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által elfogadtatik : ugyan kérdem, mi logika volna 
abban, hogy a minisztérium a ház ilyszerü vég
zését átvigye a másik házba? Igen természetes, 
hogy a ház ezt, mint saját végzését, saját tisztvise
lője által közli a felső házzal, fia a logikát tovább 
akarnók folytatni, tudnék oly eseteket is fölhozni, 
melyeknek végrehajtása a minisztérium eljárását 
majdnem lehetetlenné tenné. Én tehát mindezek 
folytán azt hiszem, hogy ez a ház végzése lévén, 
azt a ház saját tisztviselője által küldje át a felső 
házhoz. (Helyeslés.) 

Bezerédj Lász ló : Én még egy más szem
pontból is szükségesnek tartanám az eddigi szo
kás megtartását. Igaz, hogy joga lehet a minisz
tériumnak előterjesztést tenni a másik háznál; de 
én initiativáját kívánom megóvni ezen háznak ugy, 
hogy először itt tétessék meg a minisztérium ál
tal az előterjesztés, és ha az itt végzéssé lett, akkor 
az már nem miniszteri előterjesztés, hanem a ház 
végzése, melyet másként nem lehet közölni, hanem 
csak a jegyző által. Ennélfogva szorosan ragasz
kodom azon formához, a mely 48-ban is divatozott 
az országgyűlésnél, azaz, hogy a jegyző által kö
zöltessék ezen tárgy. (Helyeslés.) 

Szentk irá ly i Mór : (Nagy zaj. Kétszer nem 

lehet beszélni! Elnök csönget.) T. ház! Ennem akar
tam ebből controversus kérdést csinálni, mert én 
azt gondoltam, hogy magából értetik; miután azon
ban mégis discussio keletkezett belőle, engedjék 

I meg nekem, hogy visszahúzhassam indítványomat. 
(Helyeslés.) 

E l n ö k : Ennélfogva marad az előbbi hatá
rozat, azaz a mélt. főrendekhez a jegyző fogja át
vinni e végzést. 

Kivánja-e a t. ház tovább is folytatni a ta
nácskozást ? (Fölkiáltások: Hétfőn ! Mások: Ma! Zaj. 
Ekiók csönget.) Méltóztassanak helyeiket elfoglalni, 

j mert a zajban nem tudom kivenni, mi a t. ház aka-
j ráta. (Fölkiáltások: Délután öt órakor! Mások: Hat-
| kor! Elnök csönget.) A kik délután 6 órakor kiván-
1 j ák folytatni a tanácskozásokat, méltóztassanak föl

kelni. (Megtörténik.) Tehát délután 6 órakor fog 
folytartatni a tanácskozás. 

Még egy mondani valóm van. Holnap, mar-
czius 3-án az alkotmány visszaállításának örömére 
az ág. hitv. templomban hála-isteni-tisztelet fog 
tartatni, melyre az egyházi elöljáróság tisztelettel 
meghívja a képviselőházat. 

Az ülés végződik d. u. 2 5/4 órakor. 

XCVII. ORSZAirOS UliES 
1867. marczius 2-dikán 

S z e n t i v á n y i K á r o l y , u t ó b b Z e y k K á r o l y e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgya ; Az ujonezok iránt előterjesztett miniszteri javaslat tárgyalás alá vétetvén, a ház bizottságot küld ki azon ada
tok meghallgatására, melyeknél fogva a kormány 48,000 ujoncz azonnali kiállítását szükségesnek látja. 

A kormány részéről jelen vannak: Andrássy 
Gyula gr., Eötvös József b., Gorove István, Horvát 
Boldizsár, Lónyay Menyhért, Mikó Imre gr., Wenck-
heim Béla b. 

Az ülés kezdődik esti 6 2/4 órakor. 

E l n ö k : Az ülés megnyílt. Az ülés jegyző
könyvét fogja vezetni Joannovics Györgyjegyző, 
a szólani kívánók neveit fogja jegyezni Ocsvay Fe-
rencz jegyző. A délelőtti ülés jegyzőkönyve fog 
hitelesíttetni. 

Báday László gr. jegyző (olvassa a már-
czius 2-dikán délelőtt tartott ülés jegyzökönyvét. [A mi

niszteri előterjesztés fölötti első szavasásról szóló pont 
után :) 

Ghyczy Kálmán: A kérdés úgy volt föltéve, 
hogy átalánosságban elfogadtatik-e vagy nem az 
előterjesztett határozati javaslat. Ezen szót: „átalá-
nosságban" a jegyzőkönyvben nem hallottam. 

Ráday László gr. jegyző: Igenis ben van 
a jegyzőkönyvben, hogy a határozati javaslat áta-
lános tárgyalás alapjául elfogadtatik. (Jól van!) 

Szentk irá ly i Mór: Annak, mit Ghyczy Kál
mán képviselő társunk mondott, a jegyzőkönyv
ben ben kell lenni, t. i. hogy a határozati javaslat 
nem átalános tárgyalás alapjául fogadtatatott el, 
hanem átalánossáarban a részletes tárgyalás alap-
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jául. Ennek igy kell a jegyzőkönyvben ben lenni. 
(Helyeslés.) 

Báday László gr. jegyző (fölolvassa az 
ezen értelemben módosított jegyzökönyvet.) 

Bánó József: T. képviselőház! Nekem a 
jegyzőkönyv egy kitételére van megjegyzésem. A 
hol t. i. arról van szó, hogy a 3-ik pont után egy 
4-ik pont teendő, ott az van, hogy az a határozati ja
vaslatba beigtattatni rendeltetik. Ha a ház valamit 
elfogad, akkor az nem határozati javaslat többé, 
hanem határozat. Tehát azt gondolnám, erre a pont
ra más kifejezést kellene használni. (Zaj. Ellen
mondás.) 

Ráday László gr. jegyző: Midőn el méltóz
tattak fogadni, akkor még határozati javaslat volt; 
de midőn végleg szavazás utján elfogadtatott, ak
kor már határozat lett. (Helyeslés. Maradjon!) 

Elnök : A tanácskozás tárgya az ujonczok 
tárgyában előterjesztett miniszteri javaslat. 

Ráday László gr. jegyző (olvassa a mi
niszteri határozati javaslatot azujonczozás tárgyában). 

Ghyczy Kálmán: T. ház! Mielőtt a minisz
térium által az ujonczkiállitás tárgyában előter
jesztett határozati javaslathoz tüzetesebben hozzá 
szólnék, előbocsátom, hogy az országgyűlésnek, ha 
joga van — a mint van — a honvédelem eszkö
zeinek kiállitásáról intézkedni, kötelessége egyszer
smind úgy az ország, mint a fejedelem irányában 
gondoskodni arról, hogy a magyar hadsereg czél-
jának, az ország, és a király jogai és érdekei minden 
eshetőségek ellenni megvédésének teljesen megfe
leljen. Sőt tovább megyek. Európaszerte előtérbe 
lépett azon törekvés , hogy a védrendszer nagy 
mérvben átalakittassék. Csodás számú hadseregek 
állittatnak ki ez alapon Európa többi országaiban. 
Ily viszonyok közt Magyarországnak is, ha létezni, 
ha fenállani akar, védrendszerének gyökeres átala
kításáról, a kor igényeihez alkalmaztatásáról gon
doskodni lesz szükség; és azt hiszem, hogy ha az or
szággyűlés törvényhozásra lesz képesítve, ez sür
gős feladatai közé fog tartozni. Jelenleg azonban 
a minisztérium nem a védrendszernek átalakítását 
kívánja, hanem egyszeri, azonnal végrehajtandó 
ujonczállitást kíván országos határozat által elren
deltetni azon oknál fogva, hogy az, az ország biz
tosságának érdekében, mulaszthatlan. 

Ezen kívánat ellenében áll azon alkotmányos 
elv, melyszerintaz, ez országban — pedig nemzetünk 
már sok nagy és veszélyes harczokat vívott — az 
ujonczállitás mindig országgyülésileg alkotott s ko
ronás király által szentesitett törvény által rendel
tetett el. Ily törvény most, koronás király nem lé
vén, nem alkotható. A kérdés tehát az, hogy e két 
ellentét kiegyeztethető-e? ki kell-e azt egyeztetni? és 
lehet-e, s kell-e törvényalkotás előtt az ujonczálli-
ítás iránt intézkedni ? 

Valamint minden emberi dolgok sok viszon
tagságnak vannak kitéve, úgy az állami élet is 
sokszor nagy veszélyek által környeztetik. Lehet
nek oly körülmények, melyek a törvény rendele
tének szigorú telj sütését lehetetlenné és a hazára, 
melynek javáért a törvények hozatnak, károssá és 
veszélyessé teszik. Ha ily körülmények az ország 
biztonságára vonatkoznak, a haza védelmének te
kintete előtt minden más tekintetnek háttérbe kell 
vonulni, mert utóvégre is kötelesek vagyunk mind
nyájan életünket, vagyonunkat áldozni a hazáért, 
melynek mind e javakat köszönjük. Ha tehát oly 
rendkívüli körülmények léteznek, melyek a védel
mi eszközök iránti mulaszthatlan intézkedést igény
lik, azok iránt nem intézkedni nem lehet. 

Kérdés, miként lehet hát intézkedni? Tör
vény által, mint említem, jelenleg intézkedni nem 
lehet; de nem lehet nézetem szerint intézkedni e 
tárgyban úgy, mint a minisztérium tervezi, orszá
gos határozat által se: mert az ily országos ha
tározat, ha szentesítendő, törvény; hanem szente
sítendő, vagy avatkozás a végrehajtás körébe, vagy 
több a törvénynél. 

Az alkotmányos felelős kormányrendszernek 
azonban van segédeszköze ily eshetőségekre nézve 
is, és ez : fölhatalmazása a végrehajtó hatalomnak a 
törvényhozás másik tényezője, az országgyűlés ál
tal arra, hogy rendkívüli esetek tekintetéből a tör
vény szigorú rendeletének teljesítésétől bizonyos 
határozattan körvonalozott módon és esetekben 
ideiglen eltérhessen. Az ily fölhatalmazásnak igazi 
és valóságos értelme nézetem szerint az, hogy a 
felelős kormány előre biztosítást nyer az iránt, 
hogy a törvény rendeletétől az illető államügyek
nek elintézésében leendő eltérése miatt felelősségre 
nem fog vonatni, sőt, hogy ez eljárását a törvényho
zás annak idejében akürülményekrendkivüliségé-
nek tekintetéből helyeslendi, s e helyeslését külön 
törvényczikkbe igtatván, ez által a felelős kormány
nak a törvény rendeletétől eltérése miatt szükséges 
indemnitást biztosítja s előre megadja. Ez alkotmá
nyos eljárás gyakorlatban van minden alkotmá
nyosnemzeteknél, éskell,hogy gyakorlatban legyen 
mindaddig, mig rendkívüli körülmények lesznek, 
mig tökéletlen lesz minden emberi intézmény, és 
ezek közt az alkotmányos törvényhozásnak rend
szere is. Ez eljárás nem csak a kormánynak bizto
sítása lehető méltatlan, megtámadások ellen, hanem 
biztosítása egyszersmind a nemzetnek is az iránt, 
hogy a felelős kormány a törvény rendeletétől 
kényszeritett eltérésében — miként különben a fe
lelősségnek félremagyarázásával könnyen megtör
ténhetnék — nem fog a kellő korlátokon túlterjesz
kedni. 

Az országgyűlés azonban, midőn a felelős 
kormánynak ily fölhatalmazást ád, korlátlan ha-
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talommal nem járhat el, nem állapithatja ezen 
meghatalmazását, miként a miniszteri előter
jesztés teszi, oly elvekre, melyek, lehet, hogy 
egy ismeretes bizottsági javaslat folytán, tör
vénykönyvünkbe fognak igtattatni, mig tör
vény erejére emelve nincsenek; hanem tarto
zik magát mindazokban a létező, fenálló, meg 
nem változtatott törvényekhez és törvényes szo
kásokhoz alkalmaztatni, a melyekben az eltérést a 
körülmények rendkívülisége nem igényli. Ha te
hát a ház az ujonezállitás ügyében fölhatalmazást 
kivan adni a minisztériumnak, nem lehet mellőz
nie azon törvényes eljárást, melyet országgyűlé
seink mindig követtek akkor, midőn törvényes 
rendes utón, törvény által ajánlották az ujonczo-
kat. Sőt ez eljárást ily kivételes esetben épen azért 
még szigorúbban kell a képviselőháznak követni, 
mert különben nem a rendestörvényes utat követi. 

Az országgyűlések eljárása, mint tudva van, 
az ujonczállitásban az volt. hogy mindenekelőtt a 
küldolgok fenforgó körülményeinek s a magyar 
ezredek állapotának tekintetbe vételével — ezek a 
törvény szavai — constatáltatott az, vajon a kívánt 
ujonezállitás valóban, és a kiállítandó ujonezok szá
mának mely összegében szükségeltetik ? Ezt szük
séges tehát constatálni mindenekelőtt most i s ; és 
e részben, mivel jelenleg az ujonezállitás a törvény
alkotást megelőzőleg kívántatik eszközöltetni, min
denekelőtt vizsgálat alá veendő azon körülmény, 
hogy miután, az alkotmánynak kimondott vissza
állítása és a felelős kormánynak kinevezése után, 
az alkotmány visszaállításának szükséges kiegészí
tése, a királyi koronázás s ezzel a törvényalkotás
nak lehetősége remélhetőleg nem sokára be fog 
következni, vajon a létező szükség valóban oly 
nagy-e, oly sürgős-e, hogy annak fedezése a re
mélhetőleg nem sokára bekövetkezendő királyi 
koronázásig sem halasztathatik el? mert csak az 
ily nagy és sürgős szükség tekintete az, a mi a 
minisztérium fölhatalmazását indokolhatja. 

A szükség körülményei kinyomozása tekinte
tében, mint hasonlóképen tudva van, az ország
gyűlések eljárása ez volt: ő felsége egy küldött
jét bizta meg azzal, hogy a szükség körülményeit 
kimerítően közölje az országgyűléssel; az ország
gyűlés e czélra országos választmányt nevezett k i ; 
•ö felségének küldötte ezen országos választmány 
előtt előadta a létező szükség körülményeit; ezen 
országos küldöttség azután mindazokról, a miket 
nyilvánosságra hozni az állam veszélyeztetése nél
kül lehetett, az országgyűlésnek kimerítő jelentést 
te t t ; ás az országgyűlés csak ezen jelentésnek be
érkezése után határozott úgy az ujonezállitás kér
dése, mint az ujonezok száma és az állítás módja 
és föltételei iránt. Jelenleg felelős kormányunk le
vén, annak szüksége fen nem forog, hogy őfelsége 

e tárgyban az adatok közlése végett külön küldöt
tet bocsásson az országgyűléshez. Nézetem szerint 
országos bizottság sem kívántatik, mert nekem 
ugy látszik, hogy a jelen kérdés azon alakban, 
melyben tárgyaltatik, mely t. i. a felelős kor
mánynak a törvény rendeleteitől eltérés miatt 
adandó indemnitásra van irányozva, kizárólag a 
képviselőház elé tartozik, mert a felelős kormány
nak a törvény megsértéséért feleletre vonása iránti 
határozat a képviselőház kizárólagos illetékessége 
köréhez tartozik. E kérdést azonban nem vitatom ; 
elégnek tartom fölemlíteni, hogy a minisztérium 
tagja a felső s alsó háznak is, s így a megkíván
tató adatokat ugy itt, mint ott, a mint az illető ház 
kívánni fogja, közvetlenül előterjesztheti. De az. 
hogy a ház bizottságot küldjön ki, melynek a mi
nisztérium az eddigi szokás szerint kimeritőleg 
előadja a szükség tárgyára vonatkozó adatokat, s 
hogy a bizottság mindazokról kimerítő jelentést 
tegyen, miket az állam veszélye nélkül nyilvános
ságra lehet hozni, nézetem szerint mellőzhetlen, s 
annyival inkább mellőzhetlen, mert ezt egy rész
ben maga a minisztérium is már megajánlotta. Le
het-e azután és kellend-e a minisztériumnak fölha
talmazást adni az ujonezok állítására? mily száma 
legyen a kiállítandó ujonezoknak ? csak ezen je
lentés beérkezte után lehetend majd meghatározni; 
úgy szintén akkor lehetend csak megállapítani a 
minisztériumnak adandó fölhatalmazásnak korlá
tait, t. i. az ujonezok állításának módját és fölté
teleit, a melyek minden országgyűléseken eddig 
magával az ujonezállitás kérdésével egyszerre és 
egyidejűleg szoktak tárgyaltatni, 

Én azért a minisztérium által előterjesztett 
határozati javaslat részleteinek tárgyalásába — 
ámbár azokra nézve több észrevételem van — nem 
bocsátkozom, hanem a következő indítványt va
gyok bátor előterjeszteni : 

„Indítvány a minisztérium által az ujonezál
litás iránt előterjesztett határozati javaslat tár
gyában. 

„Miután alkotmányunk szerint ujonezállitás 
csak koronás király által szentesitett országos tör
vény által rendeltethetik el, és csak annak folytán 
foganatosittathatik, s az eltérést ez alkotmányos 
elvtől egyedül az ország és trón biztonságát rend-
kivül veszélyeztető körülmények indokolhatnák : 
válaszszon a ház egy 15 tagból álló bizottságot, 
mely a nemzet buzgó óhajtása szerint remélhető
leg nem sokára történendő királyi koronázás előtt 
azonnal végrehajtandó ujonczállitásnak az ország 
és trón védelmére mulaszthatlan szükségét tár-
gyazó azon adatokat, azon módon, mint az az 
1830. és 1840. évi országgyűléseken történt, a 
minisztériumtól megtudván, mindazokról, miknek 
nyilvánítása a közállományra nézve nem káros, a 
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képviselőháznak további határozat végett kimerítő 
tudósítást tegyen. 

„Ezen tudósítással egyidejűleg tegye meg a 
minisztérium előterjesztését az njonczállitás módja 

*«s feltételei iránt is." 
Gorove István közgazdasági miniszter: 

Kérjük az indítványt még egyszer fölolvastatni. 
Joannovics György jegyző (olvassa az 

indítványt.) 
Andrássy Gyula gr. miniszterelnök: T. 

ház! Megvallom, egy kevéssé bajos ilyen tüzete
sen körvonalozott indítványhoz egy hallásra hoz
zá szólni; mindazonáltal — a mennyiben fölfogtam 
szellemét, és azt gondolom, helyesen fogtam föl 
azt — nem habozhatom egy perezig sem kinyi-

' latkoztatni, hogy a kormány maga részéről az in
dítvány alapeszméjét, melyet én legalább találok 
benne, t. i. egy bizottságnak kiküldetését, elfogad
j a ; de nem fogadhatja el annak motivatióját és az 
indítványban foglalt egyéb eszméket sem : mert 
azt. hogy, parlamentális kormányforma mellett, 
tökéletesen ugyanazon eljárást kövessük, melyet 
eddig követtünk, nézetem szerint már csak a jö
vendő esetek tekintetéből sem fogadhatnék el. Mind
azonáltal elismerjük, hogy csak most léptünk is
mét gyakorlatába a parlamentális kormányzatnak: 
mindaz tehát, a mi a ház egy részének, vagy egye
seknek megnyugtatására szolgálhat, előttünk olyan
nak tűnik föl, a mit megtagadni nem volna czél-
irányos. 

Epén ezen szempontból a minisztérium már a 
vaslatban is kimondotta, hogy kész a hadkiegé

szítés, illetőleg a magyar ezredek kiegészítésére 
vonatkozó adatokat, a múlt törvényhozások pél
dájára, egy e czélra kiküldendő bizottsággal kö
zölni. E tekintetben tehát a minisztériumnak ja
vaslata t. barátom Ghyczy Kálmán képviselőnek 
indítványával találkozik. 

De vannak annak oly részletei, a melyeket 
elfogadni nem tudnék; és ezek közé számítom azt, 
hogy azon bizottság részletes jelentést terjeszszen a 
ház elé, a melyben mind azon adatokat elősorolja, 
melyeket az állam érdekének sérelme vagy veszé
lyeztetése nélkül a ház elé terjeszthet. Ez igen ata-
lános kitétel: mert ha, fölteszem, eltérvén az ed
digi eljárástól — mely abból állott , hogy kül
döttség bízatott meg, és ezen küldöttség meg
győződött az ujonczállitásnak szükségéről, ezen 
meggyőződését a ház előtt kifejezte, és ez ál
tal, azon motívumok, melyek nem voltak a nagy 
közönség elé valók, a küldöttség körében marad
tak — ha tehát, eltérőleg ettől, a küldöttség jelen
tésében részletekbe bocsátkoznék, akkor igen kö-
nyen u g y járhatna, mint az egykori honvédelmi 
miniszter, ki interpelláltatván az iránt, vajon bizo
nyos vár oly helyzetben van-e, hogy magát meg 

fogja védhetni, kénytelen volt azt válaszolni, hogy 
„nincs oly helyzetben;" ezt megtudta tehát az il
lető képviselő, de megtudta az ellenség is. Ha mi 
kimondanék azt, hogy a magyar ezredekben a leg
újabb szerencsétlen események folytán milyen hé
zagok támadtak, ezt magában oly körülmények 
közé számithatni, a melyek az állam érdekét veszé
lyeztethetnék. Ellenkezőleg pedig, részletes fölvi
lágosítást ígérni és nem teljesíteni, ellenkeznék a 
kormány őszinteségével. 

Én tehát azt gondolom, hogy tekintetbe véve, 
hogy az országnak most felelős kormánya van, 
a t. ház föl fogja menteni a küldöttséget a részle
tes előterjesztéstől, ugy, a mint a kormány maga 
részéről elfogadja azt, hogy egy bizottság küldes
sék ki, melynek a kormány, ha méltóztatnak el
határozni a legrövidebb idő alatt, ha méltóztatnak 
parancsolni talán holnap, az illető adatokat elő 
fogja terjeszteni. 

Egyik okát azonban, hogy miért szükséges 
az ujonczozás (Halljuk!) és fő okát, elmondhatom 
a t. ház előtt, annyival is inkább, mert ezt Komá
rom városa érdemes képviselője is már elmondotta 
előttem. Eő oka abban van, hogy a legújabb idők
ben a hadjáratok természete teljesen változott, mint 
a legújabb eseményekből mindnyájan méltóztat
nak tudni. A jelen hadjáratok — a vasutak, köz
lekedési eszközök tökéletesítése, szaporítása és gyor
sítása folytán — egészen eltérnek az előbbi hadjá
ratok természetétől. A legrövidebb idő alatt nagy 
csapatok vonathatnak össze, és csakhamar eldől 
a hadjárat eredménye. Ezt mutatja a legutóbbi tör
ténetnek ismételt példája. Hogy ez igy van, ter
mészetes azért is, mert egy hosszan folytatott had
járat, az anyagi élet jelen kifejlődött korában, any-
nyi érdeket sért, hogy szinte lehetlenné válik. 

A hadjáratok tehát nem olyanok, mint eddig 
voltak : és igy nem lehet az ujonczokat a hadjárat 
folvtán megszavazni, mint eddig történt, midőn a 
háborúk évekig tartottak; hanem minden államnak 
két szempontot kell szem előtt tartani: az első az, 
hogy béke idejében az államháztartás megkímélése 
végett lehető legkevesebb katonát tartson zászló 
alatt; háború idején pedig a lehető legnagyobb erőt 
fejthesse ki. 

Ez azon rendszer, melyet Komárom városa 
érdemes képviselője igen helyesen említett, hogy 
mily csodás tömegű erőt tud rövid idő alatt kiál
lítani ; és ezen rendszer behozatott már a szomszéd 
államokban, behozatott Francziaországban, beho
zatott szóval Európa legnagyobb államainak véd-
rendszerében, és behozatott volna, illetőleg indít-
ványoztatott volna behozatni Magyarországban is, 
ha a körülmények megengedték volna. Azonban 
ha magában az ujonczmegajánlási jog is már oly 
ténye a tövényhozásnak, melyet csak igen sürgős 
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esetben kAet a törvényhozásnak koronázás előtt meg
tenni, még inkább ilyen a védrendszer átalakítása, 
mely a jövendőt involválja és az ország: viszonyai
ba legmélyebben belenyúl. 

Miután tehát ezt tenni nem lehetett, mint sa
ját, és az állam védelmére tenni kellett volna,- mi
után annak végrehajtása ép azért vonatott visz-
sza, mivel az országgyűlés fölirataiban kérte, hogy 
azt alkotmányosan nem teljesíthetvén, az vissza
vonassák, egyszersmind pedig kijelentette, hogy, az 
ország és az állam védelmére, alkotmányos utón 
meg fogja azt tenni, a mit tennie kötelessége leend: 
ép azért kétszeresen áll elő a szükség, hogy az ujon-
czok megszavazása alkotmányos utón teljesíttessék. 
(Helyeslés.) 

Ez volt az. mi a kormányt arra birta, hogy 
ezen tárgyat a többiek között, midőn az alkotmány 
lényege, az alkotmány maga helyreállitatott, egy
szersmind az első teendők közé sorozza, a melyekre 
nézve a t. háznak pártolását és elhatározását akarta 
kikérni. 

Ha tehát, mondom, a t. ház oly értelemben 
méltóztatik fölfogni az indítványt, hogy' egy bi
zottság küldessék ki, és ezen bizottság meghall
gatván a kormány okait, a háznak teljes discretio-
val elő fogja adni azt, vajon,meggyőződése szerint 
is, létezik-e a szüksége az ujonczok állításának, a 
mely szükségnek egyik főbb indokát most magam 
voltam szerencsés itt előadni: akkor a kormány 
részéről ellenvetés nincsen, és a kormány, mint 
ilyent, szívesen elfogadja ; a többi részletekre 
nézve azonban a kormány az indítványt magáévá 
semmi esetre sem teheti, és el nem fogadhatja. 
(Helyeslés.) 

Zsarnay I m r e : T. ház ! Komárom városa 
érdemes képviselőjének indítványa szerintem leg-
kevésbbé sincs ellentétben a miniszteri javaslattal 
(Zaj. Eláll!), és örülök, hogy épen Komárom vá
rosa érdemes képviselője fogta föl és tette ma
gáévá a miniszteri javaslatnak azon pontját, 
melyet én is képviselői állásomnál fogva köte
lezettnek éreztem magamat, hogy a ház figyel
mébe ajánljak. I g a z , már a t. miniszterelnök 
úr is emiitette, hogy a kormány belenyugszik az 
indítványba, mert már a kormány a szerkezetbe 
beszőtte, mikor jelesen azt mondja, hogy azon 
esetre: „ha a t. ház kívánná, 6' felsége kormánya 
kész a hadkiegészítés szükségére vonatkozó-adato
kat egy e czélra a múlt törvényhozások példájára 
kiküldött bizottsággal közölni.u Előttem ezen pont 
mint oly nagy horderejű tűnt föl, hogyha annak 
előtte volt bizalmam a mostani kormányhoz és 
tagjaihoz, most még nagyobbodott bennem e bi
zalom a kormánynak azon tagja iránt, ki azt in
dítványozta, hogy ezen pont ide jőjön, és az egész 
minisztérium iránt, mely ezen pontot ide bele

szőtte. Mert, t. ház , emlékezzünk vissza az 1830-
diki országgyűlésen azon rendkívüli küzdelemre, 
melyben akkor ügyekezett az országgyűlés kivívni 
a nemzetnek azon legnagyobb jogát, melyet az
előtt soha biztositani nem birt, a ..jus belli et pa
cis." Nézzük meg egész történelmünket : arra 
nincs eset, hogy a képviselőház kényszeritette 
volna a kormányt, hogy adja elő az okokat, miért 
kívánja az ujonczokat. (Zaj)És ez csak az akkori 
viszonyok közt sikerült a nemzetnek, ezen nagy
szerű jogát kivívni, miszerint csak akkor ajánl 
meg ujonczokat, ha fölvilágosittatik a kormány 
által az iránt, hogy miben áll annak szükséges
sége. És íme, most minket hiv föl a mostani kor
mány, hogy a nemzet ezen jogával éljen, és ezen 
jogot most tettleg is kívánja gyakoroltatni. Ezen 
oknál fogva úgy vélem, hogy a minisztérium már 
mintegy megadta ugyanazt, a mit Komárom vá
rosa érdemes képviselője kivánt. Én is szükségét 
látom annak, mert ezen tárgyról már tettem több 
képviselőtársaim előtt említést; de ők azt mond
ták, hogy teljes bizalommal vagyunk a kormány 
iránt, s azért ezen eljárás nem szükséges. ígende, 
f. ház, egyik idő ellensége a másiknak. Ki tudja, 
meddig lesz nekünk olyan kormányunk, mely 
iránt mi tökéletes bizalommal lehetünk ? pedig az 
oly kormány is fog ujonczokat követelni. Én nem 
akarnék oly praecedentiát, hogy ha később vala
mely kormány ujonczot követel a nemzettől, az 
azt mondhatná, h o g y : „Máskor sem használta a 
nemzet ezen jogot, máskor sem kivánt fölvilágosí
tást a szükség okaira nézve; tehát miért most?" 
Én tehát részemről azon tekintetből, hogy küldött
ség neveztessék ki, és a kormány annak mondja 
meg a szükségnek okait, részemről is pártolom az 
indítványt. Nem vagyok azonban azon nézetben, 
hogy az országgyűlés küldöttsége, a mi neki ott 
mint titok elmondatott, azt az egész háznak el
mondja. Jól emlékszem, midőn Gyulai horvátor
szági bán először küldetett ki, akkor is megmon
dotta a szükség okát, s a nemzet örült, hogy ezen 
jogot legalább kivívta. Kívánnám tehát ezen kül
döttséget kiküldetni. (Zaj.) 

BÓniS S á m u e l : Tisztelt képviselőház ! Előre 
bocsátva, hogy az általam igen tisztelt miniszter
elnök úr által előhozott hasonlatosság a jelen in
dítványra azért nem illik, mivel ezen indítvány
ban bennefoglaltatik az, hogy azon küldöttség 
csak azokat referálja az országgyűlés elé, mik az 
állam érdekeivel össze nem ütköznek, akkor pedig 
az interpellatióban olyan kívántatott, a mi az ál
lam érdekeivel összeütközött — mondom, ezt elő-
rebocsátva — magára az indítványra nézve rövi
den mondom el nézetemet. Én ezen bízottság ki
küldetését, még pedig az indítvány értelmében 
leendő kiküldetését igen szükségesnek ta r tom: 
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mert bár a miniszteri javaslat szól arról, hogy 
kész a minisztérium egy küldöttség előtt föltárni 
azon okokat, melyek a hadkiegészítés szükségét 
kimutatják, engem ezen kijelentés ki nem elégít. 
Én azt tartom, t. ház, hogy midőn a nemzet újra 
alakított kormányát ezen átmeneti korszakban min
denben segíteni akarja, az átmeneti nehézségeken 
tulemelni kívánja, ugyanabban JBLZ időben ezen 
háznak minden egyes tagja megfontolni köteles 
azt, vajon jelen van-e e körülmény, mely követeli, 
hogy a törvényeket a szükség miatt mellőzzük ? 
Véleményem szerint a hadkiegészítés szükségének 
kimutatása nem elegendő, de régi törvényeink 
még fenállván, nem is egészben törvényes, mivel 
az országgyűlés a competentia ideáját soha el nem 
fogadja. Szerintem itt arról van szó, vajon a hon 
biztossága megkivánja-e azt, hogy törvényeink 
azon rendelete, miszerint ujonczot csak megkoro
názott király által szentesitett törvény következté
ben lehet kiállítani, mellőztessék ? és igy vélemé
nyem szerint a kormány ennek szükségét is hi
vatva van ezen küldöttség előtt kimutatni. Nézetem 
szerint ezen küldöttségnek nem lesz föladata, hogy 
ha a közlésekben olyan foglaltatnék, a mit köz
hírré tenni, az államérdek csonkitása nélkül, nem 
lehet, nyilvánosságra hozni, és ezt az indítvány 
sem foglalja magában; de én ezen szükségnek 
minden esetre kimutatását kívánom azért, hogy 
tultehessük magunkat a salus rei publicae ked
véért, a mi suprema lex est, a fenálló törvénye
ken ; különben ha ezen szükség ki nem mutattathat
nék, nem látnám annak okát, miért kelljen egy 
pár hónap eltelte előtt, a mikor a koronázás úgy 
is megtörténik, a törvény tői eltérni. (Zaj.) Szerin
tem tehát, ha a kérdéshez szólani akarunk, ezen 
szükség kimutatása mulhatlanul megkívántatik. 

Óhajtanám részemről azt is, hogy a minisz
térium az ujonczállitási föltételeket is akkorra, ha 
lehet, közölje, vagy legalább némely pontokra 
nézve nyilatkozzék a ház előtt: mert, ha én az 
ujonczokat inegajánlandóknak, azaz a miniszté
riumot fölhatalmazandónak fognám is vélni arra, 
hogy kiállitsa az ujonczokat, abba soha belenyu
godni nem tudnék, hogy ez ujonczok közöl csak 
egy is német ezredekbe soroztassék. (Helyeslés a 
hal oldalon.) Másodszor ily kérdés például ez : 
Tudjuk, hogy az eddigi ujonczállitásoknál a he
lyettesítést az ország mindig megengedte. Ezt én 
helyesebb módnak tartom azokra nézve, kik ma
gokat a katonaság alól ki akarják menteni, mint a 
most divatozót, mely jelentékeny kiváltási összeg 
letételében ál l : mert tudjuk, hogy a mostani meg
váltási nagy összeget letették az a tyák; de ennek 
letétele mellett sem kevesbedett az ujonczok szá
ma, hanem a baj hárult azokra, kik a megváltási 
összeget letenni képesek nem voltak. Ha tehát a 

minisztérium azon állapotban van, hogy az ujon-
czozási föltéteteleket közölheti a küldöttséggel, azt 
óhajtom, hogy közölje; ha nem közölheti, legalább 
az iránt kívánnám biztosítani magamat, hogy a 
fenálló törvények értelmében fog-e eljárni az ujoncz-
állitás föltételeinél? Ezen fenálló törvények közt 
foglaltatik a 48-iki törvényekben az, hogy a ma
gyar ujonczok csak magyar ezredekbe Boroztas
sanak. A minisztériumnak ezen kijelentésével én 
be fogom érni; de azt óhajtanám, hogy ezt a ház 
előtt is nyilvánítsa. 

Andrássy Gyula gr. miniszterelnök: A 
minisztérium javaslatának második pontjában ki
mondotta azt, hogy az ujonczállitás közelebbi föl
tételei a minisztérium előterjesztése folytán később 
fognak megállapittatni; tehát azért nem szólottam 
e tárgyról, mert a kormánynak épen az voltczélja, 
hogy ezen föltételekről külön javaslatot terjeszt 
elő. Azonban igen méltányosnak látom előttem szó
ló képviselő urnák azon megjegyzését, miszerint ő 
óhajtaná — mielőtt ily átalánosságban megszavaz
tatnék — tudni, vajon a törvények értelmében 
szándékozik-e a-minisztérium az ujonczozást meg
tenni, és különösen vajon a magyar katonák a ma
gyar ezredekbe fognak-e helyeztetni? E tekintet
ben én részemről azon megnyugtatást adhatom, 
hogy a kormánynak is szándéka volt ezt a javas
latban előhozni, és igy a kormány a maga részé
ről igen szivesen elfogadhatja ezen nézetet. (He
lyeslés.) 

Várady Gábor: Én t. képviselőtársam 
Ghyczy Kálmán indítványát a minisztérium hatá
rozati javaslatának bevezetésével öszhangzásban 
állónak látom. Ebben a bevezetésben az áll, hogy: 
„ha a t. ház kívánja, ő fölsége kormánya kész a 
hadkiegészítés szükségére vonatkozó adatokat qgy 
e czélra kiküldött bizottsággal közölni." Mit mon
danak, t. ház, a minisztérium által idézett törvé
nyek? mit mutatnak múlt törvényhozások pél
dái? Az 1840. II . t. czikket nem emlitem, mert ott 
csak átalános kifejezés használtatik a szükség 
iránti fölfödözés tekintetében. Sokkal határozot
tabban, sokkal körvonalozottabban mondja ezt az 
1830. VII. t. ez.,a melyben e szavak állanak: „de 
subversantibus rerum externarum adjunctís, ac de 
actuali militiae hungaricae statu edoeti, cognita ne-
cessitate, ín moderno rerum extraordinario situ, 
instar subsidii, absque ullain futuram consequentia" 
stb. Ghyczy képviselőtársunk indítványában sem
mi egyéb nincs, mint a mi ezen t. czikkben van, 
és mely törvényre, illetőleg az előbbi törvényho
zások példájára a minisztérium is hivatkozott. Ghy
czy képviselő indítványában az is van, hogy az 
ujonczállitás közelebbi föltételei terjesztessenek a 
képviselőház elé. Ezen ujonczállitás föltételeiről 
hasonlag határozottan rendelkezett az 1830. évi 
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törvényhozás, melynek példájára a minisztérium 
javaslatában hivatkozott. Ennem láthatok t. Ghy-
czy képviselőtársam indítványában mást, mint a 
mit a minisztérium javaslatának bevezetésében 
megígért. Ennélfogva pártolom Ghyczy képviselő 
társam indítványát. 

Károly i Ede g r : A mi az ujonczozás jogát 
és az ország részéről való rendelkezést illeti, arról 
szólni nem akarok; de hogy az sarkalatos jogunk, 
azt az egész haza tudja: és épen azért, mert sarka
latos jog, fő és kiváló kötelességet ruház reánk 
mint képviselőkre. Nem akarom tagadni a szüksé
get ; de más részről födözve akarok lenni küldőim 
irányában, hogy mi nem könnyedén, hanem va
lóságos és alapos meggyőződés után határoztunk 
országunk' legdrágább kincse fölött. Ennélfogva, 
t. ház, a mi az első részét illeti Ghyczy képviselő 
indítványának, ugy látom, hogy az t. miniszterel
nökünk javaslata következtében kielégítő, mert 
kijelenti a kormány, reááll, hogy bizottság ne
veztessék ki, a mely bizottságnak azon meggyőző
dést fogja nyújtani, hogy csakugyan szükség van 
és valóban szükséges ezen igen fontos lépés. De a 
másik részre nézve nem vagyok megnyugtatva ; 
pedig uraim, midőn ezen kérdést megtekintjük, 
okvetlen két szempontból kell azt megitélni: elő
ször t. i., hogy a szükség valódi-e? és másodszor, 
miiven azon súly. azon teher, melyet a nemzetnek 
el kell vállalnia ? Ez pedig nem lehet másként, ha 
csak a rendszerről némi fölvilágositásokafc nem ka
punk, vagy mi, vagy azon bizottság, mely ki fog 
neveztetni, mert épen attól füg-g, hogy 48,000 em
ber sok-e vagy kevés : mert 48,000 ember a véd-
rendszer szerint a hosszabb capitulationalis időben 
igen sok; azon uj rendszer szerint pedig, melyet a 
világujság'ból, mint politikai hírt tudunk, nem 
épen sok volna. Azért ismét fölszólítom a t. minisz
tériumot, szíveskednék azon óhajtást, mely nem 
csak a magunk, de küldőink megnyugtatása tekin
tetéből is áll, teljesíteni. Pártolom Ghyczy Kál
mán indítványát. 

Szentk irá ly i M Ó r : T . ház! Ha Ghyczy 
Kálmán képviselőtársunk indítványa csak annyit 
foglal magában, mennyi eddig is hasonló alkalom
mal az országgyűlésnek gyakorlatában volt, akkor, 
azt hiszem, azon részletezés, mely ezen indítvány 
formájában benfoglaítatik, fölösleges : mert azt 
a gyakorlatot, melyet eddig az országgyűlés tar
tott, föl lehet találni az országgyűlési irományok
ban ; ha pedig mást foglalna magában, mint a 
a volt gyakorlatot, a mint az országgyűlés hason
ló alkalommal cselekedett, akkor, ugy hiszem, 
most a régi gyakorlat változtatására annyival ke-
vésbbé van alkalom és szükség, mert azok az or
szággyűlések, melyek ezek előtt, t. i. 1830-ban, 
1839-ben ujonczokat ajánlottak, nem egy magyar 
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kormány, hanem a birodalmi kormánynyal állván 
szemben, annyival nagyobb óvatossággal kellett 
figyelni minden körülményre, midőn az ujonczál-
litás követelése előterjesztetett, minthogy nem volt 
előttök oly kormány, mely meggyőződhetett volna 
saját maga azon szükségről, mely szükségnek az 
ország kirekesztőieg engedhetett. A mi a régi szo
kást illeti, én azt gondolom, a minisztérium azon 
javaslatában, mely itt az 1, 2, 3, 4-ik alineában 
foglaltatik, a régi szokás tökéletesen benne van : 
mert azt mondja, hogy a múlt országgyűlések 
példájára kiküldendő választmány elé fogja ter
jeszteni azon adatokat, melyek a hadkiegészítés 
szükségét kimutatják. S e tekintetben nem az van 
mondva, a mit Bónis Sámuel képviselőtársunk 
mondott, hogy a hadkiegészítés szükségét akarja 
kimutatni, hanem az, hogy a hadkiegészítés szük-
gére vonatkozó adatokat fogja előterjeszteni : a mi 
pedig egészen különböző, mert ez adatok nem csu-

! pán az ujonczok számára, hanem a politikai con-
stellatiók mi karban létezésére vonatkoznak, k ö-
vetkezőleg nem csupán azt foglalják magokban, a 
mit Bónis Sámuel képviselőtársunk bennök találni 
gondolt. 

A mi a föltételeket illeti: igaz, hogy a fölté-
j telek előre tudása az ajánlásra nézve befolyással 
j is lehet; de viszont az ajánlás maga, ha a föltéte-
I lek, melyeket a ház utólag megszavaz, el nem fo-
: gadtatnak, a föltételt is megsemisiti. Ezen két föl

tétel egymással oly összeköttetésben van, mint a 
eonditio és conditionatum; de az ujonczállitás szá
mára e conditiók, úgy gondolom részemről, lénye
gesen nem folyhatnak be, a mennyiben pedig lé
nyegesen befolynak, azok meg fognak állapíttatni 
későbben, ha majd a minisztérium törvényjavasla
tot fog előterjeszteni, és akkor mindazon könnyebb-

j ség, melyet csak eszközölni lehet, az ujonczok ki
állításánál alkalmazható lesz; én legalább azt hi
szem, a ház nem csak megfogja szavazni, hanem 
ki is keresi, hogy azoknak, a kiket a teher érni 
fog, megszerezze azon vigasztalást, melyet meg le
het szerezni hasonló körülmények közt. Egyéb
iránt egy lényeges föltétel már magában ezen ha
tározati javaslatban is foglaltatik, mert azt mondja 
a 3-dik pont: „A törvényhozási utón jövőre életbe 
léptetendő védrendszer minden kedvezményei szint
úgy, mint terhei és kötelezettségei, a most kiállí
tandó ujonczokra is kiterjesztendők lesznek." 
Ez oly lényeges föltétel, a mely mindent magában 
foglal. Ha a védrendszer egyszer megállapíttatik, 
a minek pedig rövid időn meg kell állapíttatni, sek-
kor azon védrendszer föltételei ránk mindnyájunk
ra egyenlően terjesztetnek ki, ekkor ezen föltételek 
alól azokat sem lehet kivenni, a kiket most kiállí
tunk. Ha tehát ezek terhesebb föltételek állat állít
tatnának most ki, mint a milyen föltételek megál-
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lapitattnak majd a védrendszer átalános megál
lapítása alkalmával, ezen föltételek rajok nézve 
meg fognak könnyittetni; ha pedig könnyebb föl
tételek alatt állittatnak ki most az ujonczok, mint 
az ország minden lakosaira nézve az átalános véd
rendszer kiszab, igen természetes, hogy ezen fölté
telek őrájok is ki fognak terjesztetni, mert ezen 
ország semmiféle lakosa magára nézve akármifé
le tekintetben kiváltságot nem igényelhet. 

A mi azon gyakorlatot illeti , melyet az 
országgyűlések e tekintetben követtek, ez ki van 
fejezve a mai miniszteri határozati javaslatban is, a 
hol az mondatik: „hogy ő felsége kormánya kész 
a hadkiegészítés szükségére vonatkozó adatokat 
egy eczélraa múlt törvényhozások példájára kikül-
dendő bizottsággal közölni." 

A mi a föltételeket illeti, t. ház ! ezekre nézve 
a 3-ik pont oly lényeges fölvilágosítást foglal ma
gában, mely mellett azt mondhatjuk, hogy akár
mifél ék legyenek azon föltételek — melyeket meg
határozni egyébiránt a ház hatalmában áll — azon 
föltételek mindig csak ideiglenesek lesznek, s ha
tározattá csak akkor válnak, ha a védrendszer meg
állapíttatik. 

Ezeknél fogva én tökéletesen kielégítőnek tar
tom a miniszteri javaslatot; részletezését pedig, a 
mint az Grhyczy képviselő' társam indítványában 
foglaltatik, miután hivatkozás van az eddigi gya
korlatra, nem tartom szükségesnek : tehát a minisz
ter előterjesztését pártolom. (Helyeslés.) 

A mi a kiküldendő bizottság számát illeti, nem 
lényeges ugyan előttem, de tán 15 tag mégis sok 
lenne, elegendő volna 10 tag is. (Fölkiáltások : 
Elégtiz!) 

I v á n k a I l i ire: Azoknak, miket e tárgyra néz
ve el kívántam mondani, legnagyobb részét Grhy
czy Kálmán és Bónis Sámuel képviselő' társaim 
sokkal jobban elmondották, mintsem én képes vol
nék. Ismétlésekbe esni nem akarok, s azért ezen 
részét eló'adandóimnak mellőzöm. 

T. ház ! kénytelen vagyok s kötelességem ki
jelenteni, hogy rám megnyugtatólag hatott minisz
terelnök úrnak azon jelentése, hogy az ujonczok 
kizárólag a magyar ezredekbe fognak beosztatni, 
azokat a kormány csak is a magyar hadsereg ki
egészítésére fogja használni. Annál megnyugtató
ban hatott az r á m , mert tudom, hogy az előbbi 
kormányrendszer alkalmával igen sok magyar 
hadfi osztrák ezredekbe soroztatott, és különböző 
testületek kiegészítésére használtatott föl, melyek 
magyar hadosztályoknak nem tekinthetők. Én pe
dig — mint ismételve volt alkalmam, bár más he
lyen, kiemelni — igen nagy súlyt fektetek arra, 
hogy a magyar hadsereg minden néven nevezendő, 
egy hadsereg kiegészítéséhez szükséges hadosztály
ból álljon, s így remélhető, hogy ezen ujonczok 

nem csak a fenálló sorezredek kiegészítésére, ha-
nem egyszersmind azon hadosztályok fölállítására 
is fognak használtatni. 

E g y körülményre vagyok bátor figyelmeztet
ni a miniszterelnök urat, mint honvédelmi minisz
ter t , mely bizonyosan ismert előtte, azonban — 
mert épen a napokban személyesen fölszőlittattani 
az érdeklettek által — föl kell azt említenem. Történt 
ugyan, hogy honfitársainknak egy része a közel 
múlt hadjáratban fogságba esvén és ott önkéntes 
csapatokbaállván, visszatértük után osztrák ezredek
be soroztattak és ott igen szigorú fegyelemben tartat
nak. Miután most oda jutó ttunk, hogy 6' felsége alkot
mányunkat vissza állítván, a felelős kormányt kine
vezte, azt vélem, remélhetem, és akarom erősen 
hinni, hogy minden kétely megszűnt, és mert ezen
túl csupán a törvény értelmében fogunk kormá
nyoztatni , s ő felsége a törvényt mindenki által 
tiszteletben fogja tartatni, e honfiaknak magyar 
ezredekbe visszasorozása semmi veszélylyel nem 
jár. Erre kívántam figyelmeztetni a miniszterel
nök urat. 

A többire nézve Grhyczy Kálmán tisztelt kép
viselő úr indítványát pártolom. 

Tisza K á l m á n : T. ház! Ú g y látom, abban 
mindnyájanan megegyezünk, legalább ellene nem 
mondott senki, hogy egy, több vagy kevesebb tag
ból álló bizottság választassák a ház által , mely 
megtekintse a minisztérium által bemutatandó ada
tokat ; azonban eltérő nézet mutatkozott itt az iránt, 
hogy minő utasítással küldessék ki ezen bízottság. 
Én részemről azon utasításra nézve, melyet tisztelt 
barátom Grhyczy Kálmán indítványában elmondott, 
a miniszterelnök úr által kifejtett aggodalmat nem 
értem: mert azon utasítás ugyanaz , nielylyel az 
1836, 39, 40-dík évbeli országgyűlés alkalmával 
is ki volt a bizottság küldve; ha tehát az 1839—40-
diki országgyűlésen ezen ily utasítással kiküldve 
volt bizottságban volt annyi politikai belátás, hogy 
azokat, a miknek közlése az ország érdekére nézve 
veszélyes lett volna, nem közölte, azt gondolom, 
föl lehet tenni a mostani küldöttségről, hogy ha 
ezen utasítással fog kiküldetni, ha azon adatok, 
melyeket a minisztérium közölni fog, olyanok lesz
nek , hogy nyilvánosságra hozni az ország érde
keinek veszélyeztetése nélkül nem lehet, ugyanazt 
fogja tenni, a mit ezelőtt annyi évvel ugyanily 
utasítással kiküldött bizottság tett. En tehát ré
szemről e tekintetben semmi aggodalomnak alap
ját nem látom. 

Másik, a miről eltérő nézet uralkodik — a 
mennyire fölfogni képes voltam —• az, hogy a mi
nisztérium egyidejűleg terjeszsze elő — mert az 
van az indítványban — az ujonczállitás módját 
és föltételeit. Én részemről az indítványban ezt is 
helyesnek találom, s azt gondolom, ez nem akadá-
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lyozhatja meg az indítványnak elfogadását. Ré
szemről azt nyilvánítom, hogy az ujonczállitás meg
adásának föltételéül tekintem mindazokat, a miket 
t. Bónis Sámuel képviselő társunk fölemiit. Ha a 
minisztérium, midőn a bizottság jelentése a ház elé 
kerül, el fogja mondani mindazokat, a mik ben
nünket megnyugtathatnak az iránt , hogy a tör
vény értelmében fog az ujonezkiállitás történni, 
ha szinte a legutolsó részletekig nem megy is, indo
kolni fogja, hogy addig nem mehet: én azt hiszem, 
hogy azon biztositásokkal be fogom érni; de most 
részemről ragaszkodom az indítvány azon részé
hez, és kérem a t. házat, hogy azt, a mint van, fo
gadja el. 

Én azon meggyőződésben vagyok, hogy mind
nyájan érezzük azt, miszerint nekünk az ország és 
a trón védelméről gondoskodnunk kell. És azt hi
szem másfelől, hogy mindnyájunknak éreznünk 
kell azt is, hogy ily irányban gondoskodni addig. 
míg azt pár hónap múlva teljes törvényes úton 
nem tehetjük, csak ugy érezhetjük hivatva magun
kat, ha a szükség oly természetű, hogy annak tel
jesítése rövid haladékot sem szenvedhet, és nagyon 
sajnálnám , ha bárki akár arra magyarázná, 
hogy én nem óhajtok az ország kötelezettségének 
eleget tenni, akár arra, hogy nem viseltetem bi
zalommal a magyar felelős kormány jó indulata 
iránt. De ha megtagadtatnék tőlünk , hogy törvé
nyes módon bizottságilag meggyőződést szerezzen 
magának az országgyűlés mindazon irányban, 
kénytelen volnék ellene szavazni: kénytelen, mert 
az én meggyőződésem szerint e fontos kérdésben 
nekem, mint képviselőnek, nem szabad csak szemé
lyes bizalmamat kérdezni, hanem kötelességem, mi
előtt terheket rónak a népre, meggyőződnöm, hogy 
az szükséges. (Helyeslés a bal oldalon.) 

SzaplOnCZay Józse f : Szentkirályi Mór 
Pest Józsefvárosa érdemes képviselője, ugy lát
szik, hogy — midőn az 1839—40-ki eljárást ösz-
szehasonlitotta a mostani miniszteri előterjeszt-
vényben foglalt azon ajánlattal, hogy a küldött
ség kibocsátásába vagyis kiküldésébe maga is be
leegyezik, s ennélfogva az indítványt egészen mel
lőzendőnek véli — ugy látszik, mondom, a képvi
selő úr feledé azon különbséget, mely létezik a fölhí
vott múlt viszonyok és a mostani országgyűlés 
közt. Akkor az országgyűlés oly törvényes alak
zatú volt, hogy hozhatott törvényeket; most pedig 
azon kívül áll, t. i. nincs koronás fejedelme. Én 
tehát ezen okból látom szükségesnek, hogy a mo-
tivatio épen ugy, a mint az indítványban van, vé
tessék be a jegyzőkönyvbe : igazolni akarom a há
zat mind jövőre, mind a jelenre az iránt, hogy 
miért kénytelenittetett a ház — be nem várva azon 
időt, midőn törvényhozás utján hozhatta volna 
meg ezen törvényjavaslatot, hanem azt meg kel

lett előznie — miért kénytelenittetett az ujonczokat 
megígérni. 

A mi Szentkirályi képviselő által fölhozott 
azon indokot illeti, hogy t. i. ki van fejezve azon 
előterjesztvényben, miszerint a most megajánlandó 
ujonczok azon kategóriákba fognak esni, s azon 
jótéteményekben s terhekben kell részesülniük, 
melyeket utóbb a védrendszer fog megállapítani : 
e szerint fölösleges most előre kimondani a kiállí
tási föltételeket: én részemről megkülönböztetem 
a kiállítási föltételektől a szolgálati föltételeket : 
mert a szolgálatra nézve, hogy t. i. hány eszten
deig és minő föltételek alatt lesznek kötelesek szol
gálni, az igen is a majdan megállapítandó véd
rendszer szerint lesz alkalmazandó; de mikép lesz
nek ezen ujonczok jelenleg kiállitandók, az most 
előre meghatározandó. Én tehát nem tartom azt 
fölöslegesnek, hogy a képviselőház előre értesítve 
legyen a felől, mikép lesznek ezen ujonczok kiál
lítva ; és csak is a kiállítás módjára terjeszkedem 
ki, nem pedig a szolgálati időre és magára a szol
gálatra. 

Ennélfogva ragaszkodom Grhyczy Kálmán 
indítványához. 

P a t a y I s tván : Nagyon rövid leszek. (He
lyeslés.) T . ház ! Ha a 48-iki törvények volnának 
megtámadva, azoknak ótalmazására nem csak 48 
ezret, (Zajos derültség,) hanem többet is ajánlanék. 
és ugy hiszem, a honnak minden fia önként 
is fölállana azoknak védelmére; de most nem aka-

| rok ajánlani, mert meg akarom tudni, a magyar 
| hon van-e megtámadva, vagy annak megkoroná-
j zandó királya? Ha ez van megtámadva, akkor 
I adok ; (Zaj) különben hozzák vissza a magyar ez

redeket a hon határai közé, adjanak a szegény be-
'•• sorozott magyar katonaságnak magyar tiszteket, 

és akkor azok meg fogják menteni a magyar ha
zát a pokol kapuja előtt is. (Zajos derültség.) Epén 
ezért tehát, mei-t ezt tudni akarom, (Derültség) sza
vazok Grhyczy Kálmán indítványa mellett. (Sza
vazzunk !) 

Böszörményi László : T, ház! A közel 
múlt idő. fájdalom, nagyon szomorúan igazolta, 
hogy a haderő csak akkor felel meg kellően hiva-

| tásának, ha azt a lelkesedés vezeti a csatatéren. 
| Kell, hogy Magyarország és a király védelme lel-
\ kesedett hadsereg által teljesíttessék. Kérdem a t. 

házat, vajon elérhető-e azon lelkesedés, ha az 
ujonczok megajánlása, besorozása nem közmeg
nyugvással teljesíttetik? Meg is felelek magam e 
kérdésre: hogy ez alig lesz különben elérhető, ha
nem csak úgy, ha ez ország lakossága és magok 
azon besorozandó ujonczok tudni fogják, hogy az 
országgyűlés bizonyosan minden körülményt szám
ba vett annak megbirálása körül, van-e szükség az 

' ország lakosai vérének föláldozására. Fölkérem a 
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t. házat, méltóztassanak ezt figyelembe venni, mél
tóztassanak oda működni, hogy e megnyugvás 
átalános legyen, hogy igy remélhető legyen azon 
lelkesedés, melyre rnulhatlan szükség van, hogy 
a védelem biztos és sikeres legyen. Hogy e meg
nyugvás megtörténhessék, valóban nélkülözhetet
len Grhyezy Kálmán indítványának elfogadása. 
De hiszen, t. képviselők, én úgy is azt vettem észre, 
hogy a t. miniszterelnök úr Bónis Sámuel képvi
selő társunk előadása folytán, ha nem is a részié- j 
tekben, de átalánosságban megnyugodni látszott 
abban, hogy az ujonczok kiállítása törvényes föl
tételek mellett történjék : épen ezért tán csak az 
időben lenne némi különbség, és azon egy pár 
napban,mely ezen föltételeknek formulázására szük
séges volna; és azt hiszem, midőn az egész házban 
nyilvánul a készség, hogy szükség esetében meg
ajánlja a szükséges védelmet, ugyanakkor semmi 
aggodalom nem lehet az iránt, hogy egy pár napi 
halasztás veszélyeket idézne elő Azért fölkérem a 
t. házat a közmegnyugtatás, a lelkesedés előidéz-
hetése szempontjából az indítvány elfogadására. 
(Szavazzunk !) 

Somss ích P á l : T. ház! Ha a miniszteri 
előterjesztésben föltétlenül kívántatnék, hogy a ház 
ajánlja meg* a 48 ezer ujonczot : érteném azon kö
vetelő fölszólalásokat, melyek e szükségnek kimu
tatását sürgetik; érteném t. indítványozó bará
tomnak előadását is, mert tökéletesen osztozom 
ama nézetben, mely szerint nem csak rendkívüli 
átmeneti állapotunkban, hanem bármi rendkívüli 
esetekben, valahányszor az alkotmányos kormány 
akár rendkívüli segélyt, akár rendkívüli megsza
vazást kíván a háztól, mindig okadatolását vagy 
nyíltan, ha lehetséges, vagy ha azt a körülmények 
meg nem engedik, zárt ülésben, vagy küldöttség 
előtt nyilvánítsa vagy fejezze ki. Ámde a minisz
teri előterjesztésben és javaslatban világosan ki 
van mondva, hogy ha a t. ház kívánná, ő felsége 
kormánya kész a hadi kiegészítés szükségére vo
natkozó adatokat egy e czélra a múlt törvényho
zások példájára kiküldendő bizottsággal közölni. 
Ugyanabban olvassuk azt is, hogy az ujonczálli-
tás közelebbi föltételei a miniszteri előterjesztés 
folytán később fognak megállapittatni. E szerint 
tehát a közlések sürgetését nem látom helyén; az 
indítványozónak kívánságát pedig fölöslegesnek 
tartom, mert a mit ő óhajt, az már előre is meg 
van adva, sőt a miniszterelnök úrnak magyará
zata által még inkább világosan kifejezve. Az pe
dig, a mit indítványozó úr az eddigi szokás sze
rint követel most i s , hogy t. i. azon bizottság, 
mely ez iránt ki lenne küldendő, vizsgálja meg a 
szükségnek valódiságát, és ez iránt nekünk jelen
tést tegyen, egyszersmind az állitásnak föltételeit 
dolgozza ki, vélekedésem szerint jelen viszonyunk

hoz nem illik. Helyén volt az akkor, a mikor fele
lős kormányunk nem levén, mindenekről magunk
nak kellett gondoskodni, az initiativaróliígy, mint 
az ellenőrködésről ; holott most felelős kormány 
fogja előadni azon föltételeket, és mi leszünk az 
ellenőrködök, és ha azok nem felelnek meg a mi 
nézeteink szerint a jelen viszonyoknak, ^ikkor meg 
fogjuk tenni észrevételeinket. 

En a miniszteri előterjesztést tökéletesen eor-
rect és alkotmányos tekintetben minden aggodal
mat eloszlatónak tartom. Pártolom mindazt érde
mileg, a mit Grhyezy Kálmán képviselőtársam 
mondott, de fölöslegesnek tartom és magát az in
dítványt nem helyeselhetem. Pártolom a minisz
teri előterjesztést. 

GajzágÓ S a l a m o n : Több képviselő társam
tól hallottam azon megjegyzést, hogy a Grhyezy 
Kálmán képviselőtársunk indítványozta bizottsá
got azért kivánják kiküldetni, hogy az meggyő
ződést szerezvén magának az ujonczállitás szüksé
gességéről, az iránt a ház elé kimerítő, részletes je
lentést terjeszszen, és ez által azon felelősségnek 
eleget tegyen, melyet érzenek akkor, midőn a 
nemzet legszentebb vagyonáról, t. i. a véréről való 
rendelkezésről van szó. Az ügy ezen fontosságát 
és felelősséget, t. ház , magam is érzem; de bajo
san hiszem a beadott indítvány által a kívánt czélt 
elérhetőnek, különösen az indítvány azon része 
által, melyben az indítványozó maga is fölmen
tetni óhajtja a kiküldendő bizottságot oly tárgyak 
előterjesztésétől, melyeknek közlése az ország ér-1 
dekeit veszélyeztethetné. Ha ugyanis azon bizott
sággal a szükséges adatok közöltetni fognak, az, 
természeténél fogva, nem lesz fölhatalmazva épen 
a legfontosabbakat elénk terjeszteni: és igy, ha a 
bizottság meg is győződik az elébe terjesztett fon
tos adatok folytán az ujonczállitás szükségességé
ről, ép azért, mert azon adatokat el kell hallgatnia, 
bennünket nem győzhet majd meg, és mi nem jö
hetünk oly állapotba, hogy a szükségességet át
látva, hozzászólhassunk. Osztozom tehát a minisz
teri előterjesztés azon részében, mely régibb tör
vényhozásaink példájára egy bizottságot kíván 
kiküldetni, mert én egy részről a minisztérium fe
lelősségében, más részről majdan kiküldendő társa
ink hazaszeretetében és azonos érdekében bízva, 
tökéletesen meg vagyok nyugtatva. A mi pedig 
a beadott indítvány másik részét illeti, erre nézve 
egyetértek Somssich képviselőtársam azon nézeté
vel, hogy most felelős kormányunk lévén, annak 
kötelessége az illető törvényjavaslatokat elénk ter
jeszteni, nem pedig — mint hajdan volt — a bi
zottságnak. 

G h y c z y K á l m á n : Jogom lévén a vita bere-
I kesztése előtt néhány észrevételekre válaszolni, e 
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jogomat csak igen rövid nyilatkozattal fogom gya
korolni. 

Azon okokról, melyekkel az ujonczállitás sür-
getőssége indokoltatik, nem kívánok szólani, mert 
ezek tárgyalása más időre és alkalomra tartozik. 

Az igen tisztelt miniszterelnök úr, illetőleg a 
minisztérium, midőn határozati javaslatát előter
jesztette, kijelentette, hogy kész lesz a ház kívána
tára adatokat közölni; a házat illeti tehát ez iránt 
kívánságát nyilvánítani: és ez oka annak, hogy ez 
iránt indítványt tenni kellett. Somogymegye 
egyik választó kerülete érdemes képviselője fölös
legesnek tartja mindemellett ezen indítványt azért, 
mert azt, a mi benne foglaltatik, a miniszterelnök 
úr már megajánlotta elébb. Ha ez így van, akkor 
indítványom elfogadását előre várhatom; ha pe
dig inditványom el nem fogadtatik, akkor csodál
nom kell, hogy Somogymegye egyik választó ke
rületének érdemes képviselője a miniszterelnök 
úr indítványában indítványomat már előre elfo
gadottnak jelenti k i , és ő részéről ezen indítványt 
mégis el nem fogadja. 

A mit tisztelt képviselő barátom mondott, 
hogy nem helyes a parlamenti kormányrendszer 
mellett, hogy a kinevezendő bizottság dolgozza ki 
az ujonczállitás módját és föltételeit : ez indítvá
nyomban nem is foglaltatik. Indítványomban csu
pán az foglaltatik, hogy az ujonczállitás módja és 
föltételei a minisztérium által kiküldendő bizottság 
jelentésével egyidejűleg terjesztessenek elő. 

Zsarnay képviselő úr azt mondotta, hogy 
1830-diki esztendő előtt nem volt példa arra, hogy I 
az ország a kormányt az ujonczállitás okainak 
fölfedezésére kényszeritette volna. Ebben igaza 
van a t. képviselő úrnak, mert minden előző ese
tekben a kormány fölszólitás nélkül megmondotta 
az okokat, melyek alapján neki az ujonczállitásra 
szüksége volt. 1790-ben történt az első ujonczálli
tás, 1830 előtt 1811-ben volt az utolsó ujonczálli
tás, és ezen idő alatt mindig háborúk, véres har-
czok voltak : nem volt szükség tehát soká az uj-
jonczállitás okait kutatni. Egészen más eset volt 
azonban 1830-ban, midőn az ujonczállitás békés 
időben először kéretett. 

Azon kérdésre, hogy inditványom nem egye
zik meg az eddigi gyakorlattal, Tisza Kálmán ba
rátom már megfelelt. Részemről is csak azt mond
hatom, hogy ezen indítvány szövege azon utasí
tásból van merítve, melylyel egy hasonló országos 
bizottság Í840-ben kiküldetett. 

A mennyiben pedig az mondatott, hogy a 
parlamentalis kormányrendszerrel nem egyez meg 
ezen eljárás, ei're nézve az alapeszme, melyből ki
indulok, ez : alkotmányunk visszaállíttatott; ez azt 
jelenti, hogy visszaállíttattak törvényeink, visszaál
líttattak törvényes erejű szokásaink is. Mindamel

lett tehát, hogy parlamentalis kormányunk van, 
ezen törvényeink most is teljes érvényben vannak 
és nekünk eljárásunkban zsinórmértékül szolgál
nak. Ugyanezen tekintetből követendőnek tartom 
azon törvényes szokást is, mely az ujoczálíitásról 
eddig országgyülésileg mindig gyakorlatban volt, 
és ragaszkodom az indítvány utolsó pontjához, 
mely az ujonczállitás módját és föltételeit a minisz
térium által a bizottságnak jelentésével egyidejű
leg kívánja beadatni, ragaszkodom pedig azért, mert 
az ujonczállitás módjának és föltételeinek megál-

I lapitása mindig egyidejűleg tárgyaltatott s hatá-
i roztatott el magával az ujonczállitás kérdésével. 

Mindezeknél fogva részemről tovább is ra
gaszkodom indítványomhoz. 

E l n ö k : Arra nézve nincs véleménykülönb
ség, hogy az ujonczállitás szüksége egy bizottság 
előtt födöztessék-e föl vagy ne ? A t. ház egyetér-
tőleg kívánja ezt. (A jobb oldalról fölkiáltások: Nem!) 
Az eltérés ott van, vajon a miniszteri előterjesztés 
4-ik pontja szerint küldessék-e ki a bizottság, vagy 
pedig Grhyezy Kálmán indítványa szerint? A mi
niszteri előterjesztés hamarább lévén beadva az in
dítványnál , úgy hiszem, mindenekelőtt arra kell 
szavazni, hogy a miniszteri előterjesztés 4-ik pont
ját elfogadja-e a ház vagy nem? (Zaj.) 

Bezerédj L á s z l ó : A kérdésre nézve vagyok 
bátor észrevételt tenni. Azt hiszem, itt átalában a 
miniszteri előterjesztés felett nem szavazhatunk, 
mert először szükséges megtudni azon bizottság- ál-
tal, vajon előáll-e azon mulhatlan szükség, mely a 
katonaság megajánlását, igényli: mert ha elfogad
nék az egész szerkezetet, akkor természetesen fö
löslegessé válnék mind a bizottság kiküldése, mind 
a szükség megtudása. Ú g y vagyok meggyőződve, 
hogy az elnök úr által előadott kérdés tökéletesen 
szabatosan van formulázva és csak arra szavaz
hatunk. 

TiSZa K á l m á n : Én is csak a kérdéshez aka
rok szólni. Megvallom, a kérdésre így szavazni nem 
lehetne, a mint az ki van tűzve, mert legalább ma 
is azt tettük, midőn a másik tárgyban a miniszteri 
előterjesztés fölött tanácskozván, szavaztunk, hogy 
csak a határozati javaslatra szavaztunk. Es az or
szággyűlés elé vitatkozás és szavazás végett szerin
tem csak a határozati javaslat tartozik, nem pedig 
a minisztérium indokolása. Már pedig a miniszté
rium ajánlata nem a határozati javaslatban van. 
hanem az indokolásban. Én úgy fogom föl a dol-
arot, hogv a minisztérium az indokolásba úgy oda 
tesz egy eszmét, hogy kész lesz föl világosítást adni; 
ezen eszme itt fölkar oltatott, s arra nézve egy in
dítvány tétetett le a ház asztalára. Az én meggyő
ződésem szerint tehát itt ezen kérdésnél a szavazat 
alapját az e kérdésre nézve beadott indítványnak 
kell képezni. Lehet természetesen a felett is sza-
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vazni átalánosságban, hogy elfogadja-e a ház a bi- j 
zottság eszméjét ? lehet azután szavazni arra, hogy , 
elfogadja-e ugy, mint fogalmazva van, vagy némely 
módositással ? (Helyeslés.) 

KlirCZ G y ö r g y : A beadott indítványnak épen 
ugy, mint a miniszteri javaslatnak,két tárgya van: 
az első az, vajon szükségesnek találja-e a ház a 
minisztérium által ajánlott küldöttségnek elfogadá
sát és kiküldetését. Nézetem szerint először az volna 
szavazattal eldöntendő, vajon a kiküldetés szüksé
gesnek tartatik-é ? a másik kérdés pedig az volna, 
azon utasítási móddal kivánja-e a ház a küldöttsé
get kiküldeni, melyet Ghyczy képviselő társunk 
indítványozott, \ágy pedig esak azon utasítással, 
melyeta miniszteri elő'terjesztvény ajánl? és akkor 
a szavazás azon sorban mehetne, a mint azt elnök 
úr kijelentette. 

Szentk irá ly i M ó r : A fenforgó kérdéshez 
akarok szólani. Azt gondolom, a miniszteri javas
latnak 4-ik pontja nem motivátio, hanem esak 
ajánlat: mert az, hogy a minisztérium az ujonczál-
litás szükségének fölfedezésére kész , midőn azt a 
ház szükségesnek látja egy régi szokás szerint ki-
küldendő bizottság előtt, az nem motiválja azt, 
hogy 48,000 ember ajánltassék-e meg, vagy több 
vagy kevesebb; ez bizonyos eljárási modor, me
lyet javasol a minisztérium, és a mely nem motí
vuma azon 4-ik pontnak, mely a határozati javas
latban foglaltatik. De van ezen javaslat irányában, 
melyet indítványnak lehet tekinteni, az eljárás 
módjára nézve egy elleninditvány. Ezen ellenindit-
vány Ghyczy Kálmán képviselő társunk által ada
tott be. It t tehát két indítvány áll egymás ellené
ben, mely mindkettő ugyanazon egy tárgyra, t. i. 
az eljárás módjára vonatkozik. A ház szabályaimit 
rendelnek e részben, a t. elnök úr jobban tudja, Én 
tehát tígy tartom, hogy az első inditványra nézve 
először szavazzunk, és ha az elvettetnék, akkor ve
gyük elő a második indítványt. (Helyes!) 

E l n ö k : Bocsánatot kérek. Igen természetes, 
hogy mindenekelőtt arra kellett volna szavazni, 
hogy a bizottságot elfogadja-e a t. ház vagy nem ; 
de miután látom, hogy erre közakarat van . . . (Köz
beszólások : A kérdés nincs jól föltéve ! Zaj.) 

Gorove István közgazdasági miniszter: 
A kérdést először és mindenekelőtt azon értelem
ben óhajtanám föltétetni, mint az a miniszteri elő
terjesztésben foglaltatik. E kérdés lényegében igen 
eltér attól, melyet Komárom városa érdemes kép
viselője formulázott, és ezt nem tekinthetjük egyéb- [ 
nek, mint módositványt épen a minisztérium által 
formulázott paragraphus ellenében. Ennélfogva a 
ház szabályainak értelmében kívánom a kérdést 
föltétetni, ugy a mint eredetileg és eló'ször a ház
nak benyujtatott. A kérdés így lenne fölteendő: 
Elfogadtatik-e azon kívánat, hogy ő felsége kor

mánya a hadkiegészítés szükségére vonatkozó ada 
tokát egy e czélra a múlt törvényhozások példájára 
kiküldött bizottsággal közölje ? Erre lehet igennel 
és nemmel felelni. Ha ezen kérdés el találna esni, 
következnék Komárom városa érdemes képviselő
jének módositványa. (Helyeslés.) 

Böszörményi László: T. ház! A kérdéshez 
akarok egy pár szóval járulni. Valóbarfnem értem, 
miért nem helyesli a t. ház az elnök úr által föltett 
kérdést: mert az ellen csakugyan nem volt itt egy 
ellenszó se, hogy bizottságot kell kiküldeni. s igy 
magára a kérdésre szavazni egészen fölösleges. A 
miniszteri előtérj esztvényben az áll, hogy ha a ház 
kívánja bizottság kiküldését, ez előtt számolni fog. 
Erre nézve, ha a ház kívánja, maga tette meg az 
ajánlatot s a miniszterelnök úr nyilvánította, hogy 
bele nyugszik: tehát ez sem lehet szavazás tárgya, 
miután ellenvélemény nem adatott be, s maga a 
minisztérium nem ellenzi. Szavazás tárgya lehet 
csak az, hogy azon részletezés szerint történjék-e 
a bizottság eljárása, tulajdonképen jelentéstétele, 
és hogy a minisztérium, ugyanezen jelentése alkal
mával, a föltételeket is bejelentse-e a háznak, vagy 
ne ? Csupán azon mellék kérdésekre történhetik te
hát a szavazás. Azért az első kérdésre fölösleges
nek tartom a szavazást; hanem azt óhajtom, hogy 
tétessék föl azon mellékkérdés, vajon a küldöttség 
olyan részletes jelentést tegyen-e a házhoz. mint 
indítványozva van, vagy pedig ne ? Másodszor, 
hogy a minisztérium az ujonczozás föltételeit ugyan
azzal terjeszsze-é elő, vagy pedig ne? 

Szent ivány i Adol f : Épeu azon körülmény, . 
hogy az indítvány a miniszteri eíőterjesztvénynyel 
találkozott a bizottság kiküldésére, egyszerűsíti a 
kérdést. Az én fölfogásom szerint a kérdés ugy te
hető föl, vajon azon bizottság kiküldendő-e a mi
niszteri előterjeszímény értelmében, vagy pe
dig az itt tett indítvány értelmében? (Jobb felöl: 
Nem helyes! Zaj.) 

E l n ö k : Én most sem tudom a kérdést más
ként föltenni, mint ugy, hogy fölkérem a t. házat, 
hogy azok, a kik a bizottságot a miniszteri elő'ter
jesztvény szerint kívánják kiküldeni, azok kelje
nek föl. (Megtörténik.) A többség a bizottságot a 
miniszteri előterjesztés szerint kívánja kiküldeni. 
Most véleménykülönbség van még arra nézve, 
hogy 15- vagy 10 tagból álljon-e a bizottság? 

Bónis Sámuel: T. ház! Miután énszerin
tem a Komárom városa képviselője által előadott 
módositvány és a miniszteri javaslat közt az a kü
lönbség, hogy az egyik szól csak a hadkiegészí
tési adatok előterjesztéséről, a másik pedig arról, 
hogy mutattassák ki azon szükség, hogy a koro
názást megelőzőleg kell a háznak az önvédelemről 
gondoskodni; miután ezen miniszteri javaslatot 
csak imént Pest városa egyik 'érdemes képviselője 
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úgy magyarázta, hogy abban már benne foglal
tatik annak a szükségnek leendő kimutatása is, 
hogy előleg kell intézkedni a, háznak, mielőtt a ko
ronázás megtörténnék, és igy a törvények értel
mében: kérdezem, hogy a minisztérium ily érte
lemben vette-e javaslatát ? 

Andrássy Gyula gr. miniszterelnök: Ez 
a kérdés nem vonatkozik arra, a mire szavaztunk. 
Egyszerű a kérdés; de okvetlen a minisztérium
nak előbb-utóbb jogában lesz azt mondani, hogy 
kérjük e kérdést máskor föltenni, mert igen bajos 
rá felelni. Ezen eset jelenleg nem áll elő'. Fölfogá
som szerint a kormány bátran nyilváníthatja azt 
a mi a dolog természetében fekszik: a mint ki lesz 
az ujonczállitásnak jelenlegi szüksége mutatva, 
ki van mutatva az is, hogy nem lehet a koronázás 
tényét bevárni, hanem előbb kell azt megtenni. Ez 
magában involválja azt, a mit kérdezni méltózta
tott, és én a dolgot másként fölfogni képes nem va
gyok. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Méltóztassanak most a bizottság szá
mára nézve szavazni. (Fölkiáltások: Tiz.'J Tehát 
méltóztassanak azok, a kik tíz tagot kivannak, föl
kelni. (Megtörténik.) A választandó bizottság tiz tag

bólfog állani. Azt hiszem, a szavazás mindjárt ezen 
ülésben megtörténhetnék? (Többen: Most!) Tehát 
méltóztassanak a szavazati czédulákat beadni. íMeg-
történik.) A szavazatok beadása megtörténvén, nincs 
egyéb hátra, mint hogy a szavazatokat a jegyző 
urak összeszámítsák s az eredmény kihirdettessék. 
E végre az ülést fél órára fölfüggesztem. 

(Félórai szünet után:) 
Zeyk K á r o l y (f>glalja el az elnöki széket.) 
J o a n n o v i c s G y ö r g y j e g y z ő : A szavaza

tok eredménye a következő. Összesen beadatott 
235 czédula, ebből kettő üres volt. A jelen volt 
képviselők közül 6-an nem szavaztak, a többi nem 
voltjelen. Aszavazáseredménye a következő: Szent
királyi Mór kapott 231, Somssich Pál 228, Justh 
József 221, Hollán Ernő 221, Bethlen Farkas gr. 
220, Joannovics György 218,Semsey Albert 211 , 
Bezerédj László 210, Horváth Lajos 210, Trifu-
nácz Pál 206 szavazatot. 

E l n ö k : Kérem a t, megválasztott tagokat, 
méltóztassanak a miniszterelnök fölszólitására meg
jelenni a tárgyat megvizsgálni. A közelebbi ülés 
ideje a szokott módon fog közzé tétetni. 

Az ülés végződik esti 9 1/2 órakor. 

1867. marczius 4-dikéu 

' S z e n t i v á n v i K á r o 1 v e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai: Bemutattatnak: Milkovics Zsigmond megbízó levele; Boros Gábor ós neje kérvénye, hogy fiók protestáns 
iskolába járhasson; Kemény Lajosé a népnevelés és néptanitók sorsa javitása iránt; Buják elöljárósága panasza Pillicz Dániel al-
bérnök ellen ; Móga Jeromos és társai kérvénye hagyatéki illetöségök kiadatása iránt. A marcz. 2-dikán kiküldött bizottság beadván 
jelentését, a ház a kormányt az ujonczok kiállítására fölhatalmazza. 

A kormány részéről jelen vannak: Andrássy 
Gyula gr., Eötvös József 6., Gorove István, Horvát 
Boldizsár, Lónyay Menyhért, Mikó Imre gr., Wenck-
heim Béla b. 

Az ülés kezdődik d. e. 101/i órakor. 

E l n ö k : Az ülés megnyílt. A jegyzőkönyvet 
vezeti Dimitrievics Milos, a szólani kívánók neveit 
jegyzi Joannovics György. 

Az utolsó ülés jegyzőköny ve fog hitelesíttetni. 
Joannovics György jegyző {olvassa, a 

marczius 2-kán este tartott ülés jegyzökönyvét.) 

Csengery I m r e : T. ház ! A jegyzőkönyvben 
mostanában gyakran előfordul egy kitétel, melyre 
nézve észrevételemet előadni kötelességemnek tar
tom. A jegyzőkönyvben az mondatik, hogy a mi
niszteri előterjesztésben foglalt ajánlatot akáz„nagy t í 

többséggel elfogadta. Ez oly kifejezés, a melynek 
jegyzőkönyvben helyét soha nem látom. A hol sza
vazás történik név szerint, a szám szerinti eredmény
nek természetesen be kell menni a jegyzőkönyvbe ; 
a hol azonban a szavazás másféle módon történik, 
ott azon körülmény, hogy „nagy" vagy „kisft 

I többség döntött-e, nem tesz különbséget; ha pedig 




