forduló „politikai” tényezők, nem fajtestvéreik önálló állami berendezkedésért 

„küszködtek”, hanem Magyarország népének megsemmisítésért! Fajukat felhasználták céljuk támoga-

tására.  

„A parlamenti szócsaták és vele együtt a sajtó gyakori témája Magyarország és Ausztria nemze-

tiségeinek „hűtlen magatartása, hazafiatlansága” volt különösen azután, hogy 1914-1915 fordulóján 

két cseh politikus, Masaryk és Benĕs külföldre szökött, majd az antant támogatásával megkezdte cél-

tudatos akcióit a Monarchia ellen. Ez a propaganda még nem tartalmazta a Habsburg-állam felbom-

lasztásának programját, az osztrák-magyar állam és hadserege háborús teljesítményének aláásását, de 

az ausztriai és magyarországi nemzetiségi tömegek állam- és háborúellenes megmozdulásit az erősít-

hette, így támogathatta az antanthatalmakat.” 76  

 

Ferenc Ferdinánd meggyilkolása a világháború kitöréséért nem lehetett indok Ausztria-Magyar-

ország felelősségének kimondásában. Magyarország felelőssége semmi esetre sem. A Monarchia el-

lentétei Szerbiával alkalmat szolgáltatattak egy helyi háborúra, de világháború kirobbantására nem. 

Ferenc Ferdinánd meggyilkolása ürügy lehetett egy helyi háború kirobbantásához. Legfőképpen a 

szerb nacionalizmus ábrándjához. A Nagy-Románia, Nagy-Csehország (Cseh-Szlovákia), és a Nagy-

Szerbia volt elérendő céljuk. Céljukban Magyarország feldarabolása. A világháborús érdekeltségek 

ütközései, hosszú ideje sokkal nagyobb palettán, az Atlanti Óceántól – ha a vasútépítést is beleértjük – 

az Atlanti Óceánig terjedt.  

 

A világháború ugyanakkor hosszú ideje sokkal nagyobb palettán erjedt. A szerb - monarchia 

konfliktus meggyújtotta Európára a tüzet. Nem titok az sem, hogy a románok, a csehek, a délszláv 

népek vezetői kivétel nélkül a magyar vagy az egymás, és Oroszország egyes területeinek birtoklásáért 

léptek be a háborúba. Az oroszok nem ingyen kaptak ígéretet Konstantinápolyra. Az angolok 1915 

elején Törökország legyőzése révén kívántak a németek hátába kerülni, a franciák viszont Olaszország 

bevonása révén remélték ugyanezt.  

 

Az olasz hadsereg növelné a szövetségesek szárazföldi potenciálját, az olasz flotta pedig erősí-

tené az antant fekete-tengeri pozícióit. 1914 augusztusában még Oroszország akarta leginkább bevonni 

az olaszokat is a háborúba, akkor viszont még elsősorban Németországra figyeltek, és örültek volna 

annak, ha Olaszország miatt leszűkül a Monarchia mozgástere. Az olaszok minden régi vágyukat egy 

csapásra valóra akarták váltani: a „nemzeti egység” megvalósítását Tirol és Isztria elfoglalásával, he-

gemóniát az Adria-tengeren és nagyhatalmi státusuk elismerését, mint a Közel-Keleten, mind egyéb 

gyarmati ügyekben.  

                                                 
74 / 1910- 1918 / Képviselőházi napló, 1910. XXVIII. kötet * 1916. január 3- január hó 27. / Ülésnapok / 1910- 610 230. o. 

1916. január 17. 
75 A.J.P. Taylor: Harc a hatalomért. 637. o.  
76 Liptai Ervin fősz.: Magyarország Hadtörténete 71. o. 
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Magyar bakák védik a Tiroli hegyeket. Új Idők XXI. évfolyam. 47. szám 1915. november 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Németek a Balkánon. Az első Zeppelin Szófiában Megérkezett november 9-én.  

 

 

 

 

 



248 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilofot fényképei itthonról és a harctérről.   
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Fényszóró útban a frontra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A szerbiai csatatérről – egy hegyidandrár előnyomulása  

Új Idők XXI. évfolyam. 50. szám 1915. november 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Trénoszlop a Karszt vidéken  
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Helyzetértékelés (1) 

 

Lloyd George 1915. február 15-i beszédében mondotta: Felszerelésre nagyobb szükségünk van, 

mint emberre. Ez a háború mérnök háború. Ha hadseregünket nem szereljük fel eléggé, úgy emberek-

ben való fölényünk nem segít rajtunk. Szükségünk van emberre, a fegyver azonban még szükségesebb. 

A hadianyag előállításának minden késedelme a haza legnagyobb veszélyét jelenti. A háború hatal-

mas üzemmé vált. Háborús eszközök tömegtermelésévé. Angliában a „fogyasztást” határtalannak fog-

ták fel, annyit termeltek vagy „vásároltak az Egyesült - Államoktól” amennyit csak lehetett.  

 

Az antant stratégiai elemévé vált, anyagban túlszárnyalni a központi hatalmakat. E cél egyik 

mellékterméke lett a központi hatalmak főleg a német lakosság kimerülése. Ez azt jelentette, hogy a 

háború elhúzódásával nyersanyag utánpótlási zavarok jelentkeznek. Ezzel viszont együtt jártak a la-

kosság élelmiszer ellátásában keletkező zavarok is.  

 

A rossz ellátás, a veszteségek megismerésével együtt járó csalódottság mellett elindult a fellazító 

propaganda hadjárat is. Anglia termel, és amire nem képes azt megvásárolja Amerikától. Amerika 

szállít. Amerika materiális javakban gyarapodik. Gyarapodásával sodródik végül is abba a háborúba, 

melynek kezdetén még, a nagy kívülálló. A kívülállóság veszélyezteti létfontosságú érdekeit. Ezek 

egyike Anglia maga. Anglia veresége Amerika biztonságát fenyegeti. A döntő pillanat 1917. év végén 

áll be, amikor nyilvánvaló lesz, hogy az amerikai utánpótlás aránylag rövid idő leforgása alatt elvisel-

hetetlen túlsúlyt fog jelenteni emberben és anyagban az antant számára. Magyarország veszteségei a 

Monarchián belül jelentkeznek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Csikszentdomokosi Emlékoszlop. 2010. május 5-én IMG_0608; 

 

Amerikában a Morgan-bankház irányít. Kölcsönöket nyújt az antantnak, amiért az antant or-

szágok a háború fenntartásához szükséges eszközöket, legnagyobb mértékben fegyvereket vásárol. 

Mégpedig a háborús ütközeteket, a vérontást elkerülő a kiadott napi parancsban termelő milliók munka 

gyümölcsét a fegyverarzenált, az amerikai „szállítóktól”. Az – üzlet az üzlet alapon, mert a Morgan – 

és a többi bankház tulajdonosainak az érdeke úgy kívánja-, ugyanezek a „szállítók” szállítanak a másik 

oldalnak is, ugyancsak a háború fenntartásához: fegyvereket. „Azon az üzleten, amit az első világhá-
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ború”-nak tanítanak a történelem órákon, - ha még tanítják -, a bankházak és hadiszállítók meggaz-

dagodnak. A háborúból befolyó pénz ezeknek teszi lehetővé politikai és gazdasági pozíciók betöltését 

a világ igen sok pontján és posztján. És az is elmondható, hogy ebben a háborúban igen sok ember 

pusztul el és családok milliói szegényedtek el, mennek tönkre.  

 

Helyzetértékelés (2) 

 

A. P. Taylor a részletekről   

 

1915 végére miden korábbi várakozás meghiúsult. 1914-ben a németek döntő győzelmet remél-

tek a nyugati fronton, az antant pedig az orosz „gőzhenger” beindulásával számolt. Mind két terv ku-

darcot vallott. 1915 elején az antant bízott, a döntő fölény kiharcolásában, vagy úgy, hogy bekeríteni 

Németországot, vagy egy frontális támadás révén, a németek pedig azt akarták elérni, hogy Oroszor-

szág lépjen ki a háborúból. Újabb kettős kudarc. Németország elérte alapvető célját: Mittel-európa 

végre konkrét formát öltött. Németország és a Monarchia voltaképpen egy országot alkotott, közös 

gazdasági és védelmi politikával, az Antwerpentől Bagdadig tartó politikai egységről nem is beszélve. 

 

Az antanthatalmaknak, akik önvédelemből léptek be háborúba, már egy létező német birodalmat 

kellett elpusztítaniuk, a német politikának ezzel szemben csak az új status quót kellett elismertetnie. 

Falkenhayn 1916-os stratégiája pontosan ezt célozta: felismerte, hogy Oroszország 1915-ös vereségei 

után nem főellenség többé. De nyugaton sem törekedett a végső győzelemre. Inkább a francia hadsereg 

kifárasztására játszott, hogy az többé ne lehessen eszköz az angol politika kezében. Ezáltal, és a ten-

geralattjáró-háború elindítása révén ugyanis az angolok bizonyára elfogadják a németek által felkínált 

békét. A Falkenhayn-féle stratégia lényegét a verduni erőd februártól júniusig tartó fáradhatatlan ost-

roma is jól példázza. …  

 

A keleti hadszíntéren az oroszok Bruszilov vezetésével májusban újra offenzívába kezdtek: min-

denki meglepetésére visszavették Galíciát, és egészen a Kárpátok előteréig jutottak. A siker diplomá-

ciai téren is kamatozott az antant számára. Romániát már 1914 augusztusa óta be akarták vonni a há-

borúba, de miközben a balkáni ország a belépésének árát már megszabta, a cselekvés nem volt ínyére. 

A Bruszilov-offenzíva sikerét látva attól tartottak, hogy végleg elkésnek. Franciaország már régóta 

szerette volna szövetségesei között tudni az országot, hiszen Kelet-Európa szláv dominanciája  melyet 

a franciák legalább annyira megvetettek, mint a németek ‒ legalább enyhülne valamelyest.  Az oroszok 

jobban örültek volna, ha a románok nélkül tudnak felülkerekedni a Monarchián, ám ez nem sikerült, 

ezért úgy gondolták, ideje lehetőséget adni a románoknak.  

 

Augusztus 17-én Oroszország és Franciaország elfogadta Románia feltételeit, melyek értel-

mében megkapja Erdélyt, Bukovinát és a Bánátot.  

 

A szövetségesek vállalták, hogy sakkban tartják Bulgáriát, így Románia teljes erejét az Ausztria-

Magyarország elleni támadásra összpontosíthatja. Az antanthatalmak támadása egészen addig tartana, 

míg Románia el nem éri háborús céljait, és el nem kezdődnek a béketárgyalások, ahol a románok teljes 

jogú tagként vehetnének részt. Az utóbbi feltételek kisebb súllyal estek a latba, mint azt a románok 

gondolták: augusztus 11-én ugyanis a franciák és az oroszok megegyeztek abban, hogy a béketárgya-

lások idején nem lesznek rájuk tekintettel. … A németek hamarosan újabb csapatokat csoportosíthatott 

át a Monarchia megsegítésére. Novemberben el is kezdődött az ellentámadás, és Románia az év végére 

a központi hatalmak kezére került. Mitteleurópa biztos lábakon állt, mint valaha, a döntő győzelem 

azonban ugyanolyan távolinak látszott, mint eddig. …  

A háború valódi fordulópontját az Egyesült Államok belépése jelentette. Noha az Egyesült Álla-

mok mély elkötelezettséget érzett a demokrácia ügye iránt, Wilson nem volt meggyőződve arról, hogy 

Európában valóban ez forog kockán. A háború előtti angol radikálisokhoz hasonlóan Franciaországban 

és Oroszországban ugyanúgy nem bízott, mint amennyire rossz szemmel nézte a német imperializmus 
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kiteljesedését. House véleményét fogadta el: Ha a szövetségesek győznek, az Oroszország hegemóniá-

ját jelenti a kontinensen, ha viszont a németek az a militarizmus kegyetlen zsarnokságát jó néhány 

elkövetkező generáció számára. Wilson reménykedett abban, hogy a liberális Németország a kontinens 

vezető hatalma marad. Ennek értelmében a három kelet-európai birodalom felbomlana, és helyüket 

független nemzetállamok foglalnák el. 77  

 

*** 

 

Gr. Tisza István miniszterelnök: T. ház! Azok az óriási harcok, amelyekről a ház június 14-iki 

ülésén megemlékeztem, még nem nyertek befejezést. Úgy gondolom, helyénvaló, hogy azoknak az 

utolsó két hét alatti folyamatára is vessek egy visszapillantást és tájékoztassam a t. házat a helyzetről.  

Azt hiszem, leghelyesebb, ha akkori nyilatkozatomhoz fűzöm mai előadásomat. Június 14-én 

konstatálhattam, hogy a mi hadseregünk eredeti arcvonala, annak nagyobb részében, változatlanul, 

rendületlenül fennáll. Ezt a nyilatkozatot ismételhetem ma is. Azok a részei a mi arcvonalunknak, me-

lyek hátranyomása az orosz offenzíva első időszakában nem sikerült, ugyanazzal a változatlan szilárd-

sággal kezünkben vannak ma is. Azon pontokra nézve, amelyeken sikerült az orosz offenzívának a mi 

haderőnket visszanyomni, annak a reményemnek adtam volt kifejezést, hogy a folyamatba tett ellen-

intézkedések hatása mihamarább érezhető lesz s ez a ránk nézve kedvezőtlen hadiesemény múló epi-

zódnak fog mutatkozni. (Mozgás a szélsőbaloldalon.)  

Justh János: Szép kis epizód! Százezer magyar elpusztult!  

Gr. Tisza István miniszterelnök: Ez a remény a volhiniai harctérre nézve teljes mértékben azon-

nal beigazolódott. Azok az erősítések, amelyeket úgy saját magunk, mint különösen német szövetsé-

gesünk a legrövidebb idő alatt a veszélyeztetett pontokra küldhetett, éreztették hatásukat és ma már 

lépésről-lépésre előrehaladó ellen-offenzívánkkal állunk szemben. Konstatálhatjuk, hogy az oroszok 

által elfoglalt térnek jelentékeny része újból ismét a mi kezeinkben van. Nem állhatott be a fordulat 

olyan gyorsan, a bukovinai harctéren. Itt küzdő hadseregünk még huzamosabb időn át túlnyomó ellen-

séges erővel állott szemben s e túlnyomó erő hatása alatt, amint méltóztatnak tudni, folytatnia kellett 

visszavonuló mozdulatait.  

E mozdulatok, fájdalom, Bukovina jelentékenyebb részének ellenséges kézre jutását eredmé-

nyezték, de az ellenségnek fokozott, nagy vesztesége mellett teljes rendben mentek végbe. Hadsere-

günk ma is teljes összefüggésben, intakt, teljes harcképességben, erős állásokat elfoglalva helytáll, s 

amint méltóztatnak látni, az utolsó három-négy nap alatt már nem az orosz offenzíva előhaladásáról, 

de az orosz támadásoknak nagy veszteségek melletti visszaveréséről számolhattunk be. A helyzet tehát 

ma az, hogy a volhiniai harctéren a mi ellenoffenzívánk lépésről-lépésre halad előre, a bukovinai és 

délkelet-galíciai harctéren az ellenség előnyomulását megállítottuk, az erőviszonyok ezen a harctéren 

is a mi javunkra tolódnak el és semmi ok sem forog fenn arra, hogy a múlt felszólalásomban kifejezett 

reménységemből bármit is levonjak, álláspontomon bármit is változtassak és hogy ne a sikerbe vetett 

rendületlen bizalommal nézzünk a közeljövő eseményei elé.  

Ezeket kötelességemnek tartottam megjegyezni. (Helyeslés.)  

 

Rakovszky István: A t. miniszterelnök úr nagyon helyesen járt el, hogy azon nagy nyugtalanság-

gal szemben, amely különösen a fővárosban mutatkozik, ezen megnyugtató kijelentéseket megtette. 

Én azonban a t. miniszterelnök úrnak a felszólalásában egy kis hézagot látok. Hiszem, hogy csak elné-

zésből nem említette ezt. Az egyik, ami nagyon fontos miránk, magyarokra nézve, az, vajon biztosítva 

van-e Erdélyország esetleges betörésekkel szemben, mert különösen ezek tekintetében mutatkozik 

nagy nyugtalanság? (Élénk: felkiáltások: balfelől: Úgy van! Ezért felelős a kormány!) A másik az, hogy 

ha sikerült megállítanunk ezt az offenzívát, ez mindenesetre máris nagy eredmény a jelenben, de sokkal 

rosszabb állapot mutatkozik most, mint volt azon a fronton négy-öt hét előtt. A nagyközönségben kü-

lönféle hírek keringenek arról, miért állhatott be ezen nagy csapás, amelyet én — és ebben eltérek a t. 

                                                 
77 A. J. P. Taylor: Harc a hatalomért 652 - 659. o. 
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miniszterelnök úrtól — nem tekinthetek egy epizódnak, ha nem is tartom katasztrófának (Ellenmondá-

sok és felkiáltások jobbfelől: Katasztrófáról nincs szó!) — mondom, hogy nem tartom katasztrófának 

— de mindenesetre a háború további folyamatát meghosszabbította és oly eredmények, amelyek köz-

elfekvőek voltak, ezáltal meg lettek hiúsítva.  

 

Én, t. miniszterelnök úr, nem azt kérdem, hogy ki a felelős, még azt sem kérdem, hogy ki követett 

el hibákat, hanem azt kérdem, hogy, ha itt mulasztások történtek, ha az előrelátás kellő mértéke hiány-

zott, vajon azok az illető személyiségek felelősségre fognak-e vonatni e nagy veszteségek miatt? (Elénk 

helyeslés balfelől.) Kötelességünk a felelősség kérdését felvetni. Könnyítés ez a t. miniszterelnök úrnak 

és a t. kormánynak, ha a háború egy ilyen fordulatánál valaki a parlamentben a felelősség kérdését 

felveti. Szeretném tudni azt is, igazak-e azok a nagy veszteségek, amelyekről beszélnek, (Felkiáltások 

balfelől: ügy van! Százezer ember pusztult el! Halljuk! jobb felől.) mert ezek javarészt a mi véreink. 

 

Sümegi Vilmos: Úgy van! Magyar pusztul mindenütt! (Igaz! balfelől.)  

Justh János: Százezer magyar elpusztult! (Felkiáltások balfelől: Úgy van! Üldözik őket! Zaj.)  

 

Rakovszky István: Mindenütt magyar vér folyt és magyar katonák jutottak orosz fogságba. Ezért 

kérném, ha a t. miniszterelnök úr abban a helyzetben van, hogy felvilágosításokat adjon, adja azokat 

meg; ha pedig e pillanatot nem tartja erre alkalmasnak, kész vagyok későbbi alkalmat megvárni, de 

kérném a t. miniszterelnök urat, mondja meg nekünk, hogy mikor fog erre nézve felvilágosításokat 

adni? (Elénk helyeslés balfelől.) 

Elnök: A miniszterelnök úr kíván szólni.  

 

Gr. Tisza István miniszterelnök: A t. képviselő úr első kérdésére egyszerűen utalok kijelenté-

semre, amelyben azt mondtam, hogy a szóban forgó hadseregünk teljes harcképességgel erős állások-

ban áll és az erőviszonyok a mi javunkra módosulnak. Ennél többet, azt hiszem, nem mondhat komoly 

ember egy nagy világháborúban, és ebből, azt hiszem, mindenki levonhatja magának a konzekvenciát.  

Rakovszky István: Ha Erdély biztonságban van, akkor helyes!  

 

Gr. Tisza István miniszterelnök: A veszteségekre nézve méltóztatnak látni, hogy ebben a hábo-

rúban egyetlen hatalom sem szolgáltat részletes adatokat. Tudjuk mindnyájan, hogy ennek a háborúnak 

úgy győzelmes, mint hátrányos eredménnyel lefolyt ütközetei eddig példátlanul álló nagy veszteségek-

kel jártak. Természetes, hogy véres harcok azok is, amelyek most folynak. Azt hiszem, nincs senki, aki 

ne sajnáljon minden csepp kiontott vért. De azt hiszem, joggal állíthatom, hogy minden valószínűség 

szerint ezekben a harcokban is a velünk szembenálló ellenség veszteségei a mi veszteségeinket nagyon 

tetemesen túlhaladják.  

 

Ami a képviselő úr utolsó kérdését illeti, én csak azt mondhatom, hogy minden tekintetben min-

den megtörténik, ami a hadműveletek jövő sikerének biztosítása érdekében szükséges. Egyébiránt en-

nek a kérdésnek részletesebb fejtegetését az ország érdekében állónak nem tartom. 78  

 

 

Helyzetértékelés (3)  

 

Elhangzott a vád: Elárulták Erdélyt! Ezután Justh Gyula kiáltott fel: Mondjon le! A miniszterel-

nök augusztus 24-én hazudott! Közbeszól Beck Lajos: Azt mondták akkor, hogy biztosítva vannak a 

határok! … Justh Gyula: Aki hibázott, az menjen! Sümegi Vilmos: Jelentse, hogy földönfutók lettek a 

székelyek! Ábrahám Dezső: Bevehetetlen szorosok! Justh Gyula: Mondjon le! Mondjon le! …  
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Gr. Tisza István miniszterelnök: Más esetekben, ha magukat csak félig-meddig is a művelt em-

beriséghez számító nemzetek között háborús bonyodalomra került a sor, ezt a háborús bonyodalmat 

diplomáciai tárgyalások, diplomácia súrlódások előzték meg. … Az az állam, amely támadó szándé-

kokat táplált a másik ellen, formulázott bizonyos követeléseket és legalább a külszínt megtartotta abban 

a tekintetben, hogy … Minden egyébtől eltekintve, azt hiszem, a magyar nemzet legszentebb érdeke 

kívánja azt …  

Justh Gyula: Hogy menjen innen! Gr. Károlyi Mihály: Menjen onnan, igen! … …  

Gr. Tisza István: Legyenek meggyőződve a t. képviselő urak, hogyha lehetségessé válik e házban 

az egymás meghallgatása, én megadom mindenre azt a választ, amit a mai körülmények között az 

állami érdekre való tekintettel megadhatok. Ebben a jelen pillanatban tartózkodni kívánok minden 

egyéből, hiszen rákerülhet egyébre is a sor nagyon rövid idő alatt  csak a román hadüzenettel, a román 

orvtámadással kapcsolatos rövid kijelentést akarok tenni. Ismétlem, t. ház, ez a kijelentés igen rövid 

lehet, mert nem vagyok abban a helyzetben, hogy a háborúnak bárminemű diplomáciai előzményeiről 

beszámolhassak.  

 

A világtörténelem számtalan példáját mutatja fel annak, hogy egyik szomszéd agresszív, gonosz 

szándékokat táplált a másik ellen. De míg eddig mindegyikben volt egy bizonyos szeméremérzet, mely 

arra indította, hogy felállítson bizonyos követeléseket, formulázza azokat, tárgyalásokat folytasson és 

csak azok meghiúsulása után indítsa meg a háborút: ilyen támadást, melyet semmiféle követelés meg 

nem előzött, még csak a köztünk fennállott szerződéses viszony felbontása vagy felmondása sem s 

amelynél a hadüzenet akkor adatott Bécsben, mikor a puskák már ropogtak a határon, ilyen orvtámadás 

az egész világon példátlan. Ez az eljárás, melyről bővebben nyilatkozni nem kívánok, a román támadás 

időpontjára nézve tévedésbe ejthetett és tévedésbe ejtett mindenkit.  

 

Tévedésbe ejtette az összes, a mi szövetségünkhöz tartozó diplomáciai és katonai tényezőket. 

Igenis, a szövetséges államok összes hivatott tényezőit. De azzal, hogy Románia készülődik és hogy 

ha nincs is készen, mert nem volt készen, de közel álla a készenléthez: azzal tisztában volt mindenki. 

És igenis, a szövetséges hadvezetőségek teljes egyetértésben készültek erre az eshetőségre és 

megállapították Románia támadása esetére az egyetértőleg, egy összefüggő terv alapján intézendő had-

műveleteket. Az erre vonatkozó előkészületek folyamatba tétettek úgy Bulgáriában, mint Magyaror-

szág határain. Mint Erdélyben. A román támadás bekövetkezett, mielőtt ez intézkedések befejezést 

nyertek volna. Senkinek sem facsarodik el a szíve inkább, mint nekem, hogy ez a meglepetésszerű 

orvtámadás különben elkerülhető szenvedésekkel borította el hazánk határszéli lakosságának sok ez-

reit. … De azért bízom Istenben, hogy Románia el nem fogja kerülni sorsát. …  

 

Pop Cs. István: A magyarországi román nemzetiségi párt mély megdöbbenéssel vette a hírt, hogy 

a velünk szomszédos Románia hazánk ellenségi sorába lépett és monarchiának hadat üzent. Mindig 

lehetetlennek tartottuk azt, hogy Románia azon monarchia ellen harcoljon, amelyben a dicsőséges 

Habsburg-dinasztia védelme alatt több milliónyi román él hűségben és örvendetes fejlődében és lehe-

tetlennek tartottuk azt, hogy Románia az orosz birodalommal szövetkezzék, amely leginkább veszé-

lyezteti a román fajnak ekszisztenciáját, mert hisz épen Románia történelme tanúskodik Oroszország 

hálátlanságáról és perfídiájáról. … Magyarország román népének a trón és haza iránti hűsége törhetet-

len, azt a váratlanul jött hadüzenet, meg nem ingathatja, mint eddig, úgy ezentúl is minden ellenséggel 

szemben, jöjjön az bárhonnan is, hazáját és apostoli királya trónját vérével és vagyonával és minden 

tőle telhető áldozattal meg fogja védeni.    

Gr. Apponyi Albert: … Én hazánk integritását kerülő úton megtámadottnak látom, megtámadott-

nak tartottam eddig ellenünk sorakozott ellenségeink által is, de most minden magyarázást, minden 

félreértést, minden eltérő nézetet kizáró brutalitással tette egy új ellenség, még pedig úgy, hogy áruló 

és orvul támadó módon támadt hazánk megszentelt területére. Ne legyen tehát kétség az iránt senkiben, 

hogy nincs Magyarországnak az a politikai tényezője, amely nem tartaná kötelességének hozzájárulni 

ahhoz, hogy ebben a szó betűszerinti értelemében önvédelmi harcunkban a nemzet összes energiái 

megfeszítésének kell érvényesülnie. …  
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Azt, hogy a román politikai tényezők nagy perfídiával leplezték szándékaikat és a művel nemze-

tek közt mutatkozó differenciák elintézésében szokatlan utakon jártak, hogy félre tudták vezetni a dip-

lomáciai képviseleteket, hogy az ő betörésük váratlanul jött, ez, t. képviselőház, mind lehet és tényleg 

históriai tény, de nem mentség azoknak, akiknek kötelessége volt az ily bonyodalmakat előre látni, 

akiknek a hivatalos hivatása, akik azért vannak azokon a helyeken, amelyeken vannak, hogy ily meg-

lepetések elő ne forduljanak. ... azt mondom azoknak, akik ügyeinket és katonai ügyeinket intézik: 

markoljanak bele a magyar nemzetnek erőrezerváiba, vessenek véget minden jogosulatlan felmentének 

és szabadságolásnak, ne hagyjanak fiatal erőket olyan munkák végzésénél, amelyeket idősebbek is 

elvégezhetnek és elvégezni hajlandók. …  

Gr. Andrássy Gyula: Mintha Románia azt a feladatot tűzte volna ki, hogy utólag megmentse 

Olaszország reputációját, mintha azt a feladatot tűzte volna ki, hogy megmutassa, hogy álnokságban a 

babér nem az olaszoké. Olaszország felmondta a hármas szövetséget. … Románia beszél nemzetiségi 

elvről, beszél arról, hogy ennek megvalósítása vezeti. De ez valótlanság. Hisz vágy a székelyekre, 

szászokra terjed ki, akik biztosan nem tartoznak a román fajhoz. … Mikor a nemzet élet-halál harcot 

folytat, akkor minden hiba végzetes, akkor, ha vannak aggályink, ha a nemzet egy része vagy egy pártja 

nem tartja arra valónak a vezetést, hazafias kötelesség ezen aggályát kifejezésre juttatni, akkor hazafias 

kötelessége arra törekedni, hogy eltávolítassanak azok az egyének, akik nem alkalmasak arra, hogy a 

nemzetnek legszentebb érdekeit megóvják. …  

Gr. Károlyi Mihály: … Azt látjuk, hogy minket egyáltalában »non valeur«-nek tekintenek, hogy 

minket egyáltalában nem tartanak érdemesnek arra, hogy a saját területünket megvédjük. 400 éves 

türelmünknek vége van. Mai napon csordult ki az a pohár, amelyik tele van. Ma nem kérünk, követe-

lünk. … Mi és minden magyar ember mindent meg fogunk adni azért, hogy Erdélyt megmentsük. 

Mindent megteszünk azért, hogy Erdélyből kiverjük az ellenséget. Mi odaadjuk életünket, odaadjuk 

vérünket, odaadjuk hogyha kell, gyermekeinket is. Oda fognak menni az asszonyok is és mint egri 

hősnők, úgy fogják védeni Erkélyt. Hanem ezt egy feltételhez kötjük, egy olyan feltételhez, amely 

nélkül ottani harcaink sikerét nem látjuk biztosítva, s ez a feltétel az, hogy azok az emberek, akik eddig 

vezették az országot, azok mondjanak le. …  

 

Gr. Tisza István miniszterelnök: Én nagyon kérem a t. házat: ám gyakoroljon mentől szigorúbb kritikát, 

állok elébe; nem mondhatom, hogy meghátrálok előle, de állok elébe; nagyon kérem a t. ház minden 

tagját: ne nyúljunk a magyar nemzet közös kincséhez, ne tépázzuk meg azt az erkölcsi tőkét, amelyre 

a magyar nemzetnek a megpróbáltatásnak, a harcnak ebben a nagy pillanataiban szüksége van! 79  

 

Helyzetértékelés (4) 

 

„Románia 1916. augusztus 27-én hadat üzent a központi hatalmaknak. Románia hadba lépésével 

az osztrák-magyar koalíció számára a háború eddigi legsúlyosabb katonai és politikai válsága állott 

elő: az uralkodó körökben először tudatosult a háború elveszésének veszélye. … 

A huszonhárom hadosztálynyi román erő támadása jól megválasztott körülmények között indult. 

A Bruszilov-offenzíva eredményessége, a német erők súlyos védelmi harcai a nyugati arcvonalon, az 

olasz hadsereg meg-megújuló támadásai az Isonzó mentén, gyors sikert ígért. Románia az antanthatal-

makkal kötött augusztus 17-i katonai egyezmény alapján főerejét, az 1., a 2. és a 4. hadsereget Erdély 

elfoglalására sorakoztatta fel, majd a Bánát és Budapest felé akarta folytatni a támadást. A román had-

műveleti terv szoros összhangban állott Erdély és Bánát meghódításának politikai célkitűzésével, s 

egyben a központi hatalmak délkeleti és déli arcvonala összeroppantásának hadászati céljából. …  

Az I. osztrák-magyar hadsereg a támadó román csapatokkal szemben kemény ellenállást tanúsí-

tott: a két éve folyó háború tapasztalataival felvértezett alakulatok a román erők benyomulásának tem-

póját Erdély déli és délkeleti részében erősen lefékezték, ha térnyerésüket megakadályozni nem is tud-

ták. A hadvezetés a magyar kormány lelőtt kellő időben feltárta a védelem lehetőségeit, s a Maros 
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vonaláig történő visszavonulást elkerülhetetlennek tartotta. A Tisza-kormány Erdély területeire kor-

mánybiztost nevezett ki, hogy kényszerű kiürítést irányítsa, a lakosságot evakuálja. A kormánybiztos 

mulasztásai következtében azonban a lakosság körében óriási pánik keletkezett, amit az anyagi javak 

példátlan pusztítása kísért.  

Mivel az Erdélybe betörő három román hadsereg előnyomulását az osztrák-magyar 1. hadsereg 

lelassította, elegendő idő maradt az ellentámadás kibontakozására. … Október végéig a román csapatok 

Erdélyből mindenütt kiszorultak, és az arcvonal a Kárpátok vonalában megmerevedett.  

A németek november 11-én a Déli-Kárpátokból Falkenhayn 9. hadseregével új támadást indítot-

tak. A Tirgu-Jiunál november 16-17-én aratott győzelem megnyitotta az utat a Havasalföld felé. A 

román ellenállás megtörése céljából Mackensen dunai serege november 23-án átkelt a Dunán, és Bu-

karest irányába nyomult. A román erők ellencsapása a sereg bal szárnyát nehézhelyzetbe hozta ugyan, 

de az újabb német erők harcbavetése elhárította a veszélyt. A román haderő az északról és délről Bu-

karest felé nyomuló szövetséges csapatoktól Argesnál november 30- december 3-án elszenvedett ve-

reség után kénytelen volt a fővárost kiüríteni és visszavonulni.” 80 

 

*** 

 

T. képviselő urak! Pártkülönbség nélkül fordulok önökhöz és kérve kérem önöket, hogy ezen 

kérdésnek kezelése körül felejtsék el a pártkereteket, érezzenek csak egyet: azt, hogy magyarok. Néz-

zenek át a Királyhágón, a tőlünk elhódított és most visszahódított földre. Ennek a földnek minden rögét 

gyémánttá szentelte apáink kihullatott vére; ennek a földnek minden halma temető, mely minket ált, 

ha hozzá hívek vagyunk és minket átkoz, ha megtagadjuk. Ennek a földnek földönfutóvá tett éhező, 

nyomorgó, szenvedő gyermeki nevében kérem önöket, t. képviselő urak, hogy dobjanak ki lelkükből 

csak egy pillanatra minden más gondolatot és gondoljanak az első hitvesi csókra, gyermekük első ga-

gyogására, édes atyjuk sírjára, vagy édes anyjuk áldó kezére, amely annyiszor simította végig homlokát 

a rossz fiúnak és legyenek egy pillanatra csak magyarok és csak emberek és adják vissza Erdély érde-

keit magukévá téve annak a régi, büszke, munkás, becsületes, nemzetfenntartó népnek lelki egyensú-

lyát és nyugalmát. Ezt megtenniük kötelesség, ezt megtagadni bűn saját nemzetünk ellen. 81 

 

*** 

 

670. országos ülés 1916. november hó 27-én Szász Károly elnöklete alatt. 

 

Gr. Tisza István miniszterelnök: T. ház! Van szerencsém egy legkegyelmesebb királyi leiratot 

átnyújtani. Tisztelettel kérem, hogy azt meghirdetni és hasonló célból a főrendiházhoz átküldeni mél-

tóztassanak.  

Mihályi Péter jegyző (olvassa): Kelt Bécsben, 1916. évi november hó 21-ik napján. Károly s. k. 

gróf Tisza István s. k.  

Mi I. Károly, Isten kegyelméből Ausztriai császár, Csehország királya stb. és Magyarország e 

néven IV. Apostoli királya. Magyarországnak és Társországai Zászlósainak, egyházi és világi Főren-

déinek és Képviselőinek, akik megdicsőült Dédnagybátyánk, I. Ferencz József Ő Császári és Apostoli 

Királyi Felsége által 1910. évi június hó 21-ikére Budapest székesfővárosunkba összehívott ország-

gyűlésen egybegyűlvék, királyi üdvözletünket. 

Kedves Híveink! A nemzet gyászában osztozó lelkünk mélységes bánatával, de a Gondviselés 

kifürkészhetetlen utaiban való megnyugvással hozzuk tudomásotokra, hogy dicsőséges emlékezetű 

boldogult Dédnagybátyánk I. Ferencz József Császár és Apostoli Király a mai napon a halandó létből 

az örök életbe költözött. Amidőn tehát az uralkodást, mint nevezett néhai Dédnagybátyánk utódja és 

örököse, az ország törvényeink jelesül az 1932. évi első és második törvénycikk értelmében Istenbe 
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vetett reménnyel, bizalomteljesen elfoglaljuk, addig is, amíg, lelkünk sugallatához s a törvény rende-

letéhez képest mielőbb megtartandó koronázásunk alkalmából királyi hitlevelünkben tehetnénk bi-

zonyságot fejedelmi szándékaink felől, az alkotmány és törvény megtartására és mások általi megtar-

tatására, valamin hű Magyarországunk és társországai javára irányuló törekvésünkről biztosítunk.  

Kikhez egyébként királyi kegyelmünkkel állandóan hajlandók maradunk.  

 

Szász Károly elnök: … A magyar nemzetre borult mélységes gyász két érzésen alapszik: a hódo-

latteljes ragaszkodáson, amellyel a magyar ember, őseitől öröklött hagyományaihoz híven tekintett 

mindig Szent István koronájának viselőjére, ‒ és a szívbeli szereteten, amellyel megdicsőült királyát 

áldásos életében körülvette.  

 

I. Ferencz József nem csupán nagy uralkodó, hanem kiváló ember is volt; homlokára nemcsak a 

földi hatalmat jelentő korona fénye áradt, hanem ragyogóvá tette azt a lelki nagyság koronája is, melyet 

viselvén, úrrá lett királyunk a szíveken is. A hű magyar nép belefoglalta az ő királyának nevét szívébe, 

dalába és imádságába, tisztelve és szeretve benne azt a nagy embert, aki nemcsak ura, hanem atyja is 

volt népének. Hogyne volna a magyar nép fájdalma igaz és megható, gyásza őszinte és mély, mikor ily 

hőn szeretett uralkodót kellett elveszítenie!  

 

I. Ferencz József két emberöltőn át uralkodott s majdnem félszázadon át viselte Szent István 

koronáját. Hosszú élettel áldotta meg a Gondviselés, de emberi és uralkodói súlyos megpróbáltatásokat 

is mért reá. Ifjúi lelkét már kezdetben nehéz idők viharos ellentétei ostromolták; fiatal korára a nemzet 

szomorú napjai vetettek árnyat; a majdnem két évtizedig kellett a helyzetnek érlelődnie, hogy az élete 

delére jutott uralkodó megbékéljen a sokat szenvedett, de ősi erényit soha meg nem tagadott nemzettel, 

olyan szövetségben forrva vele egybe, amit meleg érzés sugallt és bölcs megfontolás pecsételt meg.  

A kölcsönös bizalom király és nemzet között vált tengelyévé Magyarország története legújabb 

korszakának, mely biztosította a politikai és társadalmi, közművelődési s közgazdasági fejlődés min-

den előfeltételét és ezek nyomán hatalmas eredményeit. …  

 

Tisztelettel megjegyzem, hogy az idő rövidségére és a körülményekre való tekintettel bátorkod-

tam a babérkoszorút már megrendelni, gyásszal borított nemzetiszínű szalagján a következő felírással:  

 

» I. Ferencz József, Magyarország apostoli király halhatatlan emlékének ‒ hálás kegyelettel a 

magyar országgyűlés képviselőháza. « 

 

Gr. Tisza István miniszterelnök: … Hosszú uralkodásának 1848, 1867, 1896 és 1914 megannyi 

jelzőkövei. Trónra lépte a sokáig lappangó ellentétek végtelen egymásra törésének katasztrofális kor-

szakába esett. E végzetes küzdelmek és az azokat követő gyászos korszak tanulságaiból merítette azt 

a mentő gondolatot, amely élete delén a magyar nemzettel való kiegyezés révpartjához juttatott királyt 

és nemzetet. Majd három évtized békés fejlődésére a nemzettel együtt örülve tekint vissza és lélekben 

egybeforrva a nemzettel üli meg a magyar állam ezredéves emlékünnepét, kevés vártatva rá a negy-

vennyolcas törvények megalkotásának ötvenedik évfordulóján.  

 

A béke műve folyik tovább. De nem adatott meg neki, hogy élete végéig élvezze a béke jótéte-

ményeit. Tornyosulnak a fellegek körülöttünk. Mind szemmel láthatóbb jelekben mutatkoztak ellensé-

gink gonosz indulatai. Provokáció provokációt ért és a világ legbékésebb fejedelme élete alkonyán 

trónjának, birodalmainak, mindnyájunk fenyegetett létének védelmére kardot rántani kényszerült. És 

t. ház, művének értéke ekkor tűnt ki igazán. A reánk zúdult nagy világkonflagráció tűzpróbája bizo-

nyította be, hogy a magyar nemzet évezredes jogát és nemzeti létfeltételeit akadályozó intézmények 

elhárítása, amitől pedig oly sokan féltették a nagyhatalmi állást, az erőnek, a minden veszéllyel diadal-

masan dacoló élő erőnek és hatalomnak milyen magas fokára emelte a monarchiát. … 
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Gyengülő testi erővel, de törhetetlen lélekkel szentelte magát a mai komolyan nagy idők nagy 

feladatainak. Dolgozott híven mindhalálig. Élete utolsó napján láztól gyötörve erőltette a munkát s 

meghagyta, hogy költsék fel másnap félnégykor, amidőn utoljára hunyta álomra szemeit. 

Ezt a parancsát nem lehetett teljesíteni. Pihenni tért, eltávozott; ebből az elalvásából e földi létben 

nem várt reá több felébredés. … 82 

 

*** 

 

Új fejezet kezdődik a magyar történelemben. A koronázási hitlevél szerkesztésére kiküldött or-

szágos küldöttség jelentésének és az ezzel kapcsolatos Gr. Apponyi Albert és Gr. Károlyi Mihály kü-

lönvéleményeinek tárgyalása, a tárgyalás sürgőségének kimondása a 678. 679. országos ülésen kezdő-

dik el. Tárgyalják a koronázási eskü szövegét és hitlevelet. 83 

 

IV. Károly király  

 

Bartoniek Emma tudományos munkájában leírja: A magyar királykoronázások történetét. Törté-

neti alkotmányunk felderítéséhez javasolt a koronázás időbeni folyamatának áttekintése. Ferencz Jó-

zsef halálával új „apostoli király” ül a magyar trónra, a koronázás eseménytörténetének csupán egy 

rövidített részével ismertetjük meg a tisztelt olvasót. Az 1916. évben zajló koronázási események a 

Habsburg-Lotheringiai ház és a magyar uralkodó osztály történelmi szemléletére, az ellentétes érdekek 

ütközéseire ad választ. A „nemzet” túl a háborús készülés formális és húsbavágó részein – 1917-et 

írunk –, sok fronton folyik már a vér. A magyar nemzet egésze szabadságát Szent István király hagyo-

mánya alapján a magyar apostoli király szentesíti meg, közösen választói akaratával. Ennek a közös 

akaratnak adja meg hitelét: Ausztria császára és a magyar Főrendéinek és Képviselőinek gondolatcse-

réje, amin belül érzékelhetjük a koronázási hitlevél és a koronázási eskü szövegéről szóló vitát, elfo-

gadott szövegét; a koronázás előkészítéséről, a koronázási ceremóniáról szóló dokumentumokat. 84 

 

A koronázást leíró bizottság jelentésében, I. Károly ünnepélyes koronázási ceremóniáját a koro-

názási ünnepélyekről a legnagyobb részletességgel örökíti meg. Ezt fellelhetjük és elolvashatjuk a 

„Képviselői irományokban”. Egy rövidebb tájékoztatást idézünk Kray István tollából: 85  

 

««A magyar közvélemény Ferenc József halála után, pártkülönbség nélkül azt kívánta, hogy mi-

nél előbb történjék meg IV. Károly király megkoronáztatása Szent István koronájával. A magyar nem-

zetnek ezt az óhaját maga az ifjú király is osztotta, és így hamarosan megindultak a tanácskozások a 

koronázás napjának megállapítása végett. A tárgyalások eredményeként 1916. december 30-ára tűzték 

ki a koronázás napját, és elhatározták, hogy magát a szertartást a komoly háborús időknek megfelelően 

a szokottnál egyszerűbb keretek között, de mindazonáltal azzal az illő fénnyel és pompával fogják 

megrendezni, amit ez a fontos közjogi aktus megkíván.  

A karácsonyi ünnepeket a királyi család a reichenaui Wartholz-villában töltötte, és a királyi pár 

onnan közvetlenül az ünnepek után indult a budapesti koronázásra. A királyi gyermekek közül csak az 

akkor négyesztendős Ottó trónörökös utazott szüleivel Magyarországra. … A Nyugati pályaudvaron a 

                                                 
82 / 1910 - 1918 / képviselőházi napló, 1910. XXXIII. kötet * 1916. november 27- február 1. / Ülésnapok / 1910- 670. 5. o. 

1916. november 27. 
83 3. számú melléklet. (95. o.) 
84 A koronázással kapcsolatos teendők iránti intézkedések vitái, az Országos ülés 680. 681. országos üléseken folytatódik. 

Külön tárgyalást kívánt a koronázás alkalmával a nádori teendőeket végző megbízott választása, az országgyűlési küldött-

ség képviselőházi tagjainak megválasztása. Ez utóbbi teendőket a 682. ülésen vitatták a képviselők. A 683. ülésen a főrendi 

ház által kijelölt főrendek névsorát küldte át az alsóházba, akiket jelölte ki az országzászló vitelére. Következett az Ország-

gyűlés két házának koronázó együttes ülése 1916. december 30-án. Az együttes ülés megnyitása, a koronázó főtemplomba 

való felvonulás.  
85 Kray István: A kabinetiroda szolgálatában a világháború alatt (részletek).  
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magyar kormány összes tagjai, a székesfőváros, valamint az ott székelő hivatalok vezetői; a Budapes-

ten levő katonai parancsnokok és számos főrend és országgyűlési képviselő várta a királyi párt. Amikor 

a király vonata a pályaudvar nagy csarnokába befutott, gyönyörű képet nyújtott a sok száz és száz 

díszmagyarba öltözött úr. Maga a király magyar lovas tábornoki díszruhát viselt. A katonazenekar a 

nemzeti himnuszt játszotta, majd zúgott az "Éljen!", amikor a királyi pár a vonatból kiszállott. Az üd-

vözlések és jelentések elhangzása után a király a királynéval és a trónörökössel együtt nyitott udvari 

kocsiba szállott, és a Vilmos császár úton, a Fürdő utcán, a Lánchídon és a Hunyadi János úton hajtatott 

fel a várba.  

A következő két nap küldöttségek és személyiségek fogadásával telt el. December 29-én a királyi 

palota dísztermében fogadta őfelsége Csernoch János bíboros hercegprímás vezetése mellett azt a kül-

döttséget, amely a koronázás alkalmából kiadandó királyi hitlevelet nyújtotta át neki aláírás végett. 

Végre felvirradt december 30-a is, a királykoronázás várva várt ünnepének napja. … A koronázási 

ünnepségek kezdetét egy ágyúlövés jelezte, amely pontban fél nyolc órakor reggel dördült el a gellért-

hegyi citadellánál. Ekkor nyitotta meg Jósika Samu báró, a főrendiház elnöke, a koronázó országgyű-

lést az Országház kupolacsarnokában. …  

 

Időközben megtörtént a Szentháromság téren a vármegyei és városi küldöttségek felvonulása. 

Gyönyörű látványt nyújtott a sok pompás díszmagyar, valamint Nagy-Magyarország hetvenegy vár-

megyéjének és huszonkilenc törvényhatósági joggal felruházott városának hatalmas zászlóerdeje.  

 

Mialatt itt a téren tartott a felvonulás, megindult a díszmenet a királyi várpalotából is. A menet 

élén udvari zenészek haladtak hatalmas harsonákkal. Utánuk egy honvédhuszár század jött teljes dísz-

ben, lóháton. A huszárok mögött Szegedy-Maszák Aladár udvari tanácsos lovagolt heroldnak öltözve. 

Azután jöttek a magyar darabont testőrök festői magyar díszegyenruhában, gyalog, és a magyar királyi 

testőrség tagjai, lóháton. Most udvari díszhintók következtek, amelyekben az udvari főméltóságok és 

a királyi udvartartás tagjai foglaltak helyet, a hölgyek is pompás magyar díszruhákban. Az utolsó dísz 

kocsiban Tisza István gróf miniszterelnök, nádor-helyettes ült. Végre megérkezett a királyi pár dísz-

hintaja is, amely elé nyolc tiszta fehér mén volt fogva. Károly király magyar lovas tábornoki díszruhát 

viselt, a királyné pedig gyönyörű, nehéz arany díszítésű, fehér magyar díszöltönyt. A négyéves kis Ottó 

trónörökösön ragyogó fehér magyar apródi ruha volt, amelyet Benczúr Gyula festőművész tervezett.  

 

A templom kapujában két megyéspüspök fogadta a királyi párt, név szerint Szmrecsányi Lajos 

egri érsek és Hornig Károly báró bíboros, veszprémi püspök, a királyné kancellárja. Harangok zúgása 

és a magyar himnusz hangjai mellett vonult be a királyi pár a templomba, és ott a részére a főoltárral 

szemben elkészített karosszékeken foglalt helyet. A Koronázó templom belsejének remek díszítését 

Bánffy Miklós gróf tervezte. A királyi pár megérkezése után megkezdődött a koronázási szentmise, 

melyet Csernoch János bíbornok, Magyarország hercegprímása celebrált. A koronázás tulajdonképpeni 

szertartása a szentmise után kezdődött.  

Először Károly király lépett az oltár elé, hogy letegye az előírt egyházi esküt. Eskütétel után 

megtörtént a király felkenése a szentelt olajjal, majd pedig Esterházy Miklós herceg, zászlósúr rátette 

a király vállára Szent István palástját. A király most az oltár legfelső lépcsőfokára térdelt, mire 

Csernoch János hercegprímás és Tisza István gróf nádor helyettes kezükbe vették az addig oldalt egy 

asztalon elhelyezett Szent Koronát, és azt a király fejére tették. Utána átadták a királynak a koronázási 

jelvényeket: a jogart és az országalmát, mire a király lejött az oltár lépcsőjén, és az evangélium oldalán 

levő trónszéken foglalt helyet.  

 

A koronázás pillanatában odakinn a Szentháromság téren sortűz dördült el, és újból megkondul-

tak a templom harangjai, a templomban pedig a nádor helyettes ugyancsak "Éljen a király!" kiáltással 

üdvözölte Magyarország új koronás királyát. Könnyekig megható jelenet volt, amikor erre az egész 

templomban felharsant az "Éljen!", és felcsendültek újból a himnusz áhítatos hangjai.  
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A himnusz elhangzása után két püspök a király elé lépett, és elvette tőle a koronázási jelvényeket, 

mire a király megkérte a veszprémi püspököt, hogy koronázza meg a királynét. A királyné megkoro-

názása ugyanis régi előjoga a veszprémi püspöknek, aki a "királyné kancellárja" címet is viseli. Ekkor 

Esterházy Sándor gróf, a királyné főudvarmestere, az oltár elé vezette a királynét, aki az ott elhelyezett 

vánkosra térdelt le. Azután a nádor helyettes és Festetics Tasziló herceg főudvarmester levették a Szent 

Koronát a király fejéről, és azt az oltáron levő vánkosra helyezték.  

 

A veszprémi püspök most megkoronázta a királynét az úgynevezett házi koronával. Ennek meg-

történte után a hercegprímás és a nádor helyettes ismét kezükbe vették a Szent Koronát, és azzal a 

királyé jobb vállát érintették meg, majd pedig újból feltették a Szent Koronát a király fejére. A királyné 

most helyet foglalt a király melletti trónszéken, mire a hercegprímása "Te Deum laudamus" hálaéneket 

intonálta. Amíg a templomban a "Te Deum" elhangzott, odakinn a téren újabb sortűz dördült el. A 

toronyban zúgtak a harangok, a Gellérthegyen dörögtek az ágyúk. Ezzel véget ért a koronázás temp-

lomi szertartása, és a királyné a trónörökössel és kíséretével elhagyta a templomot, és a kívül állók 

lelkes éljenzésétől kísérve díszhintón visszatért a királyi palotába.  

 

Most következett a templomban az aranysarkantyús vitézek felavatása. A negyven felavatott vi-

téz egymás után járult a király trónszéke elé. Ott fél térdre ereszkedtek, s a király mindegyiknek jobb 

vállát megérintette Szent István kardjával. A király ezúttal kizárólag olyan egyéneket avatott fel arany-

sarkantyús vitézekké, akik a harctéren tanúsított bátor magatartásuk révén szereztek erre érdemeket. 

Volt ezek között több súlyos sebesült is, akik csak támogatással tudtak a király elé járulni. Ez a jelenet 

nemcsak a jelenlevőket, de magát a királyt is mélyen megrendítette.  

 

Az avatás megható jelenete után a király a főpapoktól és zászlósuraktól körülvéve elhagyta a 

templomot. Fején Szent István koronájával, vállán a koronázási palásttal, oldalán az ország kardjával 

és kezében a jogarral és az országalmával kint a téren egyenesen a Szentháromság szobra alatt levő 

emelvényre lépett, a közönség dörgő éljenzésétől kísérve. A szűnni nem akaró éljenzés csillapultával 

átadta a jogart Dessewffy Aurél gróf országbírónak, az országalmát pedig Skerlecz Iván báró horvát 

bánnak, a hercegprímástól pedig átvette a koronázási eskünél használt keresztet. Tisza István gróf ná-

dor helyettes most átadta a hercegprímásnak az eskümintát. A király erre jobb kezét esküre emelve 

harsány, messze hallható hangon mondotta a hercegprímás után a koronázási eskü következő szavait:  

 

»Mi, IV. Károly, Isten kegyelméből Magyarország és társországainak örökös apostoli királya, 

esküszünk az élő Istenre, a boldogságos Szűz Máriára és az Istennek minden szentéire, hogy az Isten 

egyházát, Magyarország és társországai törvényhatóságait s egyházi és világi minden rendű lakosait 

jogaikban, kiváltságaikban, szabadságukban, szabadalmaikban, törvényeikben, régi jó és helybenha-

gyott szokásaiban megtartandjuk, és mindenkinek igazságot szolgáltatunk. Magyarország és társorszá-

gai jogait, alkotmányát, törvényes függetlenségét és területi épségét sértetlenül fenntartandjuk. Dicső-

ült II. András király törvényeit (kivéve mindazonáltal azon törvény 31. cikkének záradékát, mely így 

kezdődik: »Quod si vere Nos«, egészen ezen szavakig: »in perpetuum facultatem«) megtartandjuk, 

Magyarország és társországai határait és ami ezen országokhoz bármi jog és címen tartozik, el nem 

idegenítjük, se meg nem csonkítjuk, sőt amennyire lehet, gyarapítjuk és kiterjesztjük, és megteendjük 

mindazt, amit ezen országaink közjavára és dicsőségére igazságosan megtehetünk. Isten Minket úgy 

segéljen és annak minden szentjei!«  

 

A koronázási eskü elhangzása után újból lelkes éljenzés hangzott fel, majd amikor percek múlva 

ismét csend lett, következett egy jelenet, amely a jelenlevőket könnyekig meghatotta. A katonazene a 

himnuszt intonálta, és Magyarország koronás királya a főpapokkal, a zászlósurakkal és a jelenlevő 

néppel együtt énekelte a magyarok imáját. Alig maradt szem szárazon ennél a jelenetnél.  
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Eskütétel után a király visszatért a templomba, és ekkor megindult a menet a Dísz tér felé, ahol 

a koronázási domb volt felállítva. Ehhez a dombhoz a földet Nagy-Magyarország valamennyi törvény-

hatóságának földjéből hordták össze. A menet élén a vármegyék és városok küldöttségei haladtak, majd 

pedig a főrendek és országgyűlési képviselők következtek. Utánuk a legfiatalabb püspök lóháton vitte 

az apostoli kettős keresztet. Azután a zászlósurak jöttek, ugyancsak lóháton. A jogart az országbíró, az 

országalmát pedig a horvát bán vitte. A király időközben kijött a templomból, és teljes koronázási 

díszben, derekán Szent István kardjával egy e célra készen tartott fehér bábolnai ménre ült. Ő lovagolt 

a menet végén, utána már csak egy szakasz díszruhás huszár következett. A Dísz térre érve a király 

felvágtatott a koronázási dombra, és Szent István kardjával megtette a négy történelmi kardvágást az 

ország négy tája felé.  

 

Most már csak a koronázási lakoma volt hátra, melyet a királyi palota nagy tánctermében ren-

deztek meg. A királyt két zászlósúr a királyné lakosztályába kísérte, ahol a királyi pár együtt maradt, 

amíg a főpapok és zászlósurak a teremben, a meghívott vendégek pedig a karzatokon gyülekeztek. 

Utoljára megjött a királyi pár teljes koronázási díszben, és az előkelőségekkel együtt a gyönyörűen 

megterített asztalnál foglalt helyet.  

Az ételeket és italokat díszmagyarba öltözött urak hordták fel, de az ételekből senki sem evett, 

mert az ebéd csak jelképes volt. Az ételek felhordása után Tisza István gróf nádor helyettes felállt, és 

kezébe véve egy tokaji borral töltött aranyserleget, e szavakkal fordult a király felé: "Éljen a király!" 

Erre percekig zúgott az éljen, majd pedig a király állott fel, és ugyancsak telt aranyserleggel a kezében 

ezt kiáltotta: "Éljen a haza!" Az éljenzés lecsillapultával a király és a királyné elhagyták a termet, és 

utánuk eltávoztak a vendégek is. A királyi párt Csekonics Endre gróf főkamarásmester kísérte el belső 

lakosztályába, és ott levette fejéről a Szent Koronát és válláról a koronázási palástot.  

 

Ezzel az utolsó aktussal véget is ért a koronázás magasztos és káprázatos szertartása.  

A koronázás napjának estéjén a királyi pár szűkebb kíséretével együtt elutazott Budapestről. Az udvari 

vonatot egyenesen Reichenauba irányították, ahol a királyi gyermekek akkor tartózkodtak. A kíséret 

nagy része Bécsben maradt vissza, és csak néhány személyes szolgálatra beosztott polgári és katonai 

alkalmazott utazott a királyi családdal Reichenauba. Ezek között voltam én is.  

A királyi párnak Budapestről történt gyors elutazását sokan félremagyarázták, és a magyarok 

iránti rokonszenv hiányát látták benne.»» 86  

 

*** 

 

Folytatódik az országgyűlés munkája. Gr. Tisza István miniszterelnök zárt ülésen ismerteti a ten-

geralattjáró-harc erőteljesebb alkalmazása folytán beállott helyzetet. A dolog főképen a tengerzár, vagy 

a blokád eseteiben válik aktuálissá. Ott merülhet fel a kérdés, hogy miként vihető keresztül a tengerzár 

a tengeralattjáró hajók alkalmazásával? A részleteket 1917. február 5-én, a 693-i ülésen tárgyalták. 

Részletek Gr. Apponyi Albert beszédéből:  

„Kevés hete annak, hogy ebben a teremben a t. ház összes tagjainak osztatlan helyeslése mellett 

közöltetett az a lépés, amely a központi szövetséges hatalmak részéről a béke létrehozása érdekében 

tétetett, még pedig hangsúlyozottan oly béke létrehozása érdekében, amely a hadviselők egyikének 

sem járna létérdekében való megtámadásával, létalapjainak fenyegetésével, megalázásával.  

Oly békéről volt szó szerint, amit én is kiemelhettem, amelye benső és elvi összhangban az Észak 

Amerikai Egyesült Államok elnöke által felállított programmal a tartósság minden garanciáját magá-

ban viselné és össze volna kötve, amint a szövetséges államok mindegyike részéről kijelentetett, az 

emberiség, az emberi népcsalád oly organizációjával, amely emberileg szólva, elhárítaná leendő ily 

véres összeütközéseknek legalább a valószínűségét.  

                                                 
86 Katona Tamás szerk.: A Korona kilenc évszázada. Részletek Kray István: A kabinetiroda szolgálatában a világháború 

alatt. 498. o.  
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Amikor ez megtörtént, a központi hatalmak részéről megtörtént e kijelentés, e fellépés ellensé-

geink részéről csak gúnyos visszautasítással találkozott és ők ezzel szemben aztán felállítottak egy 

programot, amely program a központi hatalmak által tett kijelentéssel szemben sokkal részletezőbb 

volt, de részletezőbb mily irányban? Részletezőbb az irányban, hogy nemcsak Németország kato-

nai hatalmának megsemmisítését tűzte ki célul, hanem abban az irányban, hogy annak legag-

resszívebb része elsősorban Törökország, de azután az osztrák-magyar monarchia és legkülönö-

sebben Magyarország ellen irányultak, amennyiben Európa térképének egy oly revízióját he-

lyezték kilátásba egyedül elfogadható békealapul az ő részükről, amely másképen, mint Magyar-

ország feldarabolásával, nem képzelhető.  

 

Mármost, t. képviselőház, van-e magyar ember, aki hajlandó volna discussióba bocsátkozni bár-

kivel az 1000 éve Magyarország területének felosztása iránt. De ha az emberiség szempontjából vesz-

szük a dolgot, hogy Európa e területén, ahol a fajok össze-vissza dobva egymás mellett, és egymástól 

geográfiailag el nem választható tömegekben élnek, ahol a nagy emberi érdekeknek, a szabadságnak, 

az emberhez méltó létérdekek számukra való biztosításának legmegfelelőbb formája, az évezredes al-

kotmányon és szabadságon felépült magyar állam, és az azt biztosító, vele a pragmatika szankcióban 

definiált szövetségben levő Ausztria, mondom nem tekintve ezt, tartós békéről addig, amíg magyar 

ember él e világon nem lehet szó, ha a béke Magyarország feldarabolásának alapján jött létre. …  

 

Így állunk tehát szemben jólelkűen és jóhiszeműen tett békeajánlatunk cinikus visszautasításával, 

egy felháborító program kitűzésével, amellyel szemben az Észak-Amerikai Egyesült Államok elnöke 

sem tehetett direkt lépést, hanem csak a szenátushoz intézett üzenetben fejtette ki álláspontját, amely 

állpontnak, üzenetnek némely részei, nem tagadom, sokfélekép magyarázhatók. De amelynek egyet-

lenegy részében sem találunk olyat, amit szükségkép akként kellene magyaráznunk, hogy az, a mi 

álláspontunkkal és érdekünkkel ellenkezik. …  

 

Dacára azon kételyeknek, amelyek a mi szempontunkból az üzenet egyes részeihez fűződnek, 

tisztelettel és rokonszenvvel fogadták azt a közép-európai szövetségnek összes államai, az entente ha-

talmaknál pedig, legalább azoknak sajtójában, de félhivatalos nyilatkozatokban is, Wilson elnöknek 

még e fellépését is, mint maguk ellen irányuló, mint rájuk nézve kellemetlen, mint nekünk kedvező 

lépést akarták kimagyarázni, jeléül annak, hogy ők el vannak szánva, el vannak határozva minden bé-

keközvetítést, minden békelépést visszautasítani, konokul ragaszkodva a programhoz, amelynek egyik 

lényeges pontja megsemmisítésünk.  

Ily körülmények közt, mindig nyitva tartván lelkünkben minden oly tárgyalási alapnak kijelölé-

sével szemben, amely bármely oldalról jön is, ránk nézve elfogadható, létérdekeink veszélyeztetése 

nélkül a szóba állást lehetővé teszi. Nem marad egyéb hátra, mint a reánk kényszerített, újabban reánk 

késznyerített háborúban a lehető legnagyobb energiát kifejteni. Mert mentül nagyobb energiát tudunk 

kifejteni azokkal szemben, akik békére másként, mint megsemmisítésünk árán, nem akarnak hajlani, 

mentül nagyobb energiát tudunk ebben a tekintetben kifejteni, annál több kilátás van arra, hogy ellen-

ségeinket ez eszeveszett programból kijózanítjuk, és oly alapra visszük vissza, amely a békéhez köze-

lebb hoz minket és a békekötést lehetővé teszi. …  

Úgy áll a dolog, hogy azok a fokozott kellemetlenségek, amelyek a kíméletlen búvárhajóharcból 

reájuk nehezednek, csekélyebb bajt jelentene, mint a háborúnak a végtelenségig való folytatása és hogy 

azokat a maguk érdekei szempontjából is elviselheti, ha azáltal közelebb jutnak ahhoz a reményhez, 

károsodásaitól menekülnek. …  

 

Teljes mértékben helyeslem azt, hogy a rendelkezésünkre álló legélesebb eszközöket igénybe 

vesszük avégből, hogy a háborúnak reánk nézve győzelmes kimenetelét és ezzel oly békének létrejö-

vetelét gyorsítsuk, mely arra van rendeltetve, hogy az emberiségnek álladóan biztosítsa a benső nyu-

galmat és a haladás lehetőségét.  
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Gr. Andrássy Gyula: Lloyd George azt mondja,  pedig ő vezérszelleme ma az entetenek  hogy 

egy béke győzelem nélkül nem jelentene békét, hogy azért ma békéről nem is lehet beszélni, hanem a 

harcot folytatni kell, míg a központi hatalmakat meg nem törték. Ez az ő álláspontjuk. 87  

 

Búvárhajóharc  

 

» A központi hatalmak összeomlása Bulgáriával kezdődött. Szeptember 29-én Bulgária fegyver-

szünetet kötött az ellenséges hatalmakkal. A központi hatalmak világa megingott. Nyugaton még tar-

totta magát a német fal, és ez tartotta az Osztrák-Magyar Monarchia minden népéből összerakott, fázó 

és lesoványodott hadseregben is a lelket.  

„Sziklaszilárd meggyőződésem, hogy ez a hadsereg, ha kell, akár meztelenül és éhesen is tovább 

harcolna, csak belé kell oltani az érzést, és tettekkel is bizonyítani kell azt, hogy ő sem a közigazgatás-

nak, sem a hátországnak nem mostohagyereke”. - számolt be a hadvezetés összekötőtisztje az isonzói 

hadsereg parancsnokságon.  

 

Horthy flottaparancsnok még augusztusban a következő táviratot küldte, válaszul az osztrák-ma-

gyar vezérkari főnök kérdésére: „Ami a flotta szellemiségét és hangulatát illeti, május óta nem léptek 

fel olyan megnyilvánulások, melyek nyugtalanságra utaltak volna. Májusig azonban lehetett arra szá-

mítani, hogy a februári eseményeknek tartós határuk lesz, de a hátországi sztrájkokkal együtt a moz-

galom újabb fellángolására lehetett számítani a Kotori-öbölben. 1918 májusában összeesküvést fedez-

tünk fel, két szláv altiszt szervezte a 80-as torpedónaszádon Pólában. Azt tervezték, hogy a tiszteket 

lefegyverzik, átveszik tőlük az irányítást és átállnak az ellenséghez. Az összeesküvés gyors felderítése 

és a bűnösökre mért szigorú büntetés mély benyomást tett és elrettentő erővel hatott. A flotta számtalan 

nemzetiségéből verbuválódott legénységének hangulata bizonyos mértékig tükrözi - a katonai fegye-

lem korlátozásának mértékéig - az egész Monarchiában uralkodó közhangulatot.  

 

Mivel a hátországban zajló politikai agitációt a kormány nem gátolja meg határozott intézkedé-

sekkel, ezért félő, hogy az kritikus méreteket ölt. Lehetséges tehát, hogy az ellenséges propaganda 

támogatásával csöndben és céltudatosan a háttérben dolgozó, de uszító provokációk táptalaja találhat-

nak a flottában is, bizonyos elemek közvetítésével. Ezek az elemek ugyan csak nagyon csekély töre-

dékét jelentik a legénységnek, de köztük és a teljesen megbízható elemek között ott van az ingadozó 

és rézben nagyon alacsony intelligenciájú tömeg, amelyet - mint februárban láthattuk - a lázadás 

oldalára lehet állítani. A Főparancsnokság élénk kapcsolata legénységgel, amire én különösen figye-

lek, és az utóbbi időben bevetett ellenpropaganda-elhárítás minden bizonnyal jó módja ennek megaka-

dályozására. A másik eszköz, hogy a régi legénységet fiatal matrózokra cseréljük le. De a cserét csak 

korlátozott számban lehetséges véghezvinni, mert a haditengerészetnek nincs legénységi tartaléka. … 

Summázva jelenthetem, hogy a flotta irányítását a kezemben atom, ész minden valószínűség szerint 

továbbra is így marad, a partvidékünk elleni ellenséges fellépések esetén is.  

Ami a flott küzdőképességét illeti, nem szabad említés nélkül hagynom, hogy a flottilla torpedó-

naszád egységeit az állandó szolgálattal teljesen kimerítettük. A folyamatos kemény igénybevétel és 

az újrafegyverkezés elmaradása következtében félő, hogy a flottilla rövid időn belül összeomlik.”  

Azonban a flottánál is egyre nőtt az élelmiszer- és felszereléshiány. A hátországban pedig elvesz-

tették a fejüket. A háttérből szép lassan lopakodott előre az árulás mérge, és magával hozta a bomlást. 

Az Osztrák-Magyar Monarchia minden illesztékében recsegett-ropogott. Az akkori magyar miniszter-

elnök Tisza István gróf, akit a császár Boszniába küldött információt gyűjteni, elképedve ismerte fel, 

hogy milyen messzire távolodtak el a délszlávok. Ugyan még remélte, hogy egy egyesülés engedélye-

zésének esetén legalább Magyarországnál lehet őket tartani. Ugyanakkor határozottan leteremtette az 

előtte megjelenő követeket: 

                                                 
87 / 1910- 1918 / Képviselőházi napló, 1910. XXXIV. kötet * 1917. február 5- március 2. / Ülésnapok / 1910- 693 12. o. 

1917. február 5. 
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„Lehet, hogy mi elsüllyedünk, de mielőtt elsüllyednénk, lesz annyi hatalmunk, hogy önöket is 

összezúzzuk.”  

De az események magasra csapó hullámai túlléptek ezen a fenyegetésen, amelyben már benne 

volt a régi Ausztria megszűnésének lehetősége is. Krakkóban a lengyelek előkészítették a Nemzetgyű-

lést. Prágában a Cseh Nemzeti Tanácsot hívták össze. És október 11-én összegyűlt a Délszláv Nemzeti 

Tanács. A császár … felszólította a különböző nemzeti közösségeket, hogy alakítsák meg saját nemzeti 

tanácsukat. Ezzel belemenekült egy szerencsétlen kompromisszumba, amelynek a kifejezése az 1918. 

október 17-i Népek Kiáltványa volt. … 

 

A császár manifesztuma „egy tiszteletreméltó, öreg birodalom lelkiismeretének megkésett felhí-

vása”, amely egy reménytelibb jövőbe, egy új, boldogabb együttéléshez vezethetett volna a Habsburg 

joga alatt. Azonban ebben a bágyatagságban és a kezdeti káosz állapotában túl későn jött, és így elma-

radt a hatása. A népeknek elveszett a bizalmuk, és arra jutottak, hogy a nemzetiségi kérdést már csak 

nemzetközi szinten, egy általános békekonferencián lehet megoldani.  

 

A magyar Országház szép, kupolás épületében a degenerált, hataloméhes Károlyi Mihály gróf 

felszólította a magyar csapatokat a hazavonulásra, hogy a katonák itthon védhessék a hazájukat, és 

ezzel a megnyilvánulásával komoly visszhangot keltett és zűrzavart okozott a frontokon. A katonák 

között futótűzként terjedt a hír. Az Országházban zajló heves viták alapján, a király manifesztumát is 

úgy értelmezték, hogy hazamehetnek. Az asiagoi csatatéren két jelentős hadosztály lázadt fel, és köve-

telte a visszavonulást a frontról. … szívből aggódtak a hazájukért. … a hadvezetés parancsára mindkét 

hadosztály elindult a hazájába. … 1918. október 26-án IV: Károly telefonált Vilmos császárnak: 

 

„Hűséges Barátom, akármennyire is nehezemre esik, kötelességem tudomásodra hozni, hogy a 

népem nem képes és nem is akarja a háborút tovább folytatni … ezért bejelentem Neked azt a megmá-

síthatatlan döntésemet, hogy 24 órán belül azonnali fegyverszünethez fogok folyamodni és különbékét 

fogok kötni…” A fegyverszüneti megállapodások tárgyalásai elkezdődtek.  

Magától értetődő, hogy az itt nagy vonalakban felvázolt, a hátországban és a szárazföldi hadse-

regnél fellépő fejleményeknek, az osztrák-magyar haditengerészetnél is megvolt a hatása, és párhuza-

mos jelenségeket generált. … Horthy minden erejével megpróbált ellenállni a bajnak. Az egyik hajóról 

a másikra sietett, hogy rendet teremtsen. Volt, hogy 33 beszédet tartott különbözőlegénységek előtt. 

Ugyanakkor a legrosszabb esetre óvintézkedéseket készített elő. … ….  

A végzetes dokumentum így hangzik: „A legmagasabb megbízásból elrendelve: 

A legénység minden tagjának, aki nem a délszláv nemzetiséghez tartozik engedélyezhető a tartós 

szabadságolása és egyidejűleg a hazautazása is.  

A flottát, a tengerészintézményeket és más tengerészeti tulajdont Zágrábban a Délszláv Nemzeti 

Tanácsnak, Pólában pedig a Helyi Bizottságnak kell fokozatosan átadni. 

A k. u. k. hivatalnokok és parancsnokok leváltását a nem délszláv államok, illetve nemezetek a 

maga idejében, a tulajdonjogok érvényesítésekor határozzák meg. …  

A további részleteket egy, a Hadügyminisztériumból Zágrábba kiküldött képviselő közvetlenül 

a Délszláv Nemzeti Tanáccsal tárgyalja meg. … Ah. Főparancsnokság, diszpozíciós admirálisa”  

 

Horthynak ezután nem maradt más hátra, mint hogy az osztrák-magyar flotta szolgálatában tel-

jesítse ezt az utolsó, tragikus feladatot. Horthy hozzáállása, és az a gesztus, amellyel az osztrák-magyar 

tengeri hatalomnak ebben a világtörténelmi záróaktusában mindez megtörténhetett, ahogy a piros-fe-

hér-piros lobogó még egyszer, régi dicsőségében felragyoghatott, mielőtt az árbocról lehanyatlott, döb-

benetesen méltóságteljes és hősies volt. 

Október 31-én délelőtt 9 órára tervezte Horthy a találkozót a Délszláv Nemzeti Tanács képvise-

lőivel. Előtte még az egyik utolsó szolgálati sürgönyében „az előléptetések lehetőség szerinti minél 

előbbi közzétételét” kérte, mindenekelőtt a fiatal tisztek pénzügyi helyzetének megkönnyítése érdeké-

ben. még ebben a végzetes pillanatban sem feledkezett meg arról, hogy gondoskodjon a bajtársairól. 

Az utolsó táviratot a legfelsőbb hadúrnak címezte. A szövege igazán megható:  
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„Most, hogy a megadott feltételek alapján, és a parancsnak megfelelően át kell adnia jugoszlá-

voknak a háború teljes ideje alatt becsülettel és legyőzetlenül vezetett császári flottát, kötelességemnek 

érzem, hogy ezekben az utolsó percekben, amikor a piros-fehér-piros zászló még lobog, Felségedet 

megingathatatlan hűségemről biztosítsam.”  

Ezután Horthy admirális hűvösen és röviden fogadta az általa kiválasztott tisztek körében a Nem-

zeti Tanács képviselőit. A csatolt jegyzőkönyvben megtalálható szavaival fejeződött be az átadás.  

Doktor Anton Tresic-Pavicic is röviden válaszolt, és megkérte a flottaparancsnokot, hogy adja át 

tisztjeinek a Nemzeti Tanács kívánságát, amely azt kér,k hogy maradjanak továbbra is szolgálatban. 

Majd további óhaját juttatta kifejezésre, miszerint a haditengerészet délszláv legénységnek izgatottsá-

gára tekintettel, a parancsnoki hajókon azonnal húzzák fel a délszláv nemzeti zászlókat.  

Horthy tájékoztatta, hogy ezt a kívánságot nem teljesítheti, hiszen amíg ő flottaparancsnokként 

a fedélzeten tartózkodik, a parancsnoki zászlónak lobognia kell, és ez a parancsnoki lobogó semmilyen 

más zászlóval nem lehet együtt az árbocon, csakis az osztrák-magyar flotta régi, dicső piros-fehér-piros 

zászlajával. Ő azonban csak fél ötkor hagyja el a hajót, addig a Nemzeti Tanácsnak türelemmel kell 

várakoznia.  

Ez ellen Method Koch fregattkapitány, a Nemzeti Tanács képviselői között található egyetlen 

tiszt azzal az indokkal tiltakozott, hogy az indulatos lakosság nem akar tovább várni, és a következmé-

nyekért, melyek az admirális visszautasítás miatt előállhatnak, a Nemzeti tanács nem tud semmiféle 

felelősséget vállalni.  

Horthy azonban egy jottányit sem engedett a zsarolásnak, kimérten nyugodt maradt és tartotta 

magát a döntéséhez.  

Ekkor Tresic-Pavicic lezárta a tárgyalást és kinyilvánította, hogy Horthyval ért egyet.  

 

A jegyzőkönyv felvételét követően (1918. október 31.) néhány órával később beérkezett Horthy 

altengernagyi kinevezése, mintha a sors az osztrák-magyar flottá és annak dicső parancsnokát az utol-

sóórában még egy utolsó elismerésben akarná részesíteni. …  

Miután a kinevezés ismertté vált, az osztrák-magyar flotta teljes vezetése összegyűlt Horthy pa-

rancsnoki hajóján. Mindannyiuk nevében Emil Konek sorhajókapitány intézett búcsússzavakat az 

Osztrák-Magyar Monarchia utoljára kinevezett, mindegyikőjük által szeretett és nagyra becsült admi-

rálisához. A tisztikar kifejezte büszkeségét, amiért az utolsó órák eseményiben is a régi hagyományok-

hoz hűen, megvédte az Osztrák-Magyar Haditengerészet méltóságát, és végig csodálatra méltó tatással 

ura maradt a helyzetnek.  

Amikor délután Horthy megjelent a „Viribus Unitis” fedélzetén, hogy leszereljen, szemtől szem-

ben állt a hajó legénységével. A parancsnok egy pillanatra megállt és mély megrendüléssel körülnézett. 

Majd - ahogy szokta - katonás, rövid mondatokkal búcsúzott, mai hangos „Hurrá” kiáltásokat váltott 

ki a legénységnél.  

Már a lépcsőn állt, amikor hangtalanul és méltóságteljesen leereszkedett az árbocról az Osztrák-

Magyar Monarchia soha le nem győzött, dicsőséges hadilobogója. Senki nem szólt egy szót sem. Né-

hány szemben azonban könny csillogott. 

Nagybányai Horthy Miklós, az Osztrák-Magyar Monarchia admirálisa, a piros-fehér-piros zász-

lóval a hóna alatt hagyta el a flotta zászlóshajóját. « 88 

  
*** 

 

Gr. Tisza István képviselő úr, a közbekiabálásokra adott válaszok mellett többek között a követ-

kezőket mondja az 1917. július 23-i országos ülésen.  

 

                                                 
88 Edgár v Schmidt-Pauli: Horthy Miklós. Wéber krisztina fordításában, Máthé Erika magánkiadása. 117. o.  
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Azok a kijelentések, amelyek a német birodalom képviselőházában elhangzottak és az a határo-

zat, amely ott meghozatott, teljes összhangban áll azzal a politikával, amelyet eddig követtünk e háború 

minden viszontagságában.  

A világesemények abban az irányban fejlődnek, amelyben már sokkal jobban meg kellett volna 

a békének érlelődnie. Az összes harctereken teljesen be van igazolva a mi szövetségünk verhetetlen-

sége. Az az óriási véráldozattal járó offenzíva, amelybe nagy nehezen bele engedte magát hajtatni az 

orosz birodalom, nemcsak összeomlott minden jelentékenyebb stratégiai előny nélkül, de már látjuk 

annak ellenhatását s ennek az ellenhatásnak messzemenő eredményeit. Látjuk az olasz és a nyugati 

harctéren a fejleményeket, látjuk a kimerülésnek, az elfáradásnak, a béke vágyának is a jeleit Olaszor-

szágban, Franciaországban.  

És látjuk mindenekelőtt azt az óriási átalakulást az orosz birodalomban, amelynek vége ma még 

egészen beláthatatlan, de amely kétségtelenül megfosztja ellenségeinket legóriásibb katonai tömegere-

jének aktivitásától. Ha mindezt látjuk, miért van az, hogy még mindig nem vagyunk közelebb a béké-

hez? Csakis azért, mert történnek a két közép európai nagyhatalomban események, amelyek alkalma-

sak arra, hogy azok, akik ellenségeink között még mindig a leggonoszabb és a legádázabb szenvedély-

lyel törnek a mi életünkre, — senkiére sem inkább, mint a magyar nemzetére — azok ebből fegyvert 

kovácsolhassanak a szunnyadó harci kedv felélesztésére; ezekkel sikerül tovább szuggerálniuk a ma-

guk közvéleményébe azt a reménységet, hogy még csak egy kicsit kell kitartaniuk, mert a közép euró-

pai nagyhatalmak már közelednek a csüggedéshez, az ingadozáshoz, az összeomláshoz és nemsokára 

olyan politikai fordulat fog itt beállani, amely az ő lábuk elé fogja vetni a közép európai szövetséget.  

Azért szólaltam fel, hogy tiltakozzam ezeknek a jelenségeknek ilyen értelmezése ellen. Azért 

szólaltam fel, hogy megint egyszer konstatáljam, hogy teljes összhangban a német birodalom minden 

számottevő tényezőjével, igenis, akarjuk a békét, de azt a békét ki fogjuk vívni azoktól, akik ma is még 

a monarchia feldarabolását, a magyar nemzet megsemmisítését hirdetik. Ezek a jelenségek adnak fegy-

vert azoknak a tényezőknek a kezébe, akik ma is még a magyar nemzet cafatokra szétdarabolt véres 

testén keresztül akarják megvalósítani a maguk bűnös, hódító, uralmi törekvéseit.  

Nagy Vincze: Ez békebeszéd?  

Lovászy Márton: Gyűlöletszitás! Ez sem szolgálja a békét!  

Gr. Tisza István: Szükségesnek tartottam rámutatni ezeknek a jelenségeknek káros és egyúttal 

jelentéktelen és silány mivoltára, azért, mert a béke ügyének kell ezzel szolgálatot tennünk. S ezzel 

áttérek azokra a kijelentésekre, melyek az utóbbi időben is Ausztriában bizonyos cseh politikusok ré-

széről történtek. Ezúttal kizárólag arra kívánok rámutatni, hogy a legutóbbi napokban másodszor tör-

ténik, hogy cseh politikus, az osztrák képviselőház tagja, azt a kijelentést teszi, hogy ő most egyáltalán 

nem foglalkozik azzal, hogyan valósítsák meg a tót vármegyék elszakítását és a cseh álmokat, hisz 

majd eljő a békekongresszus, azon majd a franciák, az angolok, az amerikaiak el fogják ezt dönteni. 

Mi tudjuk, hogy e kijelentések mennyire nevetségesek, hogy azoknak belső értéke mennyire 

nincs, hogy mennyire nincs a hátuk mögött az a belső erő, amivel ezeket meg is tudnák valósítani. De 

azért nem szabad lebecsülni ezek káros hatását, mert igenis nagyon alkalmasak a külföldi közvélemény 

félrevezetésére, nagyon alkalmasak arra, hogy a harci reményeket fenntartsák, élesszék ellenségeink-

ben és ezzel is távolabb vigyenek bennünket a békétől.  

Ezért kötelességem e tényre rámutatni és kötelességem azt kérdezni magamtól: tulajdonképpen 

mi szabad és mi nem szabad Ausztriában a hazaárulás terén? Hogy van-e ott egyáltalán határ, melyen 

túl az állam szuverenitásának, az állam létérdekeinek, a saját haza életének megtámadásában elmenni 

nem szabad? Hiszen ilyen nyilatkozat, mely a monarchia két állama közötti ügyeket, vagy a monarchia 

valamelyik államának belügyét külföldi areopágra 89 akarná bízni, hazaárulás volna béke idején is; de 

minek nevezzük ez eljárást ma, mikor az az areopág, melyre hivatkoznak, állig fegyverben van elle-

nünk, a mi fiaink vérét ontja és nyíltan hirdeti, hogy megsemmisítésünkre törekszik!  

Addig, míg az osztrák állam ereje és hatalma érvényesült e törekvésekkel szemben, addig nem 

kellett róluk beszélni. És ma is nem azért beszélek róluk, hogy polemizáljak e kimondhatatlan nevű 

urakkal, hanem azért, hogy azt kérdezzem: hát osztrák kormány nincs a világon? Hogy azt kérdezzem: 

                                                 
89 (görög), jelentése: legfőbb törvényszék  
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Ausztriában minden szabad? Hogy azt kérdezzem: osztrák belügynek szabad-e a háború közepén te-

kinteni az ilyen eljárást, az ily vélemények nyílt kijelentését, melyek miatt a mi fiaink fognak tovább 

vérezni?  

Én nem a cseh, nem tudom radikális vagy micsoda képviselő urakkal állok szóba, hanem abban 

a meggyőződésben vagyok, hogy a magyar közélet minden tényezőjének meg kell kívánnia, hogy az 

osztrák kormány teljesítse kötelességét, hogy a monarchia biztonságát, katonaságunk érdekeit és az 

Ausztriával közös uralkodó alatt életre-halálra szövetségben álló magyar állam és magyar nemzet ér-

dekeit ne hagyja ilyen meg nem engedett, ilyen bűnös módon károsítani. Nem is szavakat kérek a 

kormánytól — mert hiszen a szerepek ma nem ugyanazok; volt idő, amikor a képviselő urak beszél-

hettek többet s nekem kellett cselekednem, ma pedig talán én beszélhetek többet és az igen tisztelt 

kormánynak kell cselekednie — hanem egyszerűen azt kérem, hogy cselekedjenek ez irányban és gon-

doskodjanak róla, hogy a monarchiát ne kompromittálják és ne kompromittálják a béke érdekeit se az 

ilyen büntetlenül elhangzó, kvalifikálhatatlan kijelentésekkel!  

 

Gr. Esterházy Móricz miniszterelnök: … Ami felszólalásának második részét, a külügyi politikai 

kérdéseket illeti, e tekintetben is ismételten nyilatkoztam. Így ma csak röviden annak kijelentésére 

szorítkozom, hogy mi e háborút, mint védelmi háborút folytatjuk, a békénél sem célunk a hódítás. 

Rámutattam és újra rámutatok, hogy szövetségeseinkkel egyetértve tettük meg békenyilatkozatunkat 

és fejeztük ki tisztességes békére való állandó készségünket. Ami a német kancellárváltozást illeti, 

utalok úgy a kancellárnak beszédére, mint a birodalmi tanács által elfogadott rezolúcióra, hogy ez ránk 

kényszerített védelmi háború; agresszív célok nélkül, hódító aspirációk nélkül folytatjuk a háborút, 

létünket védve, a megértés és a népek tartós kibékülésének célja érdekében. …  

Nem mirajtunk múlik, hanem az ellenségeinken; őket terheli a felelősség, hogy hódítás vágytól 

vezéreltetve, a tisztességes békének útját állják. Minthogy ez a gondolatmenet jutott kifejezésre a 

Reichstagban a minap lefolytatott vitában, a birodalmi kancellár beszédében és azon határozatban, 

amelyet a Reichstagnak túlnyomó többsége elfogadott, abban a helyzetben vagyok, hogy igenis kons-

tatálhatom, hogy e tekintetben teljesen fennáll az összhang a monarchia és a német birodalom közt. 90 

 

Gr. Tisza István miniszterelnök lemondása 

 

A Magyar minisztérium előterjesztésére az 1917. évi április hó 12. országos ülésen a királyi leiratot 

felolvassa Almásy László jegyző:  

 

»Mi Első Károly Isten kegyelméből Ausztria Császára, Csehország Királya s. a. t. és Magyaror-

szágnak e néven negyedik apostoli Királya. … Kedvelt Híveink! Magyar minisztériumunk előterjesz-

tésére a jelen országgyűlés üléseit ezennel elnapoltnak nyilvánítjuk. Kikhez egyébiránt királyi kegyel-

münkkel állandóan hajlandók maradunk. Kelt Badenben, Egyezerkilencszáztizenhét évi április hó ti-

zenkettedik napján. Károly s. k. Gróf Tisza István s. k.« 91 

 

*** 

 

Az 1917. évi június hó 21-re összehívott országos ülésen Gr. Esterházy Móricz miniszterelnök 

átnyújtja a királyi kéziratot. …. „Kedves híveink! Miután őszintén kedvelt hívünket Tisza István grófot, 

saját kérelme folytán, magyar miniszterelnöki állásától kegyelmesen felmentettük, magyar miniszter-

elnökké őszintén kedvelt hívünket, galántai és fraknói gróf Esterházy Móricz belső titkos tanácsosun-

kat, országgyűlési képviselőt neveztük ki.”  

                                                 
90  / 1910- 1918 / Képviselőházi napló, 1910. XXXVI. kötet * 1917. június 21- július 23. / Ülésnapok / 1910-740 / Ülésnapok 

/ 323. o. 1917. július 23. 
91 / 1910- 1918 / Képviselőházi napló, 1910. XXXV. kötet * 1917. március 3- április 12. / Ülésnapok / 1910- 725 456. o. 

1917. április 12. 
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Gr. Esterházy Móric miniszterelnök ismertet azon elveket és irányokat, amelyek a kormány mű-

ködésének alapját és célját képezik. Az új kormány alakulásának, létjogosultságának alapja a válasz-

tójog reformjának megalkotása. Az állami élet ágazataiban mutatkozó feladatok részét képezik, a nép-

jóléti intézmények, közöttük a rokkantak, hadiözvegyek, hadiárvák segélyezési ügyei a mainál egysze-

rűbb szabályozása. A hadiárvák segélyének felemelése. Cél a szociális törvényhozás törvényi keretein 

belül, a betegség és az anyasági biztosítás szolgálmányainak felemelése. A nevelés kérdésénél első-

rendű kérdés, hogy kellő számú kellően kiképzett és az állami hűség szempontjából minden kételyt 

kizáróan megbízható tanerők álljanak rendelkezésre.  

A kormányzat, a meglévő gazdasági erők összehangzó szervezésével a gazdaságos kihasználását 

lehetővé kívánja tenni. Törekvés az állami háztartás pénzügyi egyensúlyának fenntartása. Ami jelenti 

a közszolgálati alkalmazottak helyzetének javítását, a tisztviselők családi pótlékának emelését, a nyug-

díjasok háborús segélyben történő részesítését. Kötelezettség Erdély lakosságának kárpótlása. Az or-

szág lakossága élelmezésének zavartalan biztosítása. „Rajta leszünk, hogy olyanok kezében legyen és 

maradjon a föld, akik tanúságot tettek a magyar államhoz való törhetetlen hűségükről és soha ki nem 

alvó hazaszeretetükről.” Megoldásra vár a szénkérdés, a vasúti, távírdai, távbeszélő intézményekben 

háborús károk helyreállítása.  

 

„A kormány, hivatalba lépésekor készen találta az előző kormány és az osztrák kormány között 

kötött gazdasági kiegyezést. A bemutatkozó kormány átveszi azt a megállapodást, melyet az kőző kor-

mány az osztrák kormánnyal megkötött és ez alapon folytatja Németországgal a már a múlt évben 

megkezdett szerződési tárgyalásokat.”  

 

A miniszterelnök beszédében kitért a nem magyar ajkú polgártársak hűségére, a vallási béke 

megvalósítására, a vármegyei, városi igazgatási reformokra, az önkormányzatiság kérdésére, pénzügyi 

önállásuk alapjainak megteremtésére.  

 

Majd az országos üléseken folytatódnak a költségvetés megbeszélései, Magyarország és a Hor-

vát-Szlavon-Dalmátország közt létrejött pénzügyi egyezmény meghosszabbításáról szóló törvényja-

vaslat becikkelyezése. Tisztségekből történő felmentések és új kinevezések. Az indemnitásról szóló 

törvényjavaslat általános tárgyalásának folytatása, miközben méreteiben és jelentőségében egyaránt 

nagyarányú küzdelem zajlik egymással szemben álló erők között. Nem feledve, hogy a parlamenti 

munka folyamatosságát biztosítani kell, vagyis minden előterjesztés vitája addig zajlik, amíg nem szü-

letik lezáró eredmény. 92  

 

gróf Eszterházy Móriczot ő cs. és kir. Felsége folyó évi augusztus 20-án kelt legmagasabb elha-

tározásával magyar miniszterelnöki állásától betegsége folytán, saját kérésére legkegyelmesebben fel-

menteni méltóztatott, és Wekerle Sándor belső titkos tanácsost magyar miniszterelnökévé kinevezte.  

 

Az ülésen elhangzó „okos szó” - gondolatok Wekerle Sándor miniszterelnök beszédéből. 

 

Wekerle Sándor miniszterelnök: „Nagy elveket és igazságokat nem elég hangoztatni, a gyakorlati 

élet terén valóra is kell azokat váltani. A legszebben hangzó elvek és igazságok is politikailag csak 

annyit érnek, amennyit belőle megvalósítunk. A birtokpolitikát felemlítem külön azért, mert sokan 

egyedüli panaszát látják abban gazdasági fejlődésünknek a helyes szociális tagoltságnak, népességünk 

szaporodásának s nemzeti erőnk biztos fokozásának. Kiindulási pontunk az, hogy építsünk, és ne rom-

boljunk. Bizonyos kényszerítő intézkedések nélkül, sem az intenzívebb gazdálkodás, sem a birtokmeg-

oszlás el nem érhetők.  

                                                 
92 / 1910- 1918 / Képviselőházi napló, 1910. XXXVI. kötet * 1917. június 21- július 23. / Ülésnapok / 1910- 726 4. o. 1917. 

június 21.  



269 

 

A belügyi és az igazságügyi reformokra nézve ma is az a nézetünk, hogy ezek terén a háború 

tartama alatt alig lehetne átfogóbb reformot megvalósítani. Egy vezérszempontot azonban már most 

kiemelendőnek tartok s ez a lehető egyszerűsítés. Erre utal bennünket először a financiális kényszerű-

ség, mert a nagy feladatainkhoz szükséges anyagi eszközöket előteremteni csak úgy leszünk képesek, 

ha a fölösleges kiadásokat minden téren mellőzve, az okszerű takarékosságot egész következetesen 

keresztülvisszük. Maga a kor, uralkodó eszméje, a demokratizálás, szól emellett. Ez követeli, hogy 

közintézményeink ne szövevényesek, lassú járatúak, alig megismerhetőek, hanem egyszerűek legye-

nek, a köztudatba átmenjenek.  

A gazdasági tevékenység biztosítása és fejlesztése kell, hogy legyen elsőrendű feladatunk. A 

gazdasági fejlődés és erő jegyében vonul fel ma az egész világpolitika; ez képezi még a védelemnek, 

a hadviselésnek is egyik döntő tényezőjét. Azokat a nagy kereteket, melyeket a népek versenye szab 

elénk, csak nagyarányú gazdasági tevékenységgel s ennek legkiadóbb tényezőjével, a munkával lehet 

kitölteni. Gazdasági fejlődésünk egyik biztosítékát azok a szerződések fogják képezni, melyeket más 

államokkal kötünk. Ha áll az a tétel, hogy rendezett állami financziák erős gazdasági háttér nélkül 

lehetetlenek, úgy viszonyaink között annál a szoros kapocsnál fogva, mely a fejlődést az irányító ál-

lammal összeköti, viszont ez a tétel is áll, hogy rendezett állami financziák nélkül a gazdasági fejlődés 

is béklyókba lesz verve.  

 

Másik fontos és el nem odázható feladatunk pénzünk megromlott értékének szanálása. Az a nagy 

folyószámla, melyre háborús kiadásainkat könyveljük, csak a háború befejeztével lesz ugyan lezárható, 

de addig is mindent el kell követnünk, hogy a megromlás okai ne fokozódjanak, hanem a további rosz-

szabbodásnak elejét vegyük. … s ha hazán ki nem aknázott kincseinknek sokaságára gondolok, bizton 

merem remélni, hogy annak a nagy számlának lezárásakor pénzünk valódi értékének helyreállítása 

nem jámbor óhajtás mard, hanem valóra is válik.” 93  

 

***  

 

Wekerle Sándor miniszterelnök állásáról való lemondását Károly király elfogadta, de egyúttal őt 

újból magyar miniszterelnökké kinevezte.  

 

„… Leomlanak tehát azok a válaszfalak, melyek közjogi akadályát képezték politikai együttmű-

ködésünknek. (Mozgás a szélsőbaloldalon).  

Pedig erre a tömörülésre, pártkülönbség nélkül mindazoknak együttműködésére, akik az általam 

kifejtetteket helyesli, immár elodázhatatlan szükség van. Szükség van, mert csak együttes erővel le-

szünk képesek a gazdasági tevékenységnek azt a fokozott mértékét kifejteni, mely a biztos erőgyűjtés-

nek s az azon nyugvó pénzügyi rendezettségnek előfeltétele és szükség van e tömörülésre még inkább 

politikai szempontból …  

Kún Béla: Mi lesz Tisza Istvánnal? (Zaj.) 

Wekerle Sándor miniszterelnök: … ha a létért való küzdelemre, annak következményeire s 

azokra a törekvésekre gondolunk, amelyekkel szemben sikerrel kell nemzeti létünket, állami egysé-

günket megvédeni és új biztosítékokkal megalapozni. Adja az ég, hogy egységében nyilvánuljon meg 

a hatványozott nemzeti erő s alkossa meg maradandó biztosítékait jövendőnknek. …  

Gr. Tisza István: … Ma már nem kell ígéretet tennem, ma rámutathatok arra a magatartásra, 

amelyet ez a párt egy fél esztendőn keresztül tanúsított és ma tökéletesen elég, ha arról biztosítom a t. 

miniszterelnök urat, hogy hívek fogunk maradni ehhez a magatartáshoz. Csak arra kérem a t. kormányt, 

hogy ezt a minden körülmények között az ország érdekét és az ország bel békéjét néző magaratást 

bizonyos kormányzati cselekedetekkel vagy kontroverz kérdések kiélezésével ne tegye ránk nézve le-

hetetlenné. Ezeket kívántam megjegyezni.  
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***  
 

Wekerle Sándor miniszterelnök 1918. április 23-i országos ülésen bejelenti: „Ez a kormány az 

általános választói jog keresztülvitelére és annak a programnak a megvalósítására vállalkozott, amelyet 

főbb részleteiben a kormány újjáalakulásakor voltam bátor a t. házban ismertetni.  

Célunk és felhatalmazásunk az volt, hogy ezt a programot és főleg annak első láncszemét, a 

választójogot, ha lehet a mai parlamenttel, ezzel a t. képviselőházzal vigyük keresztül, ha azonban ez 

nem sikerül, akkor a nemzet ítélőszéke elé bocsássuk a kérdés eldöntését. Mint kisebbségi kormánynak 

ez az egyedüli alkotmányos eszköz állott rendelkezésünkre.  

Miután a parlamentáris kormányzat sérelme nélkül ezt az alkotmányos eszközt nem nélkülözhet-

jük és a legutóbbi napokban arra a meggyőződésre jutottunk, hogy ezen eszköz használhatóságának 

joga reánk nézve kétségessé vált: ezen egyedül alkotmányos és a parlamentarizmus megóvása érdeké-

ben mellőzhetetlen eszköz rendelkezésünkre feltétlenül nem állván, beadtuk lemondásunkat. A t. ház-

nak azzal hozom ezt tudomására, hogy Ő felsége lemondásunkat elfogadta és az új kormány megala-

kulásáig megbízott mindet az ügyek továbbvitelével. Minthogy lemondott kormány vagyunk, semmi 

politikai jellegű előterjesztésbe, tanácskozásba természetesen nem bocsátkozhatunk. Egyet kérünk a t. 

háztól: hogy a most előterjesztett indemnitási javaslatot, amely közszükségletet pótol, méltóztassék 

elintézni,k azután pedig az új kormány megalakulásáig az ülések tartását felfüggeszteni. 94 

  

***  

 

Kedves Híveim! Méltányolván azon okokat, melyeket őszintén kedvelt hívünk Wekerle Sándor 

Elénkbe terjesztett, a folyó évi április hó 19-én kelt elhatározásunkkal a magyar miniszterelnöki állásról 

való lemondását Általunk elfogadottnak kijelentettük, azonban folyó évi május hó 7-én keltezett kéz-

iratunkkal őt újból magyar miniszterelnökké kineveztük.  

 

Gr. Tisza István: …örömömnek adok kifejezést afelett, hogy a t. kormány a választójog meg-

egyezés útján való békés megoldásnak nyílt programjával lép a ház elé. Amióta a munkapárt és az a 

kormány, amely a munkapártra támaszkodott, helyét és felelős állását másoknak adta át, mireánk 

nézve, akik hazafiúi aggályokat tápláltunk a választójognak olyan széles kiterjesztése tekintetében, 

mint aminőt az utánunk következett kormány terve vett: mireánk az a kettős kötelesség és kettős feladat 

hárul, hogy a választójogi reform terén igyekezzünk megmenteni a magyar nemzeti állam jövője, a 

magyar intelligencia vezető szerepe részére annyit, amennyi megmenthető. De amellett igyekezzünk 

elkerülni azt a helyzete, hogy a világháború kellő közepén a háborús rendkívüli viszonyok közt, a há-

borús rendkívüli kormányhatalom mellett beledöngessék az ország választási agitációba, amelyből 

csak a jó Isten tudja, milyen választójog került volna ki.  

Azt tudhatjuk, hogy választójogi törvény soká nem került volna ki belőle és bizonyosan tudhatjuk 

azt, hogy kiszámíthatatlan következményekkel járó anarchiába döntötte volna a világháború közepén 

a nemzetet. …  

Biztosítva van tehát a nemzet nyugalmának megőrzése, biztosítva van az a nagy cél, hogy a há-

borút közvetlenül követő nehéz idők óriási feladatainak megoldásában a magyar nemzet nagy zöme, 

békés, vállvetett, karöltött munkára egyesüljön. 95 

 

***  
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Wekerle Sándor miniszterelnök bejelenti, hogy ismét benyújtották lemondásukat, de Ő felsége 

nem fogadta el. (823. országos ülés - 1918. október 16.) „két körülmény állott elő, t. képviselőház: 

először a békeakció, másodszor pedig az az átalakulás, melyen Ő felségének osztrák tartományi men-

nek legközelebb keresztül. … A békeakcióról legyen elég megjegyeznem annyit, hogy mi, a Wilson-

féle 14 pont és Wilson észak amerikai elnöknek egyéb nyilatkozatai alapján a békeajánlatot megtettük. 

Az általa felállított feltételeket elfogadjuk. …  

Köztudomású dolog, hogy Ausztria föderatív alapon igyekszik belügyeit rendezni. Ez mellőzhe-

tetlenné teszi hogy a perszonál-unió alapjára helyezkedjünk! Ez mellőzhetetlenné teszi a perszonál-

unió alapján politikai, gazdasági és védelmi rendszerünknek önálló és független rendezését.  

Miután közös ügyeink megszűnnek, nagyon természetesen maga után vonja az 1867. t. c. 

megváltoztatását. … De önálló berendezkedésünk mellett is érvényt kell szereznünk, illetőleg 

fenntartanunk az 1723. évi I. és II. törvénycikkeket.  

 

Gr. Károlyi Mihály: Itt a túloldalon mindenki gúnyos megjegyzéseket tett arra vonatkozólag, 

hogy miért nem tapsoltunk akkor, amikor tulajdonképpen elértük célunkat, amikor tényleg valóra válik 

az, amiért hosszú évtizedeken keresztül küzdöttünk.  

 

Gr. Tisza István a 824. országos ülésen szólalt fel. (1918. október 17.) … a perszonál uniónak 

magában kell foglalnia a hadsereg teljes külön választását, és magában kell foglalnia a magyar nem-

zetnek a külképviselethez való külön jogát is. És ami különösen ennek a nagy horderejű elvnek a re-

mélhetőleg küszöbön álló béketárgyalásoknál való megvalósítását illeti, nézetem szerint abban az át-

meneti állapotban is, amelyben a béketárgyaláskor leszünk, feltétlenül gondoskodni kell arról, hogy a 

magyar nemzet érdekei a béketárgyalásnál megfelelő pozícióval és felhatalmazással bíró megfelelő 

magyar ember által képviseltessenek. …  

Én elismerem azt, amit gróf Károlyi Mihály t. képviselő úr tegnap mondott, hogy ezt a háborút 

elvesztettük. Elvesztettük nem abban az értelemben, hogy ne tudnánk még tovább is szívós és hősies 

védekezést kifejteni, hogy ne tudnók az ellenségnek a végleges győzelmet nagyon drágává tenni, de 

igenis elvesztettük abban az értelemben, hogy az erőviszonyok beállott eltolódásánál fogva a háború 

megnyerésére többé reményünk nem lehet, és hogy ennek folytán keresnünk kell a békét oly feltételek 

mellett, amelyeket ilyen viszonyok között ellenségeink elfogadjanak. Ennek folytán csak helyeselhe-

tem azt, hogy német szövetségesünkkel együtt a Wilson-féle 14 pont és az azokhoz függesztett ismert 

ponti alapján ajánlottuk fel a békét ellenségeinknek. …  

Tehetjük ezt annyival inkább, mert hiszen az egész világnak ez a berendezkedése, amely a nép-

szövetség alapján épül fel, feleslegessé eszi a külön szövetségek rendszerét. Feleslegessé teszi különö-

sen mi ránk nézve, akiket abba a szövetségi rendszerbe, amely nek hű tagjai voltunk és vagyunk mind-

addig, amíg fennáll: egy olyan veszély hajtott bele  a hódító, agresszív, autokrata Orosz- birodalom 

törekvései ellen való védekezés szüksége ‒ amely veszély ma, hála az Egek Urának, megszűnt, úgy 

hogy ennek a háborúnak rettentő pusztításai és veszteségi között mint egy a magyar nemzet egész 

jövőjére nézve nagyhorderejű, aktív tételt kell a mérlegbe beállítanunk a hódító, autokrata, létérdeke-

inkkel ellentétes törekvéseket támasztó orosz cári birodalom felbomlását.  

 

Huszár Károly (sárvári) (a 827. országos ülésen, 1918. október 22-én. 387. o.) világítja meg: 

Sürgős a békekötés; nem nekünk magyaroknak sürgős és nemcsak nekünk sürgős, hanem egész Euró-

pának és az egész civilizációnak, mert vagy megköti az európai polgári társadalom a békét, napok, 

hetek, vagy hónapok alatt, vagy pedig elkövetkeznek az orosz események egész Európában. A burzso-

áziának, a legitimitás alapján álló pártoknak, kormányoknak és fejedelmeknek ez az utolsó alkalma, 

hogy megkössék a békét, mert ha nem teszik a kormányok, parlamentek, diplomaták és fejedelmek, 

akkor megkötik a békét úgy, amit Oroszországban történt,a tömegek. 

Ha pedig ez megtörténik, attól félek, egész Európában az a felfordulás, az a barbárság, az az 

óriási katasztrófa következik majd el, mely nagyobb baj még a háborúnál is és el fogja pusztítani a 

modern kultúrát. Nincs más választás, a béke megkötése és a népek szövetsége az egyedül lehetséges 

út, melyre már 1915-ben hívta fel a pápa a fejedelmek és a népek figyelmét, de akkor gúnymosollyal 
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ment el mellette a világ, egyedül a mi királyunk volt az, aki olyan választ adott a pápa szózatára, mely 

az emberiség történelmében mindig fényes lap lesz. Választania kell a világnak aközött, hogy vagy a 

polgári társadalomnak a legitimitás alapján álló kormányai és fejedelmei kötik meg a békét gyorsan, 

vagy pedig elkövetkezik a szovjetköztársaság szellemének futó tüze, mely, mint a prairie-tűz fog végig 

futni az egész világon és intézményeket, kormányokat és államokat fog maga elhamvasztani.  

 

*** 

 

Gr. Tisza István: Az az állásfoglalás az ország függetlensége mellett, amelyet pártkülönbség nél-

kül magáévá tett az egész magyar parlament, az nem átkanyarodás és nem frontváltoztatás senki részé-

ről sem. Mert, engedelmet kérek, egyenes logikai következménye ez annak az álláspontnak, amelyet 

Deák tradíciójaként mi, akik a 67-es kiegyezés alapján állottunk, eddig elfoglaltunk. Ez volt Deák ál-

láspontja és Deák tanítása is és ehhez kell, hogy ragaszkodjunk híven mindannyian. Nagyon természe-

tes, hogy a közös ügyek kezelésének az a rendje, amely 1867-ben megállapíttatott, ahhoz a feltételhez 

volt kötve, hogy azt az osztrák bel viszonyok lehetővé tegyék; amint ez a feltevés a mi kezdeménye-

zésünk nélkül megszűnt, nagyon természetes, magyar emberre nézve más álláspont, mint az ország 

függetlenségének álláspontja, nem létezett. 

Ehhez csak azt az egyet akarom még hozzáfűzni, hogy bárminő változást idézzen elő az osztrák 

viszonyoknak gyökeres átalakulása az Ausztria és Magyarország közti viszony és a magyar közjog ide 

vonatkozó része tekintetében, ez az átalakulás a magyar királynak alkotmányos királyi jogait nem érint-

heti. És egyenesen tiltakoznom kell a t. képviselő úr beszédének azon része ellen, amelyik a magyar 

király fejedelmi jogainak megnyirbálását hirdeti. 96  

 

Fényes László képviselőtől egy alapvető megnyilvánulás: Maguk mondák, gróf Tisza István is-

merte el, hogy az ententnál szimpátiát ébresztett maga iránt a Károlyi-párt. Ha tárgyalni akarunk, 

valakivel, akkor kit kell odaküldeni, nem azt-e, aki a személye iránt megnyilvánuló szimpátia 

miatt is a legalkalmasabb erre? Itt azonban nemcsak személyes szimpátiáról, hanem az eszmék 

közösségéről van szó. Nem valami titkos diplomáciai úton tudták a Károlyi-párt tagjai és csekélysé-

gem is, hogy a háborút el fogjuk veszíteni és a béke a népek joga s kötelessége. Bizonyos világnéző-

pontok egysége tette ezt. Ha ez a nézőpont és annak logikus továbbvitele helyes volt idáig, mindkettőnk 

előtt világos, hogy ezután is könnyebben értjük meg egymást. Miután ugyanazok az eszmék vezettek 

minket, mint az entente-ot, talán jobban megértheti egymást a nemzet és az en tente, ha gróf Károlyi 

Mihály vagy hasonló gondolkodású politikus lesz a szócsöve a magyarságnak, mint hogy ha Tisza 

István megy oda, aki ma is rablónak nevezte az en tente által elismert cseh nemzeti tanácsot. Azt hiszik, 

szükséges, hogy én izgassam a cseh-szlovák nemzeti tanácsot? 97  

 

*** 

 

A 828. országos ülésen többek között Polónyi Dezső hosszú beszédéből részlet: „Kezemben van 

az »Ember« című hetilap egy példánya, amelyben »Lékay János, Tisza merénylője« címmel cikk jelent 

meg, amely határozottan helyteleníti és elítéli azt, hogy Tisza ellen merényletet akartak elkövetni. 

Kénytelen vagyok egész röviden felolvasni a cikknek azt a részét, amely miatt a cenzúra a lapot elko-

bozta. (Olvassa) »Becsületszavamra, röstellem, Leitner, hogy ‒ akit csak úgy ismerlek, hogy egy percig 

láttalak, amint nyugodtan ültél a széken Krecsányi előtt és vallottál,  röstellem, hogy Te, aki olyan 

okosan vallottál, egy-két órával megelőzően azt az ostoba, meggondolatlan dolgot követted el, hogy 
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egy buta revolvert szegeztél Tiszának. Ilyen értelemben Tisza ezredes már régen öngyilkosságot köve-

tett el és nincs semmi szükség merényletre.« a végén pedig: (Olvassa) »A legrozsdásabb browning 

szerepeltetése is pleonazmus.« 

Nyilvánvalólag olyan cikk, amely kifigurázza, nevetségessé teszi, miért kellett Tisza István ellen 

merényletet elkövetni. Akkor a cenzor a királyi ügyész odaáll, rendelkezik, kihúzza …  

Kún Béla: Tisza fogdmegje!” 

 

A 828. országos ülésen Wekerle Sándor miniszterelnök bejelenti, hogy „holnap Őfelsége elé szándé-

kozom járulni annak kijelentésével, hogy az adott viszonyok között nem tartom magamat alkalmasnak 

az ügyek tovább vitelére.” 98  

 

*** 

 

A Károlyi Mihály vezette Függetlenségi és 48-as Párt, a Jászi Oszkár vezette Polgári Radikális 

Párt és a Garami Ernő és Kunfi Zsigmond által irányított Magyarországi Szociáldemokrata Párt október 

22-én, a Károlyi-palotában megalakította a Magyar Nemzeti Tanácsot, Károlyi Mihály elnökletével. 

Programjukkal vállalták az ellenkormány szerepét: a testület 12 pontos kiáltványban követelte:  

 

„a háború azonnali befejezését; az ország teljes függetlenségének megteremtését; mélyreható de-

mokratikus reformok bevezetését; valamint a nemzetiségekkel való megbékélést; az ország területi 

integritásának sérelme nélkül.”  

 

Hiába fogadta el azonban a magyar kormány 1918. október 20-án a „magyar szent korona orszá-

gainak függetlenségéről” (= perszonálunió) szóló határozatot, mert a Magyar Nemzeti Tanács megala-

kulásával egy időben Wekerle Sándor magyar miniszterelnök és kormánya lemondott, azonban a király 

nem akarta Károlyit miniszterelnökké kinevezni. Károlyi Mihály törvényjavaslatot nyújtott be a parla-

mentben a független Magyarország felállítására:  

 

„Törvényjavaslat az osztrák birodalmi tanácsban képviselt királyságokkal, országokkal fennálló köz-

jogi kapcsolat megszüntetéséről:  

1. §. Magyarország ősi függetlenségének teljes visszaállítása.  

2. §. Az 1867. évi XII. t.-c. hatályát veszti és az 1848. III. t.-c. alapján kell kormányozni. Minden 

hadügy a magyar hadügyminiszternek, minden pénzügy a magyar pénzügyminiszternek hatáskörébe 

tartozik. Kiegészítésként a magyar külügyminiszteri tárca felállíttatik.  

3. §. A magyar kormány végezze el a likvidációt az osztrák kormánnyal.  

4. §. E törvény azonnal hatályba lép.”  

 

„A kormányzati válság kirobbanása és elhúzódása lökést adott a kibontakozó tömegmozgalmaknak. 

Október 24-én néhány száz főiskolai hallgató, köztük szép számban tanulmányi szabadságon levő tar-

talékos tisztek, a Károlyi-palota elé vonultak, ahol Károlyi buzdító szavakat intézett hozzájuk, és zász-

lót ajándékozott a tüntetőknek. 

Másnap, 25-én a diákok a Múzeum-kertben tartottak gyűlést, és onnan zárt sorokban a királyi 

Várba igyekeztek, hogy kívánságaikat a király vagy a minisztertanács elé terjesszék. A Lánchídnál a 

rendőrkordon, a Várban a katonaság átengedte a tüntetőket, a várudvarban azonban a lovas rendőrök 

közéjük vágtattak; sokan megsebesültek. Az esti órákban az Országház téren, majd a Gizella téren levő 

Károlyi-pártkör előtt a kezdeményezés újra a baloldal kezében volt. az Országház téri gyűlés után a 

Galilei-kör vezetői lelkes tömeg kíséretében az Anker közbe vonultak, és birtokukba vették a kör lezárt 

                                                 
98 / 1910- 1918 / Képviselőházi napló, 1910. XLI. kötet * 1918. július 24- november 16. / Ülésnapok / 1910- 828 447. o. 

1918. október 23. 
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helyiségeit. … „A napi sajtó proklamálta a sajtószabadságot, a diákság proklamálta a gyülekezési sza-

badságot, a galileis ták pedig most az egyesülési szabadságot proklamálták” 99 jelentették és hirdették 

az erkélyen szónokló fiatalok a lenti szorongó tömeg tapsától kísérve.  

További fontos mozzanat volt, hogy a Katonatanács Szántó Béla révén, aki ekkoriban tartalékos 

hadnagyként a honvédelmi minisztériumban teljesített szolgálatot, kapcsolatba került a szociáldemok-

rata baloldallal, a forradalmi szocialistákkal és az üzemekben dolgozó ellenzéki bizalmiakkal. A ké-

sőbbiekben az így kialakuló laza szervezet a maga módján tudatosan készült a forradalomra.  

 

Andrássy Gyula október 27-én jegyzéket intézett Wilson elnökhöz, amelyben különbékét kért. 

Ebben elismerte a csehszlovákok és a délszláv népek önrendelkezési jogát, s bejelentette a Németor-

szággal kötött katonai szerződés felbontását. A császár a magyarországi helyzet normalizálására József 

főherceget homo regiusszá, a királyt teljhatalommal helyettesítő kormányzóvá nevezte ki.  

 

A tüntető munkás- és katonatömegek azonosultak a Magyar Nemzeti Tanács céljaival és felhá-

borodtak azon, hogy József főherceg, gróf Károlyi Mihály helyett Hadik János grófot nevezte ki mi-

niszterelnökké. Megakadályozták a Nemzeti Tanácsra már felesküdött katonaság elszállítását Buda-

pestről és követelték Károlyi miniszterelnökké történő kinevezését.  

 

Október 28-án … hatalmas tömeg gyülekezett a Károlyi-párt Gizella téri központja előtt. A tö-

meget a szónokok eleinte szóval tartották, később azonban, látva a türelmetlenséget, elhangzott az ál-

lítólag Friedrich Istvántól eredő javaslat: Menjünk Budára! Erre a Károlyi-párt jelen vezetői, Friedrich 

István, Búza Barna, Vass János, valamint Fényes László a menet élére álltak, elindultak Budára József 

főherceghez, Károlyi miniszterelnöki kinevezését követelni. A Lánchíd felé vezető utcák torkolatában 

felállított katonaság a tüntetőket átengedte, a Lánchíd előtt összevont karhatalom azonban ellenállt. A 

lovas rendőrök nekiugrattak a tömegnek, a hídfőnél levő csendőrök sortüzet adtak. A lövöldözés és 

kardlapozás eredménye: 3 halott és számtalan sebesült.  

 

József főherceg közben másfél napos tárgyalás után Hadik Jánost nevezte ki miniszterelnökké.” 100 

 

Október 29-én a Magyar Nemzeti Tanács intézőbizottságot alakított, melynek tagjai: Károlyi 

Mihály, Batthyány Tivadar, Bíró Lajos, Böhm Vilmos, Garami Ernő, Garbai Sándor, Hock János, 

Jánossy Zoltán, Jászi Oszkár, Kunfi Zsigmond, Lovászy Márton, Pattantyús Ábrahám Dezső, Purjesz 

Lajos, Szende Pál, Weltner Jakab lettek.  

 

Október 29-én a rendőrség is bejelentette csatlakozását a Magyar Nemzeti Tanácshoz. Október 

29-én a Monarchia fegyverszünetet kért az olasz hadvezetéstől. A fegyverszüneti küldöttség október 

31-én érkezett meg Padovába, az olasz főparancsnokság székhelyére, ahol november 3-án a Monarchia 

küldöttsége aláírta a fegyverszüneti okmányt. Ezzel a Monarchia befejezte részvételét az I. világhábo-

rúban.  

 

Október 30-án délután és éjjel – a Magyar Nemzeti Tanács utasítására, Csernyák Imre repülő-

százados vezetésével alakított forradalmi testület, a Katonatanács egységei elfoglalták Budapest stra-

tégiai pontjait. Az esti órákban Budapesten két elszállításra váró menetszázad fellázadt és a sapkaró-

zsáik helyére őszirózsát tűztek és egyesülve a fővárosban állandótüntetésben lévő forradalmi tömeggel 

megakadályozta a menetszázadok frontra indítását. A Conti utcai börtönből kiszabadították a politikai 

foglyokat.  

 

                                                 
99 Ránki György fősz.: Magyarország története első rész (1918-1919) innen: „A Galilei kőr újból megnyílt. Pesti Napló, 

1918. október 26. 62. o.   
100 Ránki György fősz.: Magyarország története első rész (1918-1919) 62. o. 
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Október 31-én reggel József főherceg visszavonta gróf Hadik János október 29-én kelt minisz-

terelnöki kinevezését, és Károlyi Mihályt, a Magyar Nemzeti Tanács elnökét nevezte ki miniszterel-

nöknek, aki egy úgynevezett „népkormányt” alakított a Magyar Nemzeti Tanács három pártjának (Füg-

getlenségi és Negyvennyolcas Párt, Polgári Radikális Párt, Magyarországi Szociáldemokrata Párt) kép-

viselőiből.  

„Károlyi honvédelmi miniszterré Kunfi Zsigmond javaslatára Linder Béla vezérkari alezredest 

nevezte ki. … a budapesti helyőrség tisztikara a parlament előtt gyűlt össze, hogy esküt tegyen az új 

Magyarországra. E gyűlésen hangzott el Linder emlékezetes beszéde, amelyben nézeteit kiélezett egy-

értelműséggel fogalmazta meg. »Ezer évek tradícióit, ezer évek szolgaságát, ezer évek zsarnokságát 

kellett romba dönteni. Ehhez ötéves háború kellett, ehhez ezer és ezer halál kellett, hogy egy új győ-

zelmes élet támadjon belőle. Ez az új győzelmes élet a pacifizmus jegyében születik meg.« ‒ mondotta. 

Ekkor jelentett ki a nevével elválaszthatatlanul összeforrott mondatot: »Nem kell hadsereg többé! Soha 

többé nem akarok katonát látni!« 101  

 

Károlyi Mihály kormánya 1918. X. 31. 1919. I. 19.  

 

Berikey Dénes megbízott miniszterelnök 

Bartha Albert hadügyminiszter 

Buza Barna földművelés és igazságügyminiszter 

Festetics Sándor gróf hadügyminiszter 

Garami Ernő kereskedelemügyi miniszter 

Jászi Oszkár tárca nélküli miniszter 

Kunfi Zsigmond tárca nélküli miniszter 

Linder Béla hadügyminiszter 

Lovászy Márton vallás és közoktatásügyi miniszter 

Nagy Ferenc közélelmezési miniszter 

Nagy Vince belügyminiszter 

Szabó Oreszt ruszka-krajnai miniszter 

Szende Pál pénzügyminiszter 

Bőhm Vilmos hadügyi államtitkár 102  

 

„Az utca október 31-én mámoros örömmel ünnepli a forradalom győzelmét. A főútvonalakon 

katonai teherautók, rekvirált személyautók, társzekerek dübörögnek, zsúfolva a forradalmat éltető és a 

levegőbe lövöldöző katonákkal, civilekkel. Nemcsak a sapkarózsákat távolítják el, levágják a tisztek 

rangjelzését is. A letépett rozetták helyére őszirózsa vagy nemzeti színű szalag kerül. a villamosközle-

kedés leáll, zárva tartanak az üzletek, zárva vannak a hivatalok is. a börtönök és a fogházak előtt fegy-

veres katonák jelennek meg, és a Nemzeti Tanács utasítására hivatkozva kiszabadítják a politikai fog-

lyokat.   

 

Ugyanakkor riasztó hírek is érkeznek arról, és részben igaznak is bizonyulnak, hogy katonák és 

civilek széthordják a katonai raktárak készleteit, megtámadják a pályaudvarokat, feltörik az áruval telt 

vagonokat. A karhatalom és a rendőrség közbelép, s ez számos áldozatot követel.  

 

Október 31-én Tisza István Hermina úti villájába délután fegyveres katonák hatoltak be (hogy 

kik, máig sem sikerült megnyugtatóan tisztázni), és elzavarták a villaőrzésére kirendelt csendőröket, 

majd rövid szóváltás után agyonlőtték Tiszát, Károlyi legnagyobb politikai ellenfelét.  

Budapestről, még inkább a vidékről érkező nyugtalanító hírek hatására a kormány a délelőtti 

minisztertanácson úgy dönt, hogy felmentését kéri az előző napon letett eskü alól. Egyben bejelenti 

                                                 
101 Ránki György fősz.: Magyarország története (2)195. o. 
102 A kiemelt jelű nevek, a kormányban kommunista, szociáldemokrata, munkásmozgalmi személyek. Az összeállítás 

Bölönyi József: Magyarország kormányai 1848 – 1987 92 -95. o. 
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lemondását arra az esetre, ha kérését nem teljesítenék. A király némi huzavona után, több izgatott 

hangú telefonbeszélgetés eredményeként belegyezik a lemondásba.  

 

A kormány tagjai új esküt tesznek, most mát a Nemzeti Tanácsnak, Hock János kezébe, aki a 

tanács elnöki tisztét Károlyitól átveszi. Az államforma kérdésében a minisztertanács álláspontja az, 

hogy arról, hat héten belül alkotmányozó gyűlés döntsön, és az általános, titkos választójog alapján 

válasszák meg. A minisztertanács november 1-én még egy fontos döntést hoz: felhatalmazza a had-

ügyminisztert, hogy rendelje el a magyar csapatok azonnali fegyverletételét. Linder a kormány elhatá-

rozását proklamációban tudatja a lakossággal, és még az éjszaka folyamán eljuttatja az erre vonatkozó 

rendeletet a hadsereg-főparancsnoksághoz, valamint a különböző hadseregcsoport-parancsnokságok-

hoz.” 103  

 

November 13-án IV. Károly király eckartsaui nyilatkozatával lemondott a trónról, és eleve elis-

merte az ország új államformájáról születendő döntést:  

 

„Trónra lépésem óta mindig arra törekedtem, hogy népeimet minél előbb megszabadítsam a há-

ború borzalmaitól; amely háború keletkezésében semmi részem nem volt. Nem akarom, hogy szemé-

lyem akadályul szolgáljon a magyar nemzet szabad fejlődésének, mely iránt változatlan szeretettől 

vagyok áthatva. Ennél fogva az államügyek vitelében való minden részvételről lemondok, és már eleve 

elismerem azt a döntést, mely Magyarország jövendő államformáját megállapítja.”  

Ezt a nyilatkozatot Wlassics november 14-én átadta Károlyinak, aki azonban kijelentette, hogy 

erre a nyilatkozatra immár nincsen szükség, mert ama közjogi tanárok véleménye szerint, akikhez eb-

ben a tárgyban kérdést intézett, azzal, hogy uralkodóház elveszítette az Ausztria feletti uralmat, meg-

szűnt a Pragmatica sanctio is és ezzel a magyar királyi szék máris megürült. Wlassics szembeszállt 

ezzel a felfogással. Említette, hogy ez a felfogás Eckartsau -ban is szóba került, mire a király csodál-

kozott, hogy magyar közjogászok ily szoros kapcsot hirdetnek az osztrák császár ausztriai uralmának 

sorsa és a magyar korona viselése között. „Én az tanultam, hogy a magyar közjog szerint a magyar 

király és az ausztriai császár csak személyében azonos, de a magyar király az osztrák császártól teljesen 

független, önálló hatalmú királyi szuverenitás képviselője.”   

 

Erre azután november 16-án, szombaton kikiáltották a magyar népköztársaságot.” 104  

 

November 16-án kikiáltották a Magyar Népköztársaságot, ami ekkor még nem „szocialista köz-

társaságot” jelentett, hanem csupán a „nép” előtaggal kívánták nyomatékosítani az új berendezkedés 

és az addigi „úri” Magyarország közti különbséget. Emiatt az 1918. november 16-tól 1919. március 

21-éig tartó időszakot. Első Magyar Köztársaság néven szokás számon tartani a magyar történelemben. 

A (Nép) Köztársaság elnöki székét Károlyi Mihály foglalhatta el.  

 

***  

 

1918. november 16. 829. Országos ülés 

 

Tárgyai: Az országgyűlés feloszlásának kimondása. — Az ülés jegyzőkönyvének hitelesítése. 

 

Szász Károly Elnök: Az ülést megnyitom. A múlt hetekben lezajlott sorsdöntő történelmi esemé-

nyek során a magyar nép megvetette alapjait az önálló, független, demokrata Magyarországnak. … Azt 

hiszem, mindannyiunk óhajtását fejezem ki abban, hogy megvalósuljon a kormánynak az a hazafias 

törekvése, hogy a megújhodó Magyarország békés, munkás, boldog jövendője biztosíttassák és az or-

                                                 
103 Ránki György fősz.: Magyarország története első rész (1918-1919) 73. o. 
104 Gratz Gusztáv: A forradalmak kora 36. o. 
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szág területi integritása megóvassék, amiben a kormány minden magyar ember legmesszebbmenő tá-

mogatására számíthat. Kötelességemnek ismerem azzal a javaslattal lépnem a ház elé, hogy a magyar 

országgyűlésnek ez a még 1910-ben összeült képviselőháza, a teljesen megváltozott viszonyokra te-

kintettel mondja ki feloszlását. Miután ez iránt — a mint látom,— teljes az egyértelműség, ezt a ház 

egyhangú határozatául jelentem ki azzal, hogy e határozatról a főrendiházat átiratilag nyomban értesí-

tem.  

 

Hock János: Meghalt már régen ez a képviselőház!  

 

Elnök: Jelentve még, hogy a ma délelőtt 11 órakor az országház kupolatermében ünnepélyes 

ülést tartó Nemzeti Tanács ez ülésén szívesen látja a feloszlatott képviselőház volt tagjait. Kérem 

a mai ülés jegyzőkönyvének felolvasását.  
Hock János: Éljen a független Magyar Köztársaság! Kovácsi Kálmán jegyző: olvassa az ülés 

jegyzőkönyvét.  

Elnök: A jegyzőkönyv ellen észrevétel nem tétetvén, azt hitelesítettnek jelentem ki s mindannyi-

unk törhetetlen bizalmát fejezve ki a demokratikus Magyarország életerejében és jövőjében, amelyben 

mindenki, aki a köz érdekében önzetlenül munkálkodik, meg fogja találni boldogulását, — ennek a 

képviselőháznak utolsó ülését bezárom.  

 

 

Emlékezzünk Erdély szülötteire! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bögözi emlékoszlop. 2010. május 23-án IMG_0326; 
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Csikszentdomokosi Emlékoszlop. 2010. május 5-én IMG_0607;  
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Személyes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egy levelezőlap két oldala, ezerkilencszáztizenhétben  

 

Anyai nagyapám levele, ami megérkezett. Ami megérkezett. Sokan nem tértek vissza. 

 

Anyai nagyapámról, Ferenczi Andrásról ennyit tudunk. Ez a levél az, ami megérkezett. Ami 

megérkezett. Sokan nem tértek vissza. Nagyapám sem tért vissza. Apám két fivére sem tért vissza. Az 

Európai nagy tragédiában, milliók sebesültek és haltak meg. Családjaink vártak nagyapámra, nagybá-

tyáimra. Az elesett milliókra millió családok vártak.  

Kitől és mikor kapunk választ, hová lettek fiaink a harcmezőkről, a fogolytáborokból, a 

még éhségben botorkálók hová maradtak el? Hol lapátoltak föléjük homokot, agyagot, sárt? Ki 

könnyített nagymamám lelkén, testvéreik lelkén, apai nagyszüleimtől ki kért bocsánatot, ki kár-

talanított? Az első világháborúban elveszett Kárpát-medencében született magyar embereknek 

nem születhettek gyermekeik. Hányan nem születhettek meg? Milyen névvel illessük, meg nem 

született gyermekember veszteségeinket?  
Ugyanis! Van erkölcsi és anyagi példa a második világháború utáni időkből, hogyan lehet múl-

hatatlanná, időtlenné tenni nemzetünk megszégyenítését, anyagi követelés elé állítani újabb és újabb 

nemzedékeket. Ez utóbbi szünet nélküli tort, nyugati civilizációból kifejlesztett liberális módnak ne-

vezhetjük el. Európa népeit is megilleti a világháború haszonélvezőtől a bocsánatkérés, visszame-

nőleg, együtt az agyagi kártalanítással. A liberálisok felhalmozott vagyonaiból lenne, telne miből.  
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Melléklettek  

 

1. sz. melléklet (8. o.) 

 

Az 1886. évi XX. törvénycikk a népfölkelésről  

 
1. § A népfölkelés a fegyveres erő kiegészítő része, és mint ilyen, a nemzetközi jog oltalma alá helyeztetik.  

2. § A népfölkelés kötelezettsége alá esik minden honpolgár, ki akár az általános, akár csak a népfölkelési szolgá-

lathoz szükséges véd képességgel bír, és sem a hadsereg (hadi tengerészet vagy póttartalék), sem a honvédség állományához 

nem tartozik, azon év elejétől fogva, a melyben 19-ik életévét betölti, azon év végéig, a melyben 42. életévét meghaladta. 

- Azon honpolgárokra nézve pedig, kik a hadsereghez (hadi tengerészethez) az 1868. évi XL. tc. 20. §-a alapján 19-ik évök 

betöltése előtt önkéntesen léptek be, a népfölkelés kötelezettsége kiterjed az 1868. évi XL., illetve az 1882. évi XXXIX. tc. 

-ben körülirt 12 évi védkötelezettség lerovása után közvetlen következő még 10 évi időtartamra. A csendőrség, pénzügy-

őrség és állami erdészet személyzete azon esetben, ha a hadi események miatt, saját területén működését megszüntetni 

kénytelen, a népfölkeléshez tartozik csatalakozni.  

4. § A népfölkelés felhívása Ő Felsége parancsára, a minisztertanács meghallgatása után s a honvédelmi minister 

útján, fenyegető vagy kitört háború esetében annak tartamára és azon mérvben történik, a melyben azt a honvédelem érdekei 

megkövetelik. A felhívott népfölkelés alkalmazása az Ő Felsége által kinevezett hadi parancsnok által eszközöltetik. A 

népfölkelés feloszlatását Ő Felsége rendeli el.  

5. § A népfölkelés rendszerint az ország határain belül alkalmaztatik; azonban kivételesen a magyar korona orszá-

gain kívül is alkalmazható, de erre mindannyiszor a törvényhozás külön intézkedése szükséges. Csak az országgyűlés együtt 

nem létében, és ha a halasztásból veszély származhatnék, rendelheti Ő Felsége, az ország összes minisztériumának felelős-

sége, s az ország képviseletének annak legközelebbi összejövetelekor azonnal kikérendő utólagos jóváhagyása mellett, a 

népfölkelés alkalmazását az ország határán kívül is. Az első osztályú népfölkelés pedig rendkívüli szükség esetében, és 

nevezetesen, ha a hadsereg (hadi tengerészet) törvényes hadi állományának fenntartására, a háború folyama alatt, a kiképe-

zett póttartalék nem elégséges: az elkerülhetetlen szükség mérvéhez képest és idejére, a hadseregnek, az 1882:XXXIX. tc. 

8. §-ának 8. bekezdése értelmében való beosztása mellett, valamint a honvédségnek esetleg szükségessé vált kiegészítésére 

is, - igénybe vehető.  

Azok, a kik az 1868. évi XL. és XLI. tc. életbeléptetése előtt, az akkori rendeletek hatálya alatt katonai szolgálat 

alól magukat kiváltották, a hadsereg és honvédség esetleges kiegészítésére nem fordíthatók. A népfölkelési szolgálati és 

vezénylő nyelve, a rangfokozati jelvények, a felszerelés, fegyverzet, szolgálat és gyakorlatok szabályai hasonlók a honvéd-

ségről szóló 1868: XLI. törvénycikk 18. §-ában megállapítottakhoz. 

9. § A népfölkelés tisztjeit magyar állampolgárok közül Ő Felsége nevezi ki a honvédelmi minister előterjesztésére, a ki 

azokat már béke idejében évről-évre kijelöli; a népfölkelés altisztjei pedig, - esetleg a polgári hatóságokkal egyetértőleg, - 

azon honvéd-zászlóalj vagy honvédhuszár-ezred parancsnoka által jelöltetnek ki évről-évre, és neveztetnek ki szükség 

esetében, a kiknek nyilvántartási körletébe a népfölkelés illető csapata tartozik.  

A népfölkelés keretei már béke idejében jelöltetnek ki. 

12. § Jelen törvény által az 1868. évi XXII. törvénycikk, valamint az 1868. évi XL. törvénycikknek a népfölkelésre 

vonatkozó és jelen törvény intézkedéseitől eltérő határozványai hatályon kívül helyeztetnek. 

13. § Jelen törvény, életbeléptetése után, azonnal mindazokra alkalmaztatik, a kik annak határozványai értelmében a 

népfölkelésben részt venni tartoznak.  

14. § Ezen törvény végrehajtásával a honvédelmi minister bizatik meg. 

 

2. számú melléklet (69. o.) 
A közigazgatási bizottság jelentése 

 

a miniszterelnöknek az országgyűlés tartamának kivételes meghosszabbításáról szóló 1138. számú törvényjavaslata tár-

gyában. 

 

T. Képviselőház!  

Az országgyűlés tartamának meghosszabbításáról szóló 1886. évi. t.-c. kimondja, hogy az országgyűlési képviselők 

öt év tartamára választandók, egy-egy országgyűlés tartamát tehát öt évben állapítja meg. A jelen országgyűlés 1910. évi 

június hó 21-ére hívatván össze, következik, hogy annak tartama folyó évi június hó 21-én lejár, s az új országgyűlés 

összehívása és megválasztása iránti intézkedések ezen időpont letelte után, az 1848. évi IV. t.-c. 4. és 5. §-ában megállapított 

határidők tekintetbevételével, megteendők lennének.  

Azonban most, midőn az ország az Európát lángba borító világháború zivatarai között fegyverrel kezében védelmezi 

függetlenségét és jövendő fejlődése feltételeit, a törvényhozásnak elkerülhetetlen kötelessége számot vetni azzal, vájjon 
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ezekben a rendkívüli időkben lehet-e a politikai izgalmak legnagyobb fokát jelentő általános választásokkal komplikálni az 

ország úgyis ezer egyéb gonddal megterhelt közéletét?  

Mert bár a választások idejéig még mintegy három havi idő van hátra, mégis most már kétségtelen, hogy addig el 

nem következhetnek már azok a teljesen békés és nyugodt idők, melyek ezt a meggondolást feleslegessé teszik. Mert ha 

meg is engedné a sors, hogy rövidesen elkövetkezzenek olyan döntő események, hogy fegyvereink dicsősége révén tár-

gyalhassunk békéről, mely a nyugodt és feltartóztathatatlan fejlődés feltételeit biztosítja nemzetünknek, mégis a béketár-

gyalások, a béke megkötésének külsőségei s a leszerelés foganatosítása sokkal több időt vesz igénybe, semhogy arra lehetne 

számítanunk, hogy a legkedvezőbb esetben is ezen a három hónapon belül a nyugalom ideje elkövetkezzék.  

Ha pedig ilyen körülmények között foglalkoznunk kell azzal a kérdéssel, hogy a háború rendkívüli körülményei 

között van-e helye általános képviselőválasztások kiírásának, megdönthetetlen igazságként kell megállapítanunk, hogy 

ilyen választások a háború teljes és végleges befejezéséig nem tarthatók.  

Az a, — pedig magában véve is — nyomatékos érv, hogy a háborús izgalmakat politikai izgalmakkal tetézni meg-

bocsáthatatlan hiba volna, hogy akkor, mikor az egész nemzetnek egynek és egységesnek kell lennie, politikai ellentéteket 

és viszályokat életre kelni hagyni nem szabad, — nem az egyedüli ok, mely az általános választások kiírását lehetetlenné 

teszi. A háborúval összefüggésben a törvény által a kormányra és a hatóságokra bízott kivételes, tágabb hatalom önkénte-

lenül befolyásolná a választások eredményét. A választóknak igen tekintélyes része a harcmezőn teljesít szolgálatot. Így 

nem csak ezek a választók esnének el attól, hogy választói jogukat gyakorolják, de ez a körülmény a nemzet valódi akara-

tának érvényesülését is kétségessé teszi. S a jelen pillanatban a hadműveleti tér északon is, délen is oly közel esik az ország 

határához, hogy a kerületek egész sorában a hadi érdek veszélyetetése nélkül szabályszerű választásokat tartani nem le-

hetne.  

Mindezekből kétségbevonhatatlan szükségesség gyanánt jelentkezik a folyó évi általános választások elhalasztása.  

Ezen alapgondolat elfogadásával a részletes megoldásra nézve csak két lehető eljárás kínálkozik: Vagy feloszlik a 

jelenlegi országgyűlés s új választások nem iratnak ki, amely esetben a békés állapotok bekövetkeztéig az ország-parlamenti 

élete szünetelne, vagy a jelenlegi országgyűlés tartamának meghosszabbításával ideiglenesen a jelenlegi parlament végezné 

továbbra is a törvényhozás teendőit addig, amíg az új választások kiírásának lehetősége beáll.  

Az első megoldás homlokegyenest ellenkezik alkotmányunk alaptételeivel, melyek szerint az országot parlament 

nélkül kormányozni nem lehet. Ellenkezik tételes törvényünkkel is, mert az 1848. évi IV. t.-c 5. §-a a képen rendelkezik, 

hogy az országgyűlés feloszlásától számítandó három hónap alatt az új országgyűlésnek össze kell ülnie. A nemzeti éle-

tünkben évszázadok óta megfogamzott és teljes erejében élő közfelfogás mindig féltékenyen őrködött alkotmányunk sér-

tetlensége felett, ezt az őseinktől átvett kötelességet elmulasztanunk most sem szabad.  

Ha tehát alkotmányunk szellemével ellenkező kivételes intézkedést tenni nem akarunk, egyedüli helyes megoldás-

nak mutatkozik a jelenlegi országgyűlés tartamának meghosszabbítása. A kormány által benyújtott javaslat is ezt a megol-

dást választja; rendelkezései szerint a jelenlegi országgyűlés tartama egy esztendővel hosszabbíttatnók meg. Jogunk van 

remélni, hogy ez alatt az idő alatt bekövetkeznek azok a békés állapotok, melyek az új országgyűlés egybehívását és meg-

választását lehetővé teszik.  

A javaslat intézkedései természetesen nem érintik a koronának az 1848. évi IV. t.-c.-ben megállapított feloszlatási 

jogát, úgy hogy amennyiben a külpolitikai helyzet ezen egy év letelte előtt megengedheti a választások megtartását, a 

korona a jelenlegi országgyűlést feloszlathatja s az új választások kiírhatók lesznek.  

A javaslat címe helyesen hangsúlyozza, hogy a törvény intézkedései csak kivételesen hosszabbítják meg a jelenlegi 

országgyűlés tartamát s így ki van zárva a törvény oly helytelen magyarázata, hogy az az 1886. évi I. t.-c. módosításával 

az országgyűlések tartamát a jövőre nézve is hat évre emeli fel. De a kivételes szó értelmében bennfoglaltatik az a gondolat 

is, hogy annak intézkedései csakis a rendkívüli viszonyok okozta kivételes helyzetben lelik indokukat, s így általa az az 

alkotmányjogi alaptétel, hogy az együtt ülő országgyűlésnek saját megbízatása tartamának meghosszabbítására nem lehet 

joga, továbbra is változatlanul fennáll. Háborús viszonyok közepette azonban kötelessége a törvényhozásnak, hogy a nem-

zet üdvére elkerülhetetlenül szükséges intézkedéseket megtegye.  

Az 1868. évi XXX. t.-c. 34. §-a kimondja, hogy Horvát-, Sziavon- és Dalmátországok képviselőiket azon egész 

időszakra választják, melyre a közös képviselőház megbízatása terjed, s így a jelenlegi országgyűlés tartamának meghosz-

szabbításával együttesen a horvát-, szlavon- és dalmát országgyűlés által a birodalmi országgyűlésre kiküldött képviselők 

megbízatása is természetszerűen egy évvel meghosszabbíttatik.  

Az 1913. évi XIV. t. c. 154. §-a értelmében az időközi választások a törvény életbelépése alkalmával együttlevő 

országgyűlés tartama alatt az időközi választások a régi választói jogi törvény alapján összeállított utolsó névjegyzék alap-

ján folynak. Ebből következik, hogy ez a szabály az országgyűlés meghosszabbított tartama alatt is változatlanul fennáll s 

így az esetleges időközi választások az 1914. évre készült választói névjegyzékek alapján tartandók meg.  

A kormány által benyújtott törvényjavaslat intézkedései egy, a háború következtében beállott rendkívüli helyzet 

megoldására vannak hivatva s azok a kívánt cél elérésére okszerűen egyedül alkalmas megoldási utat választják. Ezért 

javasoljuk a t. Képviselőháznak, hogy az országgyűlés tartamának kivételes meghosszabbításáról szóló törvényjavaslatot 

általánosságban és részleteiben elfogadni méltóztassék. 105 

Kelt Budapesten, a közigazgatási bizottság 1915. évi április hó 20-án tartott üléséből. 254 1162. szám,  

                                                 
105 / 1910- 1918 / Képviselőházi irományok, 1910. XLVII. kötet * 1961- 1191., CCXXIII- CCLVIII. Sz. / Irományok / 

1910. 1162. A közigazgatási bizottság jelentése a miniszterelnöknek az országgyűlés tartamának kivételes meghosszabbí-

tásáról szóló 1138. számú törvényjavaslat tárgyában. 225. o. 



282 

 
 

 

Beöthy László s, l.,                           Makovszky Iván s. k.. 

a közigazgatási bizottság h. elnöke. - a közigazgatási bizottság előadója. 

 

 

3. számú melléklet (81. o.) 

 
„A hitlevél az ország alkotmányának biztosítéka, az alkotmánynak minden részletében és minden irányú megnyil-

vánulásában. E biztosítékot megadni az öröklés jogán trónra lépő minden király köteles, de viszont más biztosíték, mint 

ami törvényeinkben előre meg van állapítva, tőle nem követelhető. … A változtatások ennélfogva, amelyek a hitleveleken 

eszközölhetők, csak olyanok lehetnek, amelyek a lényeget nem érintik s amelyek szerkezetének alapvonásait nem bontják 

meg, hanem csak az időközben történt alkotmánymódosítások következményei vagy a szabadosítást célozzák. …  

A hitlevél úgy, amint 1867 óta előttünk áll, a magyar állam önálló államiságának és függetlenségének, az állam 

alkotmányának és törvényeinek legteljesebb biztosítéka. Kimondja a király benne, hogy nemcsak az ország jogait, alkot-

mányát, törvényes függetlenségét, szabadságát és területi épségét meg fogja szentül és sértetlenül tartani, hanem azonkívül 

minden eddig alkotott és ezután alkotandó törvénynek és a szokásoknak megtartására is Ígéretet tesz. …  

A küldöttség által megállapított koronázási esküminta csak annyiban különbözik az 1867. évben letett eskü szöve-

gétől, hogy az 1868 : XXX.  t.-c. nyomán a » Magyarország s társországai« helyett többször a »Magyarország s Horvát-, 

Sziavon- és Dalmátországok« megjelölést használja.”  

A szerkesztő országos küldöttség javasolja a „Képviselőháznak, hogy a koronázási hitlevélnek és eskümintának az 

országos küldöttség által megállapított szövegét úgy általánosságban mint részleteiben elfogadni s azokat hasonlócélból a 

főrendiházhoz áttenni méltóztassék.  

Budapest, 1916. évi december hó 15-én. Csernoch János s. k., Illés József s. k.,” 106  
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/ 1906- 1911 / Képviselőházi napló, 1906. XXV kötet * 1909. március 10- november 13. / Ülésnapok / 1906- 451   

/ 1906- 1911 / Képviselőházi napló, 1906. XXV kötet * 1909. március 10- november 13. / Ülésnapok / 1906- 453 

/ 1906- 1911 / Képviselőházi napló, 1906. XXV kötet * 1909. március 10- november 13. / Ülésnapok / 1906- 455  

/ 1906- 1911 / Képviselőházi napló, 1906. XXVI kötet * 1909. december 17- március 21. / Ülésnapok / 1906- 470 

/ 1906- 1911 / Képviselőházi napló, 1906. XXVI kötet * 1909. december 17- március 21. / Ülésnapok /1906- 473 

/ 1906- 1911 / Képviselőházi napló, 1906. XXVI kötet * 1909. december 17- március 21. / Ülésnapok /1906-476  

/ 1910- 1918 / Képviselőházi napló, 1910. I. kötet * 1910. június 23- augusztus 6. / Ülésnapok / 1910-1 

/ 1910- 1918 / Képviselőházi napló 1910. XV. kötet * 1912. február 12- március 8. / Ülésnapok / 1910- 196  

/ 1910- 1918 / Képviselőházi napló 1910. XV. kötet * 1912. február 12- március 8. / Ülésnapok / 1910- 360  

/ 1910- 1918 / Képviselőházi napló 1910. XVI. kötet * 1912. április 1- június 11. / Ülésnapok / 1910- 361 

/ 1910- 1918 / Képviselőházi napló 1910. XVI. kötet * 1912. április 1- június 11. / Ülésnapok / 1910- 383  

/ 1910- 1918 / Képviselőházi napló 1910. XVI. kötet * 1912. április 1- június 11. / Ülésnapok / 1910- 387  

/ 1910- 1918 / Képviselőházi napló 1910. XVI. kötet * 1912. április 1- június 11. / Ülésnapok / 1910- 388  

/ 1910- 1918 / Képviselőházi napló 1910. XIX. kötet * 1913. május 5. november 7. / Ülésnapok / 1910-454 

/ 1910- 1918 / Képviselőházi napló 1910. XIX. kötet * 1913. május 5. november 7. / Ülésnapok / 1910-456  

/ 1910- 1918 / Képviselőházi napló 1910. XIX. kötet * 1913. május 5. november 7. / Ülésnapok / 1910-457 

/ 1910- 1918 / Képviselőházi napló, 1910. XXV. kötet * 1914. június 24- július 21. / Ülésnapok / 1910- 551  

/ 1910- 1918 / Képviselőházi napló, 1910. XXVI. kötet * 1914. július 22- május 6. / Ülésnapok / 191- 561.  

/ 1910- 1918 / Képviselőházi napló, 1910. XXVI. kötet * 1914. július 22- május 6. / Ülésnapok / 191- 562   

/ 1910- 1918 / Képviselőházi napló, 1910. XXVI. kötet * 1914. július 22- május 6. / Ülésnapok / 191- 565  

/ 1910- 1918 / Képviselőházi napló, 1910. XXV. kötet * 1914. június 24- július 21. / Ülésnapok / 1910- 547 

/ 1910- 1918 / Képviselőházi napló 1910. XVI. kötet * 1912. április 1- június 11. / Ülésnapok / 1910- 369  

/ 1910- 1918 / Képviselőházi napló 1910. XVI. kötet * 1912. április 1- június 11. / Ülésnapok / 1910- 370  

/ 1910- 1918 / Képviselőházi napló 1910. XVI. kötet * 1912. április 1- június 11. / Ülésnapok / 1910- 378  

/ 1910- 1918 / Képviselőházi napló 1910. XVI. kötet * 1912. április 1- június 11. / Ülésnapok / 1910- 379  
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/ 1910- 1918 / Képviselőházi napló, 1910. XXVI. kötet * 1914. július 22- május 6. / Ülésnapok / 191- 571  

/ 1910- 1918 / Képviselőházi napló, 1910. XXVI. kötet * 1914. július 22- május 6. / Ülésnapok / 191- 572  (Irom. 1138, 

1162)   

/ 1910- 1918 / Képviselőházi napló, 1910. XXVIII. kötet * 1916. január 3- január hó 27. / Ülésnapok / 1910- 610  

/ 1910- 1918 / Képviselőházi napló, 1910. XXX. kötet * 1916. június 7- július 15. / Ülésnapok / 1910- 638  

/ 1910- 1918 / Képviselőházi napló, 1910. XXXI. kötet * 1916. augusztus 9- szeptember 6. / Ülésnapok / 1910- 657 

/ 1910- 1918 / Képviselőházi napló, 1910. XXXIII. kötet * 1916. november 27- február 1. / Ülésnapok / 1910- 674 

/ 1910 - 1918 / képviselőházi napló, 1910. XXXIII. kötet * 1916. november 27- február 1. / Ülésnapok / 1910- 670 

/ 1910- 1918 / Képviselőházi napló, 1910. XXXIV. kötet * 1917. február 5- március 2. / Ülésnapok / 1910- 693 

/ 1910- 1918 / Képviselőházi napló, 1910. XXXVI. kötet * 1917. június 21- július 23. / Ülésnapok / 1910-740 /  

/ 1910- 1918 / Képviselőházi napló, 1910. XXXV. kötet * 1917. március 3- április 12. / Ülésnapok / 1910- 725  

/ 1910- 1918 / Képviselőházi napló, 1910. XXXVII. kötet * 1917. szeptember 12- december 1. / Ülésnapok / 1910- 741  

/ 1910- 1918 / Képviselőházi napló, 1910. XXXIX. kötet * 1918. április 23- június 21. / Ülésnapok / 1910- 778 

/ 1910- 1918 / Képviselőházi napló, 1910. XXXIX. kötet * 1918. április 23- június 21. / Ülésnapok / 1910- 782 

/ 1910- 1918 / Képviselőházi napló, 1910. XLI. kötet * 1918. július 24- november 16. / Ülésnapok / 1910- 827 

/ 1910- 1918 / Képviselőházi napló, 1910. XLI. kötet * 1918. július 24- november 16. / Ülésnapok / 1910- 828  

 

 

 

 

/ Képviselőházi irományok, 1986. XX. kötet * 531-559., CLXXIV-CLXXV. / Irományok / 1896-541 A zárszámadás-vizs-

gáló bizottság jelentése 1. az 1897. évi állami zárszámadásról   

/ Képviselőházi irományok, 1986. XX. kötet * 531-559., CLXXIV-CLXXV. / Irományok / 1896-542. Kossuth Ferenc kép-

viselő és társai határozati javaslata 

/ Képviselőházi irományok, 1896. XX. kötet * 531-559., CLXXIV-CLXXV. / Irományok / 1896-544. Hodosy Imre képvi-

selő és társai ellenindítványa. 

/ 1901 - 1906 / Képviselőházi irományok, 1901. XXXIII. kötet * 532-553., XCVII- CXIV sz. / Irományok / 1901-539 

/ 1910- 1918 / Képviselőházi irományok, 1910. XXXV. kötet * 904- 957. sz. / Irományok / 1910-925. A véderő bizottság 

jelentése 

/ 1910- 1918 / Képviselőházi irományok, 1910. XXVI. Kötet * 765- 767. Törvényjavaslat ágyúgyár felállításáról 

/ 1910- 1918 / Képviselőházi irományok, 1910. XLVII. kötet * 1961- 1191., CCXXIII- CCLVIII. Sz. / Irományok / 1910. 

1162. 
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