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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 
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^egyszer beleteszszük a jegyzőkönyvbe, hogy vala
mely inditvány „nagy" többséggel elfogadtatott, 
máskor meg kihagyjuk, akkor a kis többség és a 
nagy többség között oly különbség állíttatik elő, | 
a melynek helyes értelme a parlamentáris életben 
nincs. Kérem tehát a jegyzőkönyvből ezt a szót : 
„nagy többséggel" kihagyatni, és csak a „több
séggel" szót használtatni. (Maradjon a mint van!) 

Elnök". Méltóztatik a t. ház e szót : „nagy" 
kihagyatni, vagy megtartatni? (Maradjon!) A kik 
e szót „nagy" a jegyzőkönyvben megtartani kí
vánják, méltóztassanak fölállni. (Megtörténik.) Most 
méltóztassanak fölkelni azok, kik kihagyatni ki-
vánják. (Megtörténik) A többség e szót „nagy" ki
hagyatni kívánja. 

Joannovics György jegyző: A tegnapelőtti 
ülés jegyzőkönyvében tehát e kifejezés fog hasz
náltatni: „szótöbbséggel." 

Elnök: Az időközben beérkezett irományok 
fognak bemutattatni. 

Milkovics Zsigmond, Komárommegye nagy-
igmándi választó kerületében megválasztott képvi
selő bemutatja megbízó levelét. Az állandó igazoló [ 
bizottságnak adatik át. 

Boross Gábor és neje. nagy-kőrösi lakosok, 
fióknak a ref. iskolába járhatását, az ottani plébá
nos Gyurinka Antal gátló rendszabályai ellenére, 
megengedtetni kérik. 

Kemény Lajos, veszprémmegyei Soly köz
ségben' ref. tanító, a népnevelés és a tanítók sorsa 
javítását eszközöltetni kéri. 

Buják, nógrádmegyei község elöljárói, Pilliez J 
Dániel izraelita albérnök visszaéléseit s kihágásait j 
panaszolván, orvoslást kérnek. I 

Móga Jeromos és érdektársai, zarándmegyei j 
lakosok, árvapénztárilag kezelt hagyatéki illetősé- | 
gök kiadatását kérik eszközöltetni. 

Mindezen folyamodások akérvényi bizottság- I 
Bak adatnak ki. 

Kapi renden van a miniszteri előterjesztések | 
tárgyalása. 

Azon bizottság, melyet a t. ház kiküldeni 
méltóztatott az ujonczállitás szükségének megtu
dása végett, munkálatát befejezte ; de jelentése 
letisztázva még nincs, most tisztázzák le : addig 
tehát, míg ez elkészül, az ülést fölfüggesztem. 

(Másfél órai szünet) 
Halász Boldizsár képviselő úr a házszabályok 

39-dik §-a értelmében szólni kivan. 
Halász Bo ld i z sár : T .ház! A házszabályok

nak 39-dik §-a értelmében napirendet kívánok in
dítványozni, mely így hangzik : „A bizottsági je
lentések, rendkívüli eseteket kivéve, fölolvasás 
előtt legalább három nappal előbb kinyomatva 
szétosztatnak a háznak tagjai közt." Azért voltam 
kénytelen a bizottsági jelentés fölolvasása előtt ' 

szólalni föl, mert ha azt bevárom, találkozott volna 
bizonyosan, ki rám olvassa az azután következő 
40-dik §-t, mely igy hangzik : ,,A bizottsági jelen
tés fölolvasása után á ház vagy azonnal tanácsko
zás alá veszi azt, vagy pedig időt határoz e végre." 

T. ház! Itt másról szó sem lehet, mint rend
kívüli esetről. Már az adóügy kérdése tárgyalá
sakor volt szerencsém az 1715-ki 8 t. ez. 2 és 3-dik 
§-ait felolvasni, melyek azon rendkivüli esetekre 
vonatkoznak, midőn a ház az ujonezok megsza
vazásáról ki nem egészített alakban, vagy rendki-
viilileg is intézkedhetnék. Miután ezen t. czikk az 
1741. évi 22-dik törvényczikk által is meg van 
erősítve, méltóztassanak megengedni, hogy azt 
fölolvassam : „ 1 . §. Ut nempe in nullo alio casu, 
quam ubi vei inopina hostilis in regnuni Hungá
riáé irruptio. vei flagrantis, directe regnuni hoc 
tangentis belli ratio ordinarium dietalem eoncur-
sum impediverit; prae specificato articulo denota-
tus regni coneursus locum habeat." 

Miután tehát a fölolvasandó bizottsági jelen
tés szoros kapcsolatban van azon nagy fontosságú 
miniszteri határozati javaslattal, sőt annak alapjá
ul tekintendő, ámbár a hivatkozott házszabályban 
három nap van engedve a megfontolásra: részem
ről ahhoz szorosan nem ragaszkodom, hanem a 
minisztérium, illetőleg a ház többsége iránti 
deferentiából — mert tudom, hogy e fölött sürge-
tőleg óhajtanak intézkedni—-megnyugszom abban, 
hogy ezen bizottsági jelentés még ma kinyomat
ván, holnapután, azaz huszonnégy óra múlva tár
gyalás alá jöhessen. Kérem tehát a t. házat, mél
tóztassék indítványomat már csak azért is elfogadni, 
mert itt nagy fontosságú adóról, t. i. véradóról, pol
gártársaink életéről van szó. Mert bár Horácz 
mondja azt: „Dulce et decorum est pro patria 
móri." mégis, ugy vélem, azt nem szerette volna 
magára alkalmazva látni. Kötelessége tehát a t. 
háznak, hogy midőn ily fontos kérdés- forog fen, 
legalább 24 órai időt engedjen azon szükségek 
kimutatásának átnézésére, melyek a bizottsági je
lentésben hihetőleg benfoglaltatnak. (Helyeslés a 
bal oldalon. Élénk felkiáltások jobbról ; Nem lehet!) 

SomSSich P á l : Ugy hiszem, t. ház, hogy a 
mit előttem szólott képviselőtársunk kíván, az meg
van : mi napirenden vagyunk. A felelős miniszté
rium néhány nap előtt négy javaslatot terjesztett 
a ház elé ; a ház elrendelte azok fölvételi rendét, 
első helyre tűzvén ki a közteherviselésre vonat
kozó előterjesztését, azután második helyre az ujon
ezok tárgyában beadott javaslatát; az elsőt szom
bati ülésünkben végeztük el, a másodikat pedig 
ugyanaz nap estve kezdtük meg ; ennek tárgya
lása alkalmával Komárom városa t. képviselője in
dítványt tett, melynek azon része, hogy az ujoncz
állitás szükséglete bizottság által constatáltassék, 
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elfogadtatott ; és ennek következtében a ház által 
egy bizottság ki is küldetett^; ez eljárván teendőiben, 
most jelentését beadja ; ezen jelentés a tárgyalás 
folyamához tartozik, és akár szóval is teljesíthető 
lett volna; és csak nagyobb szabatosság végett 
formuláztatott ; benne legfeljebb az lesz, hogy a 
bizottság meggyőződött vagy nem győződött meg 
a szükségességről; a ház pedig ennek alapján to
vább haladván, nem fog egyebet tenni, mint a napi 
rendet folytatni, és a már megkezdett tárgyalást 
a miniszteri javaslat fölött folytatván, be is fejezni. 
Véleményem szerint tehát a napirenden vagyunk. 
(Helyeslés.) 

Szentk irá ly i Mór: T. ház! Ha a ház tár
gyalásának objectuma a kiküldött bizottság jelen
tése volna ; akkor az indítványt tevőnek igazsága 
volna, de a ház által kiküldött bizottság jelentése 
legfeljebb csak egy indokot fog képezni azon tár
gyalás folyama alatt, mely a napi rendre kitűzött 
tárgy fölött folytattatni fog. Én tehát azt hiszem, az 
indítványt tevőnek a ház szabályai szerint nincs 
jogos követelése arra, hogy oly dologra, mely tu
lajdonkép nem is tartozik tárgyalás alá, tűzzünk ki 
határnapot. (Helyeslés.) Ha a választmány jelentése 
a tárgyalásnak objectuma volna, azt kellene meg
vizsgálni, vajon azon választmány helyesen járt-e 
el vagy nem ? lehet-e azon bizottságnak hinni 
vagy nem ? Én azt hiszem, erről semmi szó sem 
lehet. A bizottság a maga jelentését beadta: ha a t. 
ház azt helyesnek elfogadja és megnyugszik benne, 
ez egy motívum ; ha nem, ez is motívum ; de tár
gyalási napot kitűzni a bizottság jelentésére nem 
lehet. (Helyeslés.) 

Bezerédj L á s z l ó : T. ház! Az indítványt tevő
nek észrevételére megjegyzem, hogy ezen házszabá
lyoknak előbbi paragraphusát is figyelembe venni 
méltóztassék. Ott oly indítványról van szó, melynek 
tárgyalása a bizottsághoz lett utasítva; ezen bízott
ság azt ülésében fölveszi,akkor ottmeghányja.megví-
tatja, s az iránt javaslatot terjeszt a ház elé; ezen 
bizottsági javaslat rendeltetik a ház szabályai ál
tal kinyomatni. De itt ezen eset nem fordul elö, 
mert nem az indítvány tárgyaltatott a bizottság 
ál tal , következve munkálata nem vonathatik a 
ház szabályainak ezen szakasza alá. Azért azt hi
szem, nem alkalmazható a jelen esetre az indítvá
nyozó által fölhozott szakasz. 

Madarász József : Én épen ellenkező véle
ményben vagyok Bezerédj László képviselő tár
sunkkal. Én is azonmegelőző 38-dik szakaszból kö
vetkeztetem Halász Boldizsár előadásának helyes
ségét : mert az kétszer kettő n é g y , hogy napi 
renden van a miniszteri előterjesztés az ujonczok 
tárgyában (ez a ház tanácskozás alatti inditványa), 
e közben azonban a 38-dik szakasz szerint, a ház 
kivánata és miniszteri beleegyezés folytán, nevez-

KÉFV. H, NAPLÓ 1 8 6 % . III. 

tetett ki tegnapelőtt azon bizottság ; s ezen a 38-dik 
pont szerint kinevezett bizottság teszi most jelenté
sét a háznak. Szabadságában van a háznak bármit 
határozni; de a ház szabályai szerint nem lehet el
vitatni, hogy a 3 9-dik §-ban megállapított szabály, 
épen igy a 38.-dik szabály szerint kiküldött bizott
ság jelentést tevén, annak a szabályok szerint még 
három nap utáni tanácskozás alá vétele rendeltetik 
el. Nekem tehát, ki az időre nézve hozzájárulok 
Halász Boldizsár indítványához, lehetetlen a kép
viselőháztól azt nem kérnem, hogyha a létező sza
bály most ellenkeznék is óhajtásaikkal, legyenek 
szívesek azt teljesiteni. 

Z s a r n a y l m r e : T. ház! (Szavazzunk!) Ha 
szavazni méltóztatnak, elállók a szótól. 

Halász Bold izsár : Mint indítványozó még 
i egyszer szót kérek. 

Zsarnay Imre : Ez esetben én is szót kérek S 
— Tisztelt ház! Bevallom, magam is azok közé 
tartoztam, kik szükségét látták annak, hogy tudja 
meg a ház a kormánytól, mi okból kívánja az ujon-

' czokat. De midőn e nyilatkozatomat tevém, már 
akkor kimondtam, hogy ezt annál inkább teheti és 
köteles a kormány tenni a képviselőház megnyug
tatására, mert bizonyosan, a mint az történt 1830-
ban — amikor hozatott, szerintem, azon határozat, 

! melyre hivatkozás történt, hogy a nemzet követel-
I heti ezt, és a kormány tartozik megtenni — mint 
i akkor, mikor az történt, ugy bizonynyal az ország

gyűlés most sem fogja dobra ütni azon okokat, 
melyek a kormány részéről elő fognak adatni. É n 
tehát ezen oknál fogva, megvallom, csodálkozom 

| még azért is, miért követelik, hogy az eddigi gya
korlat ellenére most kinyomassanak és a világ elé 
bocsáttassanak «z okok. Tisztelt ház! Méltóztassék 
megengedni: én is tudom azt, hogy a nyilvános
ság az alkotmányos szabadság fő paizsa; de van
nak oly okok és viszonyok, midőn nagy szabad-
elvüséggel, a nyilvánossággal — kivált ott, hal 
ily fontos ügy, polgártársaink élete forog kérdés
ben — valóban veszélyes élni. Halász Boldizsár t. 
képviselőtársunk előhozta, hogy itt a polgárok vére 
forog kérdésben: hiszen ezt mindenki tudja; de 
vajon nem lenne-e veszélyes ezer meg ezer eset
ben, ha a tövényhozás, minden európai diplomatiá-
nak ellene, már előre dobra ütné, hogy ezért vagy 
azért kér ujonczot ? (Hisz nem erről van a szó!) 

K e r k a p o l y K á r o l y : Csak néhány szót aka
rok mondani, különösen Madarász képviselőtársunk 
előadása folytán. 0 hivatkozik a házszabályok 
3 8-dik és 3 9-dik szakaszaira, hivatkozik pedig, hogy 
kimutassa, miszerint csakugyan elébb ki kell nyo
matnia a bizottság jelentésének, mielőtt a minisz
térium határozati javaslata tárgyalás alá vétetnék. 
Én nem látom át, mikép kívánná ezt a 39-dik sza
kasz : nem látom, mert az nem szól határozatlanul 

30 
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és föltétlenül, hanem föltételesen még az esetre is, 
lia a bizottsági javaslat azon tekintet alá esnék. Azt 
mondja, hogy a bizottság jelentése „rendkívüli ese
teket kivéve* . . . Tehát be kell még elébb bizonyí
tani, hogy a rendkivüliség nem forog fen. Véle
ményem szerint azt lehetetlen bebizonyítani előbb, 
csak miután a bizottsági jelentés fölolvastatott: 
mert a minisztérium a határozati javaslatot azért 
nyújtotta be, mert meggyőzó'dött a sürg-ető szük
ségről. H a helyes-e meggyőződése, az iránt kivánt 
ismét a tisztelt ház meggyőződni, és azért küldött 
ki bizottságot. E bizottság jelentését kell tehát meg
hallgatnunk , hogy meggyőződjünk, vajon csak
ugyan fenforog-e a sürgetős szükség. 

Halász Bo ld iz sár : Mint indítványozónak 
jogom van indítványom támogatására még egy
szer fölszólalni. A házszabályok csak rendkívüli 
esethez kötik a ki nem nyomatást. Azon képviselő 
urak, kik indítványom ellen fölszólaltak, úgy mint 
az előttem szólott érdemes képviselő úr, a rendkí
vüli esetekről tettek említést. Én ezt megengedem. 
Egyébiránt igazuk van azoknak, a kik azt mond
ják, hogy hiszen napirendre van kitűzve a minisz
teri határozati javaslat. De függőben van az azért, 
mert, a mint a minisztérium maga is megígérte, és 
a ház elhatározta, meg akarunk győződin azon 
rendkívüli szükségletről, ha nem lehetne-e bevár
nunk a kiegészítésre nézve a koronázást. T. ház ! 
ha e szabály nem léteznék is, vagy ha még a ház
szabályok ellenére- is kellene e 24 órát megadni: 
azt hiszem, kötelessége a háznak e rendkívüli eset
ben kérésünket — midőn mi is meg akarunk győ
ződni, hogy mulhatlanul szükséges-e a 48 ezer 
ujoncznak megajánlása — figyelembe venni. 
(Nagy zaj.) 

E l n ö k : Senki sem lévén följegyezve, szava
zás alá bocsátom a kérdést. Méltóztassanak azok, 
kik Halász Boldizsár képviselő úr indítványát el
fogadni akarják, fölállani. (Megtörténik.) A t. ház 
az indítványt nem fogadja el. | 

Következik a kiküldött bizottság jelentésének 
fölolvasása. 

H o l l á n ErnÖ e lőadó (olvassa azon bizott
ságnak jelentését, mely az ujonczállitás szükségére vo
natkozó adatok kitudása végett a ház által ki volt 
küldve:) „Kiküldetvén a képviselőház által azon czél-
ból, hogy az ő fölsége magyar minisztériuma által 
előterjesztendő adatokat a múlt törvényhozások 
példájára megtekintsük, s azok nyomán a fen- j 
fox'gó szükségről biztos tudomást szerezvén, azt a 
háznak bejelentsük: folyó év márczius 3-án ösz-
szegyültünk, miniszterelnök úrral értekeztünk, s 
az általa előadott közlések és kimutatások folytán 
a következőket van szerencsénk előterjeszteni : 

„Európának majd minden államaiban sokkal 
nagyobb jelenleg a minden pillanatban harczkész 

seregnek száma, mint ezelőtt volt, s meggyőződ
tünk miniszterelnök úr előadásából is, hogy majd 
minden állam most is folyvást fokozza védelmi 
erejét, különösen az átalános hadkötelezettség alap
jára fektetett védrendszer elfogadása által. 

„A haderőnek ezen átalános szaporítása le
hetetlenné teszi, hogy egyes állam e részben el
maradjon a nélkül, hogy saját biztosságát kocz-
káztassa, Miniszterelnök úrtól azon megnyugta
tást vettük ugyan, hogy az európai államok vé
delmi erejének ezen folytonos kifejtése még nem 
foglalja magában valamely fenyegető háborúnak 
jelét, hanem, miután korunkban a háborúk na
gyon gyors lefolyásúak, minden állam a nem várt 
háború lehetőségének esetére is készen akar állni. 

„Megvagyunk győződve, hogy e kényszerű
ség alól mi sem vonhatjuk ki magunkat. A véd-
rendszernek átalakítása, az átalános védelmi köte
lezettségnek czélszerü alakban leendő elfogadása 
lesz kétségtelenül azon eszköz, mely utóbbra a 
harczképes és harczkész erőnek lehető legna
gyobb kifejtése mellett legtöbb költségkíméléssel 
is jár. De azt híszszük, hogy az államnak gondos
kodni kell azon időre nézve is, mely a védrend
szer átalakításának végleges megállapításáig, s 
egy uj rendszernek tettleges életbeléptetéséig fog 
folyni, szóval gondoskodni kell a jelenről s a leg
közelebbi jövőről, s a hadsereget addig is oly álla
potban kell föntartani, mely az államot minden 
lehető veszélytől megóvhassa. 

„Előbbi időkben Magyarországban a hadsereg 
időnkinti kisebb hiányainak pótlása hadfogadás 
által történt, háború esetére nagyobb számú ujon-
ezokat ajánlott az országgyűlés, sőt, midőn szüksé
ges volt, személyes és portális insurrectiót is ren
delt. Midőn pedig 1830-ban a capitulatió rend
szere behozatott, a hiányokat, melyek annak foly
tán a hadseregben időnkint támadtak, figyelembe 
véve, szabad ajánla,t útján gondoskodott az ország
gyűlés arról, hogy a hadsereg kellő erőben fen-
tartassék. 

„Korunkban már csak kiképzett katonaság 
szolgálhat biztos védelmül, a hadfogadások meg
szűntek, a nemesi fölkelések, demokratikus átala
kulásunknál fogva is, úgy hiszszük, be fognak ol
vadni az átalános védelmi kötelezettségbe. 

„A védelem jelen szükségeit illetőleg tehát 
arra nézve kívántunk mi fölvilágosítást miniszter
elnök úrtól, hogy tekintve Európa egyéb államai
nak nagyszámú hadseregét, és azon kényszerűsé
get, melynél fogva mi sem mulaszthatjuk el, hogy 
saját állami biztonságunkról gondoskodjunk, van-e 
hadseregünk oly állapotban, hogy e czólnak meg
feleljen ? és ha nincs, mennyi a pótlandó szám ? 
végre hogy e pótlás megajánlása rögtön szüksé
ges-e, vagy a koronázásig elhalasztható-e ? 
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„Az elénk terjesztett adatokból meggyőződ
tünk, hogy ő fölségének összes seregei s a magyar 
sereg is, ámbár a háború előtt sem haladták meg 
számban az állam biztos megvédésének igényeit, 
részint a háború eseményei és fáradalmai által, 
részint az által, hogy azok, kik a capitulátiót ki
szolgálták , időnkint folyvást elbocsáttatnak és el 
is bocsátandók, számban megfogyott annyira, hogy 
a hiánynak mulhatlan pótlására Magyarország és 
Erdély részéről a kívánt 48,000 ujonez épen nem 
fölösleges, sőt mondhatjuk, elkerülhetlenül szük
séges. 

„A mi pedig a halasztást illeti, meggyőződ
tünk arról is, hogy az mindenesetre káros, sőt 
könnyen veszélyes is lehetne: mert ámbár jelen
leg, úgy látszik, háború nem fenyeget, de korunk
ban a háborúk oly rögtön támadnak, s oly gyor
san folynak le, hogy betanult harczkész sereg 
minden pillanatban szükséges lehet; s ha azon vé
delmi kötelezettséget, melylyel önmagunknak, s a 
sanctió pragmatieánál fogva ő fölsége egész biro
dalmának, különösen a többi országoknak és tar
tományoknak is tartozunk, elmulasztani nem akar
juk, a szükséges 48,000 ujoncznak megajánlását 
koronázás utánra elhalasztanunk nem lehet. 

„Ezek azok, miket alulírott bizottság, kikül
detéséhez képest eljárván, a t. képviselőháznak je
lentésképen előterjeszt. 

„Kelt Pesten, 1867-dik évi márczius 4-én. 
„Szentkirályi Mór, Hollán Ernő, Joannovics 

György, Somssich Pál, gr. Bethlen Farkas, Semsey 
Albert, Bezerédj László, Justh József, Horváth 
Lajos, Trifunácz Pál." 

Joannovics György jegyző.- Vállyi János! 
V á l l y i JánOS : T. ház ! A bizottság vélemé

nyes jelentése kételyes aggodalmaimat egyátalá-
ban el nem oszlatván, van szerencsém ezen ügy
ben egy indítványt előterjeszteni, melyet a t. ház 
engedelmével föl is olvasok. (Olvassa az indítványt:) 

„Az ujonczállitás iránti miniszteri előterjeszt-
vény irányában határozatikig mondja ki a ház, 
hogy : 

„Az ország fönálló alaptörvényei szerint csak 
a koronás király és országgyűlés egyező akaratá
val keletkező különös törvény által lehet katona-
állitást elrendelni s foganatosítani. 

„E törvényektőli eltérést csak az ország és 
királyi trón biztonságát fenyegető oly rendkívüli 
veszély indokolhatná, mely miatt a katonaállitás 
a siettethető koronázásig sem volna elhalasztható. 

„Ámbár a képviselőház kivánata folytán az 
általa kiküldött bizottság, megvizsgálva a kormá
nyi előterjesztés indokait, szükségesnek mondja is 
a kivánt mennyiségbem ujonczállitást; de mivel 
se a bizottság jelentése, se maga a kormány 
előterjesztvén.ye nem mondja határozottan, hogy 

oly fenyegető veszély forogna fen, mely a tör
vényellenes ujonczállitást koronázásig sem engedné 
halasztatni ;, sőt ellenkezőleg, mivel a veszély ily 
rendkívülisége iránt alapos kétséget támaszt azon 
körülmény, hogy a kormány még azon fölvilágo
sító adatokat sem terjesztette a ház elé, melyek a 
közérdek koczkáztatása nélkül közölhetők lenné
nek ; és e kétséget nagyon növeli azon másik kö
rülmény, hogy a kormány nem csatolta előter-
jesztvényéhez a katonaállitás föltételeit és módo
zatait, sőt ezek előterjesztését határozatlan későbbi 
időre halasztotta, mit, ha rendkívüli veszély fen-
forogna, annál kevésbbé tehetett volna, mivel e föl
tételek s módozatok rendes törvényszerű ujoncz
állitás alkalmával is mulhatlanul az ez iránti elő-
terjesztvénynyel együtt bemutatandók: a képviselő
ház tehát — ha figyelmen kívül hagyhatná is, 
hogy a törvényellenes kormány által több évig 
folytatott nagymérvű ujonczállitás a múlt évben 
nem csak az előbbi szokás szerint egyszer, hanem. 
és pedig már az előterjesztvényben említett háború 
u tán , másodszor is végrehajtatott — komolyan 
mérlegelve a kettős felelősség súlyát, melyet e kér
dés eldöntésénél érez, nem tartja magát jog-ositva 
a törvényellenes katonaállitás foganatosítása végetti 
fölhatalmazás megadására. 

„Pesten, márczius hó 4-én 1867. 
„Beadják: Vállyi János , Csanády Sándor, 

László Imre, Bobory Károly, Vidacs János, Mada
rász József, Patay István, Böszörményi László, 
Pap Pál." 

"Véleményem szerint ezen indítvány önmaga 
által indokolva levén, a ház asztalára leteszem. 

E l n ö k : Napi renden van a miniszteri elő
terjesztés fölötti tanácskozás. A kik a miniszteri 
elq'terjesztés mellett kivannak szólani, azok neveit 
Joannovics György, a kik pedig netán ellene ki
vannak szólni, azokét Dimitrievics Milos fogja je
gyezni. Most a miniszteri előterjesztés föl fog ol
vastatni. 

Dimitrievics Milos jegyző (olvassa a mi
niszteri előterjesztést az ujonczállitás tárgyában.) 

B o b o r y K á r o l y : T. ház ! Érzem a súly ne
hézségét, mely a jelenlegi átmeneti helyzetben a 

: felelős kormányra nehezül: azért, valamint min
denki e hazában és e házban, ugy én is hazfiui kö
telességemnek tartom nem neheziteni a kormány 
állását; de mint népképviselő szintén hazafi köte
lességemnek tartom ott, hol aggodalmak kelnek 
föl keblemben a nép és ország java iránt , ezen 
aggodalmaimat nyíltan és őszintén kifejezni. Föl
teszem a t. többségének loyalitásáról, hogy nem 
fogja a tiszta hazafi aggodalomnak szavait részem
ről (keblemre teszem kezemet!) és kevés párttár
saim részéről merev ellentállási vagy ellenzéki visz-
ketegnek tulajdonítani. 

30* 
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Kétségen kivül van, hogy az adónak és ka-1 
tonaságnak megajánlása a kiegészített törvényho- ; 
zási factorokat együtt illeti, t. i. a kiegészített or
szággyűlést és a koronázott fejedelmet. Való azon
ban, hogy van egy törvény, mely fentebb áll min
den positiv törvénynél, t. i. a suprema lex salus 
reipublicae, a sürgető szükség törvénye. Ezen sür
gető szükség törvényének értelmében kivánta az 
ország ő felségének felelős kormánya: 1-ör az adó
nak megszavazását, mi megtörtént; 2-or megsza
vazását a 48-ezer ujoncznak. Most egyedül az a 
kérdés, vajon ama sürgető szükség megvan-e vagy 
nincs ? A közigazgatási költségeket illetőleg a 
t. ház belátván, hogy költségek nélkül kormányoz
ni nem lehet, különböző módosításokkal ugyan, 
de mégis majdnem egyértelmüleg megszavazta 
azokat a minisztériumnak. Ellenkezőleg áll jelenleg 
a dolog: nagy része a t. háznak (nem csak ezen 
kis csoport itt) épen nincs egészen megnyugtatva 
arról, hogy a 48 ezer újoncz megadása szükséges, 
nevezetesen elmulasztatván azon kívánságnak telje
sítése, mely kifejtetett utóbbi ülésünkben Koma- ; 
rom városa t. képviselője által a kiküldött bízott- j 
ságnak utasítására, és elhagyatván szintén azon 
föltételek, melyek a minisztérium által előadandók 
voltak volna. Ismétlem, e tekintetben én részemről 
s velem bizonyosan számosan nem vagyunk meg
nyugtatva. S ha az adó kérdését én és velem né
hány elvtársaim oly fontosnak láttuk, hogy azon 
adónak megszavazását illetőleg, melyről még 1861-
ben elmondottuk, hogy nem csak a jelen, hanem 
a jövő nemzedéknek is jövedelmét kimerítette, 
s melyről ezt most sokkal nagyobb joggal elmond- ! 
hatnók, mely egy részről törvénytelen kormány- j 
nak, más részről egy idegen parlament határozata 
alapján, és a financzközegek (mint merem különp- ! 
sen megnevezni a kereseti és jövedelmi adót) egye-
dűli önkénye szerint méretett ránk, melynek ne-
meit a magyar törvény nem ismeri; ha, mondom, j 
az adó kérdését elég fontosnak tartottam én és tár
saim arra, hogy a 317 szavazat ellenére 18 szava
zattal kifejezzük külön véleményünket: sokkal sú
lyosabbnak tartom jelenleg ezen kérdést: mert 
itt nem tiz hónapról van szó, hanem a nemzet leg
nagyobb kincséről, a nemzet véréről, hogy t. i. 
48 ezer ember polgári kötelességeitől és polgári fog
lalatosságaitól elvonassék. 

Kérem már, t. ház! törvényeinkben s törté
nelmünkben számos bizonyítványok vannak arra, 
hogy az ujoncz megajánlása föltételekhez volt köt
tetve, nevezetesen 1802 és 1807-ben. Olvassuk 
1807-ben azon föltételt, hogy mindenkor a béke 
és had jogát 6' felsége az országgal együtt gyako
rolja. Ezen kívánság fejeztetett ki már akkor az 
országgyűlésen, s ezen kívánság s némi további 
föltételek, melyeket én mindenek előtt tisztába ho

zatni akarnék, mielőtt e nagy áldozat a nemzet ál
tal megajánltatnék. Nevezetesen kívánom én azt tud
ni, vajon a tisztelt felelős minisztérium, felelőssé
gére, bizonyossá teszi-e az országot arról , hogy 
ezen 48 ezer ujoncz, ha kiállittatik, csupán az or
szág védelmére fog fölhasználtatni, nem pedig oly 
ezélokra, melyekre az utóbbi háborúkban fölhasz
náltatott a nemzet vére ? Értem a schlesvig-holsteini 
háborút, mely nem volt egyéb , mint a nagyha
talmi állás phantomjának következménye ; továbbá 
az utóbbi porosz háborút, mely szintén nem egyéb 
érdekből, mint a német hegemónia érdekéből vi
seltetett. Szeretném én tudni, vajon a tisztelt mi
nisztérium biztosithatja-e a házat, hogy ezen 48 
ezer ember nem fog fölhasználtatni más, constitu-
tionalis szabadságra törekvő nemzeteknek legigá-
zására? Kívánom én, hogy ezen kiállítandó 48 ezer 
ujoncz, ha csakugyan szükséges, legyen valóban 
magyar seregnek ujoncza, mert a personal unió, 
mely eddig egyedül áll fen törvényesen, nem kí
vánja ezen kiállítandó ujonezok beosztását egy 
közös hadseregbe. Mutatja ezt például a jelenleg 
egyedül fenálló és hasonló personal uniója Svéd
és Norvégországnak. Norvégországnak egészen el-
különözött hadserege van; Norvégországnak alap
törvényei, biztosíttatva az európai nagy hatalmas
ságoktól, egyenesen kimondják, hogy idegen, svéd 
katonaság haboru esetén kivül norvég határba be 
sem léphet. Törvényeink mindenkor elkülönözték 
a miles hungarust ésmiles extraneust. Továbbá kí
vánom én, hogy azon 48 ezer ember, mint a nem
zet serege, el legyen különözve az osztrák hadse
regtől, mert megvallom, én Magyarországot Auszt
riába beolvasztva nem ismerek , hanem ismerek 
ausztriai birodalmat és mellette personal unióban 
Magyarországot. Én tehát kívánom azt is, hogy a 
birodalom biztosságával mindenek előtt biztosítva 
legyen Magyarország szabadsága is : mert nagyon 
emlékezetünkben van az 1848-diki időszak, midőn 
sokkal nagyobb ünnepélyességgel szentesittettek 
maga a koronás király által 48-diki törvényeink, 
mint jelenleg kijelentetett az alkotmány visszaállí
tása : és mégis mi lett a következése ? Következése 
lett, hogy egy bécsi camarilla az országot ininden 
oldalról megtámadta. Kérdem tehát, leszen -e ezen 
48ezer ujoncz és a magyar hadsereg azon helyzet
ben, hogy az országot netalán hasonló ármánytól 
biztosítsa ? vagy hasonló esetben az ország véde
lem nélkül lesz-e? oly esetben, mint volt 1848-9 
ben, mikor az első felelős elnökminiszter és vele 
számosan — kiknek tiszteletben legyenemiékezete 
— mártírokká lettek. Ennélfogva kérdem én, lesz
nek-e teljesítve azon föltételek, melyeket a törvény 
a magyar hadseregre nézve követel: nevezetesen, 
hogy a magyar katonaság külföldre ne vezettessék ? 
hogy idegen katonaság behozatala tilos? hogy a 
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katonaság tisztjei magyarok legyenek ? Ha telje
sítve lesznek, akkor én is hajlandó vagyok a 48 
ezer ujoncz megajánlására, és azt örömmel fogja 
teljesíteni a haza, mert biztosítva látja magát és sza
badságát. 

De mindaddig, míg mindezekről fölvilágosí
tást nem nyerek, a 48 ezer ujoncz állításának ellene 
mondok. 

KaCSkOViCS Ignácz : Előttem szóló Bobo-
ry képviselő úr azon igen szép, üdvös, általunk el
ismert elvből indul ki , hogy a nemzetnek és or
szágnak javát védeni és előmozditani kívánja. Én 
azt hiszem, a nemzet és ország javát nem akkor 
mozdítjuk elő, ha elhalasztásunk által épen azt, mi 
a védelemre szükséges, tagadjuk meg, hanem az 
által, ha kellőleg gondoskodunk azon eszközökről, 
melyek a védelmet lehetségessé teszik. 

T. képviselőtársunk a sürgős szükségről is be
szél, állítván, hogy az még nem forog fen. Ha a 
múlt nyári események nem mutatták volna ki, 
hogy seregeink nem eléggé erősek minden lehető 
támadást visszautasítani, szívesen osztoznám véle
ményében. De miután épen a múlt nyári hadjárat 
mutatta ki legpraegnánsabban, hogy hadseregünk 
nem eléggé erős, sőt még egyes ellenség leküzdé
sére sem volt képes, és külső befolyás és a biroda
lom legszebb tartományának föláldozása nélkül 
nem is lehetett volna az ellenséget határainktól 
visszatartóztatni: a tények logikáját ignorálja az, 
ki azt mondja, hogy a sürgős szükség már a múlt 
nyáron is nem forgott fen. 

Kérdem, mi indokolhatná a kívánt elhalasz-
tást? Ú g y hiszem, a ki ezt kívánja, az országgyű
lés abbeli jogában,, hogy ujonczokat megszavaz
hasson, kétkedik. Én történelmünkből tudom, hogy 
voltak idők, midőn koronázott király nem volt, és 
az ország rendéi mégis megajánlák a segitséget, 
még pedig nem csak a bel-, hanem akülháboruk-
ra is. Volt királyunk, ki sohasem volt megkoro
názva, és mégis kim volt a magyar hadsereg ; volt 
példa arra, midőn a Budára összehívott 1790-diki 
országgyűlés fölajánlott az ország védelmére nem 
csak bizonyos.számot, hanem azt mondotta, hogy 
az ország minden fegyveres erejét ajánlja föl, hogy 
a despotismus^ alatt szenvedett csorbáit az ország 
kiköszörülje. És a koronázás mikor történt ? Az 
nem is Budán ment végbe, hanem a rá következő 
évben, 1791-ben, Pozsonyban. Ha tehát őseinknek 
volt joguk még kül megtámadások ellen is fölaján
lani az ország védelmi erejét, a nélkül, hogy a ki
rály koronázását bevárták volna, annyival inkább 
van jogunk arra most, midőn a múlt évi esemé» 
nyék kimutatták, hogy hazánk határait is, megtá
madta az ellenség. 

Azon aggodalmat, vajon nem használtatnak-
e föl ujonczaink a szabadság elnyomására, azt hi

szem, eloszlathatták a múlt évi események. Ha 
Ausztria még ma is azon hatalmas erő volna, mely 
hatalmát túl a német és olasz határokon terjesz
tette? és mely a szabadságot áradatával elnyomta, 
szivesen osztanám azon aggodalmat; de a mely ha
talom medrébe teríttetett, azon meder szélein pe
dig oly hatalmak alakultak, melyek egy könnyen 
nem fogják megengedni, hogy abból ismét kilép
jen, és mely mederbe maga az ország sem fér: én 
ezen szűk meder ellenében hazámat nem féltem. 
De hogy mégis biztosak legyünk az iránt , hogy 
az absolutismus többé föl ne támadhasson, és hogy 
ujonczaink a haza érdeke ellen ne használtassanak 
föl: én ezen biztosítékot abban találom, a mit czé-
lozunk, és mit csak az által tudunk elérni, ha azt, 
mit őseink mint paritási elvet csak törvénybe ig-
tattak, az életbe is átviszszük, ha t . i. ott, hol a had
sereget és pénzt kezelik, hol az ország kül- és bel
politikája vezettetik, minden második férfin a ma
gyarok közöl való lesz, és ezek bizonyosan ős 
hazának lesznek, kik az ország érdekeit meg fog
ják óvni. Én tehát e részben aggodalomra okot 
nem látok. 

Az sem támaszt bennem aggodalmat, hogy 
az állítási föltételekről még tudomással nem bírunk: 
mert épen a minisztérium előterjesztésében látom 
azon nyilatkozatot, hogy mielőtt az ujonczállitás 
megtörténnék, a föltételek velünk közöltetni fog
nak, és azokat mi fogjuk szabályozni; mi pedig 
akkor bizonyosan úgy fogunk intézkedni, hogy 
hadseregünk csakis magyar czélokra használtassák 
föl. Tehát a kezelés maga szükségessé teszi, hogy 
a megajánlás elébb történjék meg. Ha azt akarjuk, 
hogy a hadsereg minél előbb ki legyen egészítve, 
kell a védelemre szükséges eszközöket nyújtanunk, 
melyek nélkül se a birodalom, se hazánk nincs 
biztosságban, miután már a múlt nyári események 
kimutatták, hogy a jelenlegi hadsereg azokat meg
védeni nem képes. 

Én tehát magában az előterjesztésben foglalt 
azon föltétellel, hogy t . i . az ujonzcállitás módja , a 
föltételek az országgyűlései majd közöltetni fognak, 
pártolom a miniszteri előterjesztést. 

Ragályi Ferdinánd: T. ház! Nem tartván 
magamat fölhatalmazottnak arra, hogy polgártár
saimról törvényen kívül rendelkezzem , a szóban 
forgó javaslatot nem pártolhatom. Csak azon eset
ben lehet, sőt kell megszegni a törvényt, midőn 
azt az Önfentartás ösztöne parancsolja, mert ez fö
lötte áll a törvénynek. Ezen eset kényszeritette a 
házat a len'közelebbi határozat hozatalára; de itt 
arról most szó sem lehet. En úgy vagyok meggyő
ződve , hogy azon hadsereg, melybe a kormány 
48 ezer embert akar besorozni, nem biztosítja al
kotmányos függetlenségünket se a jelenben, sőt 
annak lehetősége a jövőben sincs kilátásba hely ez-
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ve. Emlékeztetem a t. házat azon időre, midőn a 
képviselőház egész lelkesedéssel ajánlott meg 200 
ezer embert, de azon hitben, hogy arról a magyar 
felelős kormány közvetlenül rendelkezik. Most en
gem ezen hit nem táplálhat, sőt oly előzmények 
történtek, hogy ennek lehetősége jövőre is kétség
be vonathatik. Azért tehát nem pártolom a javas
latot. 

Besze J á n o s : T. képviselőház! {Eaüjuk! 
Halljuk!) Bobory képviselőtársunk azzal kezdette 
beszédét, hogy nem szándékozik nehezíteni a fele
lős magyar minisztérium működését, és én hiszem, 
hogy lelkében az van megirva; de midőn haszta
lan aggodalmakkal, nem indokolható félelmekkel 
lép elő és kétségeket iparkodik támasztani, ezzel 
tettleg valójában csak gyengiti azon első zsenge 
föllépést, melynek megizmosodásától nagy reménye
ket, sőt mindent vár a nemzet. 

Miket mondott, lássuk röviden. Először azt 
monda, hogy meg akar győződve lenni a felől.hogy 
sürgős szüksége van-e igazán a nemzetnek arra, 
hogy a 48 ezer ember kiálljon ? Hát miért küldöt
tük ki azon bizottságot? Szabadon választottuk 
azon férfiakat, kikben megbíztunk (Helyeslés), abi-
zodalmunkat biró felelős minisztérium mellett, a 
minisztériumnak ajánlatára, sőt mintegy fölhívá
sára, (Úgy van!) hogy mellette még küldjünk ki 
férfiakat is, hogy a nemzet fiainak vérét egy köny-
nyen oda ne adjuk, mielőtt a nemzet meg nem 
győződött volna annak szükségéről, kiküldöttük 
ezen bizottságot, és a bizottság azt mondja, hogy 
szükségét, elkerülhetlen szükségét látja a 48 ezer 
ember kiállításának. Azért, hogy el nem sorolják, 
miért szükséges; hogy el nem mondják: majd a musz
ka, majd a török, majd a burkus, majd az olasz elem, 
(Zajos derültség) és az orientális kérdés micsoda bo
nyodalmakat fogna szülni . . . az nem ide való. 
(Helyeslés.) Bizalommal küldtük ki őket ; ők azt 
mondják, hogy halaszthatlan szükség van : én e 
férfiakban, kiket a ház kiküldött, compromittálok, 
és ha jelentik, hiszek nekik. Ezzel egyes jellemtel
jes ember köteles, annyival inkább testület. Arra 
nézve tehát, hogy van-e szükség, nincs kétség. 
Csak arra figyelmeztetem Bobory képviselő urat, 
hogy a szükség nem egyedül akkor áll be, mikor 
már az ellenséget meg kell verni (Zajos derültség); 
hanem készülni kell előre, hogy az ellenség lássa, 
hogy készen vagyunk, és nem fog merni megtá
madni. (Helyeslés.) Abban áll a nemzet biztossága, 
igy kíméljük népünknek vérét jobban, ha előre iz
mosodunk és erősödünk, és akkor senki, sem fog 
minket megtámadni merni: mert akkor, a mikor 
j am ardet Ucalegon: bizony kimehet mindenki ásó
val, (Nagy derültség) készület'nélkül. 

A mi a camarillától való aggodalmat illeti, 
(Halljuk!) nem úgy áll a dolog, mint 1848-ban: 

mert akkor volt mire támaszkodnia a camarillának; 
de azóta mind erszénye, mind sympathiája üres ; 
és pedig akkor sem boldogult a muszka nélkül; 
most arra sem számithat. Uraim! a camarilía tö
rekvései ellen — (Nagy zaj; az elnök csönget) a cama
rilía törekvései ellen két fegyverünk van : az ő te
hetetlenségük, és a mi felelős kormányunk iránt 
való átalános bizalom. (Helyeslés.) Ezek oly anti-
dotumok, melyek meg fogják törhetni a camarillát. 

I Hogy pedig ezen katonaság nem fog- a szabadság, 
ellen fordíttatni, arról kezeskedik a mi felelős kor
mányunk: mert sáfárkodásáról számot fogunk 
venni minden időben. 

Ennélfogva kívánom a ház alapszabályai 
értelmében, hogy a tett miniszteri jelentés felett 
először szavazzunk: ha ezt a többség elfogadta, ak
kor a másik mellőzve van. (Helyeslés). 

Csanády Sándor : T. ház ! Midőn császár ő 
felsége f. évi február 17-én kelt legmagasabb le
iratában Magyarország alkotmányát helyreállított
nak nyilvánította, átalános lehetett e hazában az 
öröm, mert mindenki h i t te , remélte, hogy 18 
szenvedésteljes év után, az önkényes uralom meg
szűnésével, az alkotmány helyreállítása következ
tében maga rendelkezhetvén a nemzet saját sorsa, 
pénze és vére fölött, a már elviselhetlenné vált, a 
haza lakosait véginségre juttató törvénytelen adók 
le fognak szállíttatni, és nem fog a nemzettől ide
gen czélokra több véráldozat követeltetni. Azon
ban attól tartok, hogy a minisztérium által tár
gyalás végett a ház asztalára letett indítványok és 
javaslatok a nemzete várt reményeit, hitét meg fog
ják ingatni. Ugyanis a miniszteri javaslatokban 
nem csak a legközelebb folyó, s a múlt évi adó 
és adóhátrányok behajtása iránt tétetnek inditvá-
nyok (Zaj); hanem még 48 ezer ujoncz kiállitá-

j sának^ eszközlése is követeltetik. 
En, t. ház, ha meg volnék győződve arról, 

hogy hazánk és alkotmányunk külellenség által 
szándékoltatnék megtámadtatni, egy perczig sem 
késném fölkérni a t. házat nem csak a kért 48 
ezer ujoncz kiállítására, hanem egyszersmind a 
nép felfegyverkeztetésének elhatározására is. Miu
tán azonban jelenleg a béke áldásait élvezzük (Zaj), 
s egyátalában nem félhetünk attól, hogy hazánkat 
külellenség támadja meg; miután az ujonczok meg
ajánlását csak is koronázott király által szentesi
tett törvények következtében lehet eszközölni: én 
részemről, nem akarván törvényellenesen eljárni, 
nem akarhatván a nép erejének, az ifjúságnak tűz
helyeitől való elhurczoltatását eszközölni, egyet
lenegy katonát sem szavazok meg; következőleg 
a miniszteri javaslat ellen nyilatkozom. (Zaj) 

K á r o l y i Ede gr .: T. ház! Tegnapelőtt volt 
szerencsém három rendbeli aggodalmamat előter
jeszteni ezen ügyre nézve, és ezen aggodalmaim 
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megnyugtatásától fölfüggeszteni elhatározásomat, 
hogy mely részre és hova szavazzak. Az egyik az 
volt: csakugyan szükséges-e a 48 ezer ember lét
száma ? a második: áll-e valóban azon veszély és 
szükség, hogy a koronázást be nem várva, ekként 
ne a törvény szerint , hanem kivételes módon 
ajánljuk meg a segélyt ? a harmadik pedig: hogy 
ezen ujonczállitási szervezet nagyobb vagy kisebb 
terhet fog-e róni a népre és nemzetre, hogy mi, 
mint képviselők, e szerint megítélhessük, hogy ezen 
határozat elfogadása által minő súlyt hárítunk a 
nemzetre és az országra? A két első kérdés tekin
tetében a bizottság kiküldetvén, azon bizottság vé
leményes jelentése mind az elsőre, mind a máso
dikra nézve megnyugtatást adott; de a harmadikra 
nézve, megvallom, kívántam és szerettem volna, ha 
ugyanazon bizottság önként fölemlítette volna 
ezen ügyet. Ez ugyan nem történt: de tekintve 
más részről ezen ügy fontosságát, és mielőbbi eldön
tésének szükségét, a t. miniszterelnök úrnak teg
napelőtti szavaira provocálok, midőn azt monda, 
hogy az alkotmányos törvények szerint fogja a 
minisztérium mindazon teendőket teljesíteni, miket 
azon kötelezettségnél fogva, melyet magára vál-

- laít, teljesíteni hivatva van; hivatkozom azon tör
vényekre, melyek emiittettek is, t. i. az 1791-diki 
s a többire, melyek az ujonczoknak magyar ezre
dekbe sorozását kívánják: és igy magamat meg
nyugtatva érzem, ha a t. miniszterelnök úr nyilat
kozatánál megmarad. 

A mi a részletes tárgyalást illeti, egyes pon
tokra nézve, megvallom, több aggodalmam van, és 
föntartom magamnak azokat annak idejében elő
terjeszteni. Most pedig egyelőre pártolom a minisz
teri előterjesztést. (Szavazzunk!) 

Halász B o l d i z s á r : T. képviselőház ! Miután 
imént tett indítványomban a most tárgyalás alatt 
levő miniszteri javaslattal jogilag kapcsolatban 
álló adó-ügyi kérdés iránt már előleg, azaz. marez. 
2-án nyilatkoztam, most rövid lehetek. 

T. képviselőház ! Én is azon kezdem , a min 
Bobory képviselőtársam kezdte, t. i. hogy véghe
tetlenül örülnék, ha a 18 évi szünetelés után ha
lottaiból föltámadt magyar minisztérium politiká
ját pártolhatnám; de miután a vallás azon tanát, 
hogy „a ki hisz üdvözül" a politika terére át nem 
vihetem, megfog bocsátani a t. ház és a miniszté
rium, ha azon határozati javaslatot, melyben oly 
politikát látok kifejezve, melyet részemről az al
kotmányossággal és alkotmányos szabadsággal 
összeegyeztethetőnek nem tartok, nem pártolom. 
(Zaj.) T . képviselőház ! Képviselői kötelességünk 
parancsolja, hogy a hatalomnak — melyhez én a 
minisztériumon kívül a többséget is számolom, és 
mely utóbbira nézve elismerem ugyan, hogy min
denható, de azt nem, mit Eötvös miniszter úr a m. é. 

| decz. elején tartott ülések egyikén mondott, t. i. 
' hogy csalhatatlan is — képviselői kötelessé

gemnek tartom tehát, hogy, ezen hatalommal szem
ben is, nézetemet nyilvánítsam. (Zaj.) 

A minisztérium politikája nézetem szerint 
azért ütközik az alkotmányosság, és különösen a 
magyar alkotmány elveibe, mert a pragmatica 
sanctióból, mit határozati javaslatában csak érin
tett, de mit a bizottság jelentése szerint elnöke ál
tal világosan kifejeztetett, következteti a közös vé
delem kötelezettségét. (Zaj.) Én, t. ház, ha kiegé
szített alakban volnánk is, még akkor sem tarta
nám magamat följogosítva minden ok nélkül 

! negyvennyolczezer ifjú vérét idegen érdekek tá
mogatására áldozatul hozni: mert az én meggyő
ződésem szerint koronázott király nélkül kiegészí
tett országgyűlésnek is katonát megszavazni jogos 
lenne ugyan, de a kormánynak kiállítani alkot
mányellenes volna; és e tekintetben ma is hivat
kozom azon 1715-diki 8-dik törvényczikkre, melyet 
már múltkor fölolvastam, és mely világosan ki
mondja, hogy mit kell és lehet tenni, de csak ak
kor, ha az ellenség a hazába már betört. A mi a 
pragmatica sanctió értelmezését illeti, már az 
1848-ban is fenforgott, és voltak nyilatkozatok je
len országgyűlés folyama alatt is, melyek szerint 
a kölcsönös védelem kötelezettsége az 1848-ki tör
vényekbenelismertnek állittatik. Meg fogja engedni 
a t. ház , hogy én az akkori és most is miniszter 
báró Eötvös József úrnak ide vonatkozó szavait, 
melyeket az 1848-ki országgyűlésen mondott, föl
olvasni bátor legyek: 

„ Magyarország nem maradhat neutrális, de 
szintúgy, ha külső vagy belső ellenség által meg-
támadtatik a magyar koronának integritása, akkor 
az ausztriai birodalom sem maradhat neutrális. Ez 
áll a defensiv háborúra nézve; a neutralitás 
azonban egyátalában lehetetlen. Mi az oífensiv há
borút illeti, azt hiszem, nagyon csalódik az, ki 
hiszi, hogy a sanctió pragmatica ily értelmezéséből 
az következik, hogy Magyarország az ausztriai bi
rodalom minden offensiv háborúiban részt venni 
tartozik. Ez nem áll. Igen ritkán fordulhat elő 
egyébiránt azon eset, hogy az ausztriai birodalom 

I harczba keveredvén, Magyarország ne tartozzék 
I ezen liarczban részt venni, S természetesen. Miért"? 
I Mert a hadüzenés és békekötés joga a királyi jogok-
| hoz tartozván, az ausztriai császár, ki egyszersmind 
i Magyaroi'szág királya is, offensiv hadat bizonyosan 
I nem fog üzenni, ha nincs meggyőződve, hogy Ma

gyarország által ezen offensiv hadviselésben támo-
gattatni fog. De ha oly eset támadna, miszerint az 
ausztriai császár oly offensiv hadat kezdene, melyet 
Magyarország törvényhozása helyben nem hagy, a 
törvényhozás ugyan nem akadályozhatja a királyt, 
hogy mint Magyarország királya hadat üzenhes-
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sen, minthogy a had és béke joga a felségi jogok 
közé tartozik . . . " (Zaj a jobb oldalon. Fölkiáltások: 
Nem szabad olvasni ! Ezt a könyvárusnál is megkap
juk !) 

Azt gondolom, t. ház, hogy képviselői köte
lességemet teljesítem, és azért jogom van kihallga
tást követelni. (Zaj. Fölkiáltások jobbról: Joga van 
beszélni, de nem, meghallgatást követelni!) 

,,. . . de Magyarország törvényhozásának jo
g a leend az azon harcz folytatására szükséges esz
közöket tökéletesen megtagadni. E tekintetben az 
offensiv hadviselésre nézve Magyarországnak egy 
c seppel sincs kevesebb joga, mint bármely más 
e onstitutionális ország törvényhozásának. Ez tehát 
fogalmam a pragmatica sanctióról." 

Adná Is ten, hogy most is az volna! (Zaj. 
Fölkiáltások a jobb oldalon: Nem szabad egész bro-
chureket olvasni!) Bocsásson meg a t. ház, ha az 
1848-diki naplóból kivont idézetekkel untatom. 
H a magam véleményét mondanám el, alkalma
sint nem lenne azokra szükségem; de ha nagyobb 
hatásért a másét idézem, kénytelen vagyok azt el 
is olvasni, mert könyv nélkül nem tudom. 

E g y ízben, 1848-ban, interpelláltam Kossuth 
Lajos miniszter urat az olasz háborúra vonatkozó 
hadi segedelem iránt, ki a r ra igy nyilatkozott . . . 
(Zaj. Nem ide tartozik!) Ezeket, t. ház, csak azért 
vagyok kénytelen fölhozni, mert hallottam e-z or
szággyűlés alatt oly nyilatkozatokat, hogy már 
1848-ban elismertetett a védelem kötelezettsége 
az által, hogy az olasz háborúra katonák szavaz
tattak meg. Ezért kérem a t. házat, méltóztassék 
azon föltételeket meghallgatni, melyekhez ez köt
ve volt. 

Interpellatiómra ez volt a felelet: „Taglal-
gatta az emiitett követ úr (már mint én), hogy a 
pragmatica sanctió következtében micsoda kötele
zettségek háromolhatnak Magyarországra Ausztria 
irányában. E tekintetben azt jegyzem meg, miként 
nincs szükség arra, hogy mi itt definiálgassuk azt, 
hogy a pragmatica sanctióból minő kötelezettségek 
háramolnak a magyar nemzetre; sőt kérem a há
zat, hogy ebbe ne bocsátkozzék, hanem maradjon 
egyenesen a jelen speciális kérdésnél. (Zaj. Fölkiáltá
sokjobbról : Mi is csak jelen esetre kívánunk szorítkozni!) 
De kérdezte továbbá Pestmegye képviselője: ki 
áll jót a minisztériumnak arról, hogy ha Ausztriát 
az olasz háború bevégzésében segítjük, hogy, mon
dom, Ausztria irányunkban teljesíteni fogja azon 
föltételeket, miket mi kikötöttünk ? E részben mi 
magunk állunk magunknak jót, mert Magyaror
szágot assecuráltatni akarjuk minden beavatkozás
tól, valamint a csendet, a békét, az ország szent 
koronájának épségben maradását, a magyar nemzet 
önállóságát, jogait és szabadságát i s ; s csak, ha 
ezek elérésére nekünk tiszta, őszinte barátsággal 

segédkezet nyújtottak, ha mindezek teljesültek: 
csak akkor fordulhat elő azon kérdés, hogy mi se
gítsük őket az olasz háború becsületes bevégzésé
ben. Tehát a pragmatica önmagunkban van." (Zaj. 
Fölkiáltások : Hüz ez röpirat! Nagy nyugtalanság.) 

Ú g y látszik, hogy az akkori első független 
felelős minisztérium nem igen óhajtotta a pragma
tica sanctiót a mostani szerint értelmezni, azért 
figyelmeztette a házat , hogy csak arról beszél-

! jen hogy ad-e az olasz háborúra katonát vagy 
nem? 

Ezt azért hoztam föl, t. ház, hogy valamint a 
hajdan korban Magyarország mindig subsidium 
alakjában, mindig föltételekhez kötve ajánlotta meg 
az ujonczokat, ha a király által arra fölhivatott: 
épen ágy történt az 1848-ban is, mert azt kötötte 
ki, az országgyűlés: „hogy ha a belháború lecsil-
lapittatik és az ország integritása és jogai tiszte
letben tartatnak, egyedül csak abban az esetben 
fog segedelemmel lenni." Én azt gondolom, most 
is ezen politikát követhetnők, azaz ne ismernők 
kötelezettségnek el azt, mi öntetszésünktó'l függ. 

Egyébiránt, a mi a sanctió pragmaticának ér-
; telmezését illeti: 1741-ben, épen akkor, midőn az 
; először lépett életbe, miként magyarázta azt Ma-
j gyarország ? és mily rendkívüli esetekben enged

tetett meg — az ujonczok megajánlását illetőleg 
— a rendes törvényalkotási úttól eltérni ? Hivat
koztam, sőt mai napon föl is olvastam az 1 7 4 1 : 
22. t. czket; most idézni fogom az azon évi 63. t. 
czket, melyben Mária Teréziának katonai segede
lem ajánltatik, és melyben előadatván, hogy a ki
rályi propositiók szerint a bajor fejedelem és a 
porosz király nem csak Bécset ostromolni, hanem 
Magyarországba is betörni szándékoznának, ezért 
tehát és mivel ő felsége saját és gyermekei bizton
ságát a nemzetre bizni méltóztatott, (magyar fordí
tás szerint) következő törvény alkottatott. (Szóló 
fölveszi idézeteit, melyeknek láttára fölkiáltások: Még 
ennyi!) Sok ? Még lesz majd több is! (Nagy zaj.) 

Mint mondám, a következő törvény alkottatott: 
„A bajor választó fejedelem, és más királyok, 

mint az ország ellenségei rósz akaratú szándékai
nak elhárítására mindent megtenni készek levén; 
a mennyiben az e végre szükséges katonaság szo-

i kott mód és forma szerinti kiállítását az idő rö
vidsége meg nem engedné, tekintve a fenyegető 
veszedelem nagyságát, őseik példája által ösztö-
nöztetve, e végre, és csak jelen eset szükségeire, 
végre azon föltételek és óvások mellett , hogy 
ez soha az ország alaptörvényei sérelmére ne ma-
gyaráztathassék, és hogy ebből bármikor követ
keztetés ne vonathassék: országos fölkelést hatá
roznak. 

„1 . §. Mely országos fölkelés czime alatt el-
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sőben is 21,622 gyalog katonát állitandanak ki, 
kik 6. ezredekre osztandók föl. 

„2. §. Azon kijelentett föltétellel, hogy se a 
fölkelés tartama alatt, se megszűnte után a köz
tök (t. i. az ezredek közt) mutatkozó hézagok ki-
pótlása fejében a rendek ujonezok megajánlására 
ne köteleztessenek." (Igen nagy zaj és nyugtalan-
ság. Fölszólalalások balról: Az elnöknek kötelessége a 
csöndet helyreállítani!) 

E l n ö k : Méltóztassanak csendesen lenni! Ak
kor a beszéd hamarább ér véget. (Derültség.) 

Halász B o l d i z s á r : Most áttérek az ujon-
ezokban való segedelemnek megajánlása föltéte
leire vonatkozó 1840-diki 2-ik t. czikre, mely igy 
s z ó l . . . (Nagy zaj. A képviselők nagy része elhagyja a 
termei. Szónok a legnagyobb zajban folytatja beszé
dét). „ 0 felségének az ujonezokban megajánlandó 
segedelem iránt tett kegyelmes előadására az or
szág rendéi, miután a törvények értelmén sarkalló 
kivánatuk folytában a küldolgok fenforgó körül
ményeiről és a magyar ezredek jelen állapotjáról 
ő felsége nevében értesíttettek, a szükség iránti föl
fedezés következtében, ennek pótlására, segedelem
képen, s minden ebből vonható következés nélkül, 
a magyar ezredekhez önként 38,000 ujonezot 
ajánlanak következő föltételek alatt . . . ." 

íme, a szükségnek kimutatása után is —- az 
ujonezok megajánlása segedelemnek neveztetvén, 
sőt föltételekhez is köttetvén — kétségtelen, hogy 
a birodalom védelmének kötelezettsége soha el nem 
ismertetett. (Zaj és türelmetlenség.) 

Tapasztalom, hogy kisebbségben lenni nem 
nagy öröm; de úgy tartom, ha valaki meg van 
győződve arról, hogy a többség és a minisztérium 
politikája a hazára nézve nem épen üdvös, és azt 
mint képviselő ki is akarja jelenteni, tagadhatatlan, 
hogy a többségnek is kötelessége őt meghallgatni. 
(Zaj. Fölkiáltások: Miért olvas idézéseket^) Midőn én 
szorosan a napirendre vonatkozó törvényeket és 
országgyűlési föliratok és naplók kivonatát olvasom 
föl, az se sértő, se unalmas nem lehet. (Zaj. Elég! 
kiáltások jobbról.) 

E l n ö k : Kérem a t. képviselőházat, legyünk 
csendesen. 

Halász B o l d i z s á r : T. ház! Kijelentem, ha 
a jó Isten valaha arra segít — mit pedig bizton re
mélek — hogy mi baloldaliak többségben leszünk, 
én béketűréssel ki fogom majd a kisebbséget hall
gatni. 

Most áttérek a t. háznak e tárgyra vonatko
zó, saját fölirataiban kifejezett határozataira, me
lyekből az tűnik ki, hogy a ház a birodalom irá
nyában a védelmi kötelezettséget (mi real-uniot föl
tételez) soha el nem fogadta. 

Jelesül az 1861-ki első felirat 18-dik kikez-
désében ezeket találjuk: „Midőn egy részről mind 
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a sanctio pragmaticában, mind egyéb törvénye
inkben ily világosan ki van fejezve a köztünk és 
az örökös tartományok között létező azon törvé
nyes kapocs, mely az uralkodó ház ugyanazonos
ságában áll, vagyis a personal-unio : ennél szoro
sabb kapcsolatnak, a valóságos reál-unionak nyo
ma törvényeinkben nincs; sőt a fölhozottak két
ségtelenné teszik, hogy a real-unio közöttökés kö
zöttünk nem is létezett, s azt létre hozni Magyar
országnak szándéka soha sem volt." 

26-dik kikezdés : „Fölhozzák ellenünk, hogy 
a birodalom érdeke a legfőbb tekintet, s annak az 
egyes részek kötelesek saját érdekeiket alárendel
ni. Nem vonjuk kétségbe ezen állítás igazságát 
oly birodalomra nézve, mely ugyanazon egy köz
jogi alapon áll, melynek egyes részei föltétlenül 
csatlakoztak egymáshoz, melyet szorosabb realu-
nio köt egybe; de Magyarország az uralkodó ház
zal szerződött, nem az örökös tartományokkal; 
szerződött az örökösödés fölött, nem valamely szo
rosabb közjogi kapcsolat fölött; sőt még azon 
szerződésben is kikötötte független önállásának 
biztosítását." 

Idézhetnék még számtalan ide vonatkozó ha
sonló kifejezéseket a t. ház egyhangúlag elfoga
dott fölirataiból, de nem akarok visszaélni a ház 
különben is próbára tett béketürésével, s még 
csak arra kérek engedelmet, hogy a háznak a fel
oszlatásra vonatkozó szavait olvashassam föl. 
(Nagy zaj. Ne idézzen annyit! Fölszólalások balról: 
Az elnök óvja meg a tanácskozázok méltóságát!) 

E l n ö k : Én ismételve kértem a t. ház tagjait 
a csendességre; azonban, azt hiszem, a csendesség 
meglesz, ha más részről ily hosszas idézések nem 
olvastatnak föl. (Elénk helyeslés. Nagy zaj.) 

Madarász József : Tisztelt ház ! (Hosszasan 
tartó zaj. Fölkiáltások: Nem lehet most szólani!) 
Az elnök nyilatkozata folytán. . . . (Szűnni nem 
akaró zaj.) 

HaláSZ Bold izsár : Olvasni fogom az or
szággyűlés eloszlatására vonatkozó határozatot. 
(A legnagyobb zaj között folytatja.) „Az országgyű
lésnek törvény szabta kiegészítése, a felelős minisz
tériumnak és a fölfüggesztett törvényeknek visz-
szaállitása valának mindenekelőtt szükségesek arra, 
hogy az országgyűlés törvények alkotásába bo-
csátkozhassék. Ezeket sürgettük tehát mindenek
előtt; de ismételt fölirataink sikertelenek marad
tak , s ekképen az országgyűlésnek hatásköre 
egyedül az ország jogainak védelmére lön szo
rítva, mit ki nem egészített állapotában is joga, 
sőt kötelessége volt erélyesen teljesíteni. Az erő
hatalomnak tettleg ellene nem szegülhetünk; de 
azok ellen, mik ekképen történnek, ünnepélyes 
óvást teszünk, s kijelentjük, hogy minden jogilag 
fönálló törvényeinkhez, és igy az 1848-dik évben 
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szentesitett s országgyülésileg meg nem változta
tott törvényekhez is szorosan ragaszkodunk, s a 
hatalomnak minden oly lépését, mely azokkal ellen
kezik,, alkotmányellenesnek fogjuk tekinteni." 

Én, t. ház! azt hiszem, hogy most is azon 
helyzetben vagyunk , miszerint törvényhozási 
térre nem léphetünk, de az alkotmányt vissza' 
követelhetjük. Azt pedig épen nem csodálom, 
hogy a ház többségének nem tetszik, midőn a fen-
álló törvényeket és saját határozatait olvasom fe
jére : mert azok homlokegyenest ellenkeznek je
lenlegi politikájával. 

Most pedig , t. ház ! igen rövid észrevételt fo
gok még tenni a bizottsági jelentésnek azon pont
jára, mely az európai hadügy állásából következ
teti azon ki nem kerülhető s igy rendkívüli szük
séget, hogy mi 48,000 ujonczot nem törvényalko
tási módon, rögtönözve szavazzunk meg. Hiszem, 
hogy valamint az osztrák birodalomnak, úgy majd
nem valamennyi európai államnak is az a chole-
rája, azaz halálos politikai betegsége, hogy a né
pek érdeke ellenére nem valódi, hanem egymás 
ellen folytonosan torzsalkodva, fegyveres békében 
élnek, és erre milliárdokat költenek; de azt meg 
tudom, hogy Magyarországnak ellensége nincs, 
és nem is lesz, mert más népek jogait tiszteletben 
fogja tartani. Hogy Ausztriának van-e, nincs-e? 
nem tudom; de nem is kérdem. Ha Magyarország
nak ellensége lesz, és a magyar királynak had 
üzentetik, különösen ha a magyar hazába ellen
ség tör be, mint 1848-ban történt : igen is, akkor 
el fogom ismerni annak szükségességét, hogy az 
ország rögtön, minden formaságok nélkül, még ki 
nem egészített helyzetében is, szavazzon meg 
48,000, vagy, ha kell, még több ujonczot is. 

Ezeknek alapján a minisztérium politikáját 
és az erre fektetett határozati javaslatot, a hazá
nak rendkívüli veszélyben forgása igazolásának 
hiányában, nem pártolhatom. (Helyeslés a szélső bal 
oldalon.) 

Onossy Mátyás : T. képviselőház! Az iránt 
akartam észrevételt tenni , hogy a szónok urak 
nem maradtak szigorúan a tárgynál, és most, mi
dőn Halász Boldizsár képviselőtársamat végig hal-
gattam, még inkább azon meggyőződésre jutot
tam, hogy némileg elragadtatni engedik magokat 
azon bizonyos iránytól . . . (Zaj. Halljuk! Elnök 
csenget.) A szombati tanácskozmányban ugyanis 
a minisztérium által előterjesztett némely határo
zati javaslatra vonatkozólag délelőtt az egyik ja
vaslat elfogadtatott, délután a másiknak elfoga
dása attól tételeztetett föl, hogy a ház az ujoncz-
állitás szüksége iránt meggyőződést nyerjen. E 
meggyőződést a miniszter urak nem igen vélték 
egyenesen a háznak megadhatni, de készeknek 
nyilatkoztak arra, hogy egy bizottságnak adják 

meg. A ház ezt elfogadta; a bizottság ez iránt ma
gának a szükséges meggyőződést megszerezte; je
lentését beadta. Ennek következése az, mi ezen je
lentéstől föltételezve volt: hogy most a miniszté
rium által követelt határozatot meghozzuk. Az ed
digi szónokok ezen iránytól merőben eltértek: 
azért voltam bátor a t. házat erre figyelmeztetni. 
(Helyeslés. Zaj.) Nagyon sajnálnálnám, ha netalán 
szavaim félremagyar áztattak volna; de én meg va
gyok győződve, hogy ha a tárgy mellett mara
dunk, nincs egyéb teendőnk, mint a szerzett ada
tok alapján az ujonczok megadása vagy meg nem 
adása kérdését szavazás alá bocsátani. (Helyeslés. 
Szavazzunk! Zaj.) 

Madarász J ó z s e f : T. képviselőház ! Midőn a 
nemzetnek vagyona és vére fölötti rendelkezésről 
van szó, méltóztassanak megengedni, hogy akkor 
e tárgyban átalánosságban nem az a kötelességünk, 
a mint ezt előttem szóló Onossy Mátyás képviselő 
társam kijelentette, hogy egyenesen a szavazáshoz 
fogjunk, de ha vannak aggodalmaink, minmagunk 
iránti kötelességünk előadnunk azokat úgy, hogy 
a ház türelme próbára ne tétessék. (Helyeslés. Zaj. 
Az elnök csönget.) De midőn ezt teszszük, t, képvi
selőház, akkor azt kérhetjük és várhatjuk minden 
parlament többségétől, hogy legyen is szives min
ket kihallgatni, ha aggodalmaink előadását még a 
türelem rovására is, de kellene teljesítenünk. 

Áttérve magára a tárgyra, szabatosan akarom 
előadni azon aggodalmakat, melyeknél fogva kény-
telenitve érzem magamat a miniszteri előterjesztésre 
az ujonczozás tárgyában azt nyilvánítani, hogy azt 
megtámadom, és a kért ujonczokra a fölhatalma
zást meg nem adhatom és meg nem adom. 

Nem adom pedig meg három indokból: elő
ször alkotmányos aggodalmaim tekintetéből; má
sodszor az ország lakosságának általam hitt érde
kéből ; harmadszor önmagának a szükséglet kitu-
dására kiküldött bizottság jelentése folytán való 
meggyőződésből, a melyből a t. házat ha nem fo
gom is eleve nyomatékkal meggyőzni, hogy én 
annak folytán meggyőződést nem szereztem a szük
ség rendkívüli voltáról, mégis azok szerint, a mi
ket Isten agyamba adott és keblembe irt, iparkod
ni fogok kimutatni, hogy épen ez előadásokban 
nincs bebizonyítva a szükség és rendkivüliség. 

Alkotmányosság tekintetéből támadom, meg 
azért, mert önök közöl velem együtt mindnyájan 
egyenlően tudják, hogy ujonczokat állítani jogo
san és törvényesen csakis törvényhozás utján al
kotott törvényjavaslatok által lehet. És e részben 
csak is Komárom városa' érdemes képviselőjének a 
szombat esti ülésben előadott indítványához és 
óhajtásához ragaszkodnám, akkor is, ha óhajtanám 
megadni az ujonczokat; de nem határozat által 
az ország létező törvényei ellenére : * mert ezt 
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csakis mint indemnityt lehetne megadni. Meg fog
ják önök engedni azt, hogy azon aggodalmaim, 
a melyek alkotmányosság tekintetéből vannak, ha 
a többség nem osztja, ezen aggodalmaim a törvény 
és az ország alkotmányára épitvék, melyek meg
tartása szükséges, hogy gyakoroltathassák az or
szággyűlést megillető tér. Fölhozatik átalában az 
alkotmányos indokolások ellenében : „Hiszen most 
felelős minisztériumunk van, tehát meg kell adni 
azt, a mit az átmeneti időszakban alkotmányunk 
helyreállítása szükségei, habár egy időre, habár 
hosszabb időre történnék az." Megbocsáson a t. 
ház, átalában rendkívüli szükség esetében, mint azt 
Ragályi képviselőtársunk monda, a haza nagy szük
ség esetében, a haza védelmében túltenném ma
gamat a törvényesség alakjain; de ily rendkívüli 
szükség nem létében nem fogadom el az állítást, 
nem fogadom el azért, mert felelős kormányunk 
nem azért van fölállítva, hogy a törvények, nem 
szükségelt esetekben is, határozatok által érvényö-
kön kívül tétessenek. De mivel a 1790-diki 10 tcz. 
által még az az előtti kormányokra is az volt mond
va : „ő felsége a király a végrehajtást a törvények 
értelmében, gyakorolja:" a felelős miniszteri kor
mány kineveztetését csakis e törvények végrehaj
tására és csak ily szellemben értem úgy, hogy most 
már ő felsége a végrehajtást, de szintén a törvények 
értelmében, a felelős minisztérium által gyakorolja 
úgy, hogy minden esetre végrehajtassanak a tör
vények. Nem értem pedig a törvényeknek hatá
rozatok által mellőzését, mert akkor, uraim, nye
remény volna-e a felelős minisztérium? Nem. Hi
szen mi a felelős kormány ? Az az előtti kormány 
is felelős volt. de csak testületileg; e testületi fe
lelősségét változtatta át a nemzet 1848-ban felelős 
kormánynyá, hogy annak egyes tagjai is felelősek 
legyenek : és ha már most nem adta meg a nem
zet 1790- 10 előtt a nem annyira felelős kormány
nak, mert az is felelős volt, hogy másként mint a 
törvények értelmében intézkedhessek, most sem 
lehet azt megadni: mert ha megadatnék, volna-e 
nyereménye ? volna-e vívmánya a felelős kor
mány kinevezésében ? Igen is ő felsége csak a tör
vények értelmében és csak a felelős kormány által 
uraik odhatik. 

Áttérek — mert nem akarom ezúttal a jogi 
szempontok fejtegetésével a t. ház figyelmét fá
rasztani — a másik tétel indokolására: hogy az 
ujonczozás ellenkezik az ország lakosságának ér
dekével. Az ország lakosságának érdekei azt kö
vetelik, hogy ha csak hazánkra nézve rendkívüli 
veszély szüksége nem létezik, az ujonczok állítása, 
legalább a koronázás előtt, meg ne engedtessék. 
Igen sajnálom, hogy a múlt szombaton a legjobb 
szándokból előhozott aggodalmaimra Pest belvá
rosa érdemes képviselője Deák Ferencz jónak látta 

azt mondani, hogy azon indítvány nem könnyí
tése volna a népnek, de megrontása. (Fölkiáltások : 
A dologra!) Nem akarom követni a tisztelt képviselő 
úr példáját, nem akarom követni őt, mondván, hogy 
épen ezen ujonczoztatás elfogadása lenne megrontá-
saa lakosságnak. (A szélső balon: Igaz!) Elfojtom,kö
telességemnek érzem elfojtani a keserves fájdal
makat (Jobbról: A dologra! Balról: Halljuk!), ke
vesebbet fogok mondani, mint a mit tudok, mert 
jól érzem, hogy, különösen hazánk átalakulási kor
szakában, de átalában mindenkor, bírnia kell an
nak, ki hazáját és alkotmányát szereti, bírnia kell 
nem csak béketűréssel, (Fölkiáltások: A dologra! A 
szélső balon: Halljuk!) de bírnia kell egyúttal erő
vel és azon értelemmel is, melylyel a balsors csa
pásait, az emberek gonoszságait, a bölcsek ál-
okoskodásit megszégyenítve, lefátyolozza. (A szél
ső balon: Igaz, helyes!) Én tehát e tekintetben 
igen röviden azt fogom mondani, hogy én sze
retném — ismét azt mondom,hogy ezzel éltem 
a múlt szombaton is, én szeretném, ha úgy is
merném hazánk lakosságának vagyoni állapotát 
— úgy szeretném, ha választóim azon helyzet
ben volnának, és én azok körében foroghatnék, 
kik azt hinnék, hogy ez által az ország lakosságá
nak java eszközöltetik és vére kiméltetik. Én azon 
szerencsétlen helyzetben vagyok, hogy azok kö
zött forgok többnyire — noha nem akartam föl
említeni, hogy gyakran járok a nép közt. és ha 
ennek netaláni fölemlitésével gyakran fáraszta
nám a képviselőket, bocsássanak meg, mert sok
szor öntudatlanul, gyarlóságból is vétkezünk — s 
az szerencsétlenségem, hogy oly választókat kép
viselek . . . (Fölkiáltások a szélső balon: Halljuk! 
Jobbról: A dologra!) kiknek vagyoni állása az 
volna, hogy .mindnyájan . . . (Fölkiáltások balról: 
Halljuk! Jobbról: A dologra!) Én szeretném, ha 
én volnék azon választók képviselője, kiknek azon 
vagyoni állásuk volna, hogy magok mindnyájan 
megválthatnák gyermekeiket és megmenekülhet
nének ezen terhek alól. Szeretném, mert mindnyá
jan jól tudják önök, hogy a megváltási ár oly 
nagy, hogy egy megváltáson mindig két katonát 
lehet állitni; tehát az országnak megvolna a nye
reménye : lenne katonája ; és másodszor szeret
ném azért, mert nem volna szükség az ujonczo-
zásra, a mit én megtámadok. 

Átmegyek a harmadik indokolásra, hogy t. i. 
önmagából a bizottság jelentéséből merítem az okot 
arra, hogy a rendkivüliség és szükség ideje nincs 
indokolva, és igy az ujonczokat meg nem lehet 
ajánlani. Nagyon rövididő volt ,higyék meg, kép
viselők, igen rövid a fölolvasási idő arra, hogy 
a bizottság véleménye fölolvasása folytán, azon tár
gyat szabatosan meg lehetett volna jegyezni és 
egyúttal jegyzeteket is tenni. Bocsánatot kérek. 

31* 
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ha nem dgy idéznék, mint előadatott; de a mennyi
re lehetett, iparkodtam helyesen följegyezni. 

A bizottság először hivatkozik a védelem kö
telezettségére, melylyel tartoznék Magyarország 
Ausztria irányában. Én, uraim, ezek fejtegetésébe 
most nem ereszkedem, mert azt hiszem, hogy en
nek tüzetesebb megvitatása későbbi tárgy leend, 
és hosszasabb időt igényel; de azt az egyet kérem: 
méltóztassanak nekem a törvénynek, de világos 
szavait, megmutatni, melyekben az k ivan mondva 
világosan s e szavakkal, „hogy Magyarország a 
védelmi kötelességre köteles" : mert ha ily világos 
szavakkal nincs kimutatva, akkor hivatkozom az 
önöknek 1861-diki föliratában fölsorolt mindazon 
törvényekre, és jelesen az 1840-diki utolsó ujoncz-
állitásra,melyben nem csak az nincs kitéve, hogy kö
telezve van erre Magyarország, de sőt az van mond
va, hogy az szabad ajánlásként adatik, és ugy, hogy 
abból utóbbra semmi következtetés ne vonathassák. 
(A szélső balon; Igaz! Ugy van!) 

Átmegyek most a második állításra. Azt 
mondja a bizottsági jelentés, hogy minden vész-
lehetőség meggátlására csak a kiképzett , csak 
az állandó és sokszoros katonaság alkalmas. Mél
tóztassanak megbocsátani: már hiszen ez megtör
ténhetik | de vannak kivételek. Legyenek szivesék 
az 1848-diki eseményre visszagondolni, és meg 
fogják látni, hogy az igen csekély havakon át ma
gát kiképezet magyar katonaság alkalmas volt egy 
huszévi békében kiképezett katonaságot is meg
győzni. 

A harmadik állításra megyek most át, mely
ben az mondatik: „nem foglalják ugyan az ada
tok magokban a fenyegető háború jeleit." Igen, én 
így hallottam. Méltóztassék megnézni, vajon ez 
benne van-e ? és ha ben van, hogy az adatok nem 
foglalják magokban a háború jelét, miként benne 
is van : önmaga a bizottság jelentése mondta ki a 
szükségtelenséget és az ujonczozás fölöslegességét. 
(Bal felöl: Igaz! Ugy van!) 

És most méltóztassanak megengedni utolsó 
megjegyzésemet elmondanom, mely arra szolgál, 
hogy minden állam fokozza katonai képességét, és 
igy a honvédelmi erőnek máskénti alkalmazása ok
vetlen szükséges a haza megmentésére. Jól tudom, 
uraim! hogy a hatalmak egész Európában döntő 
háborúkra készülnek, azt tudom ; de csalatkoznak 
azok, a kik azt hiszik, hogy Európa nemzetei jó 
szívvel nézik, miként pazaroltatnak a nemzetek 
milliárdjai a fegyveres békének fentartására: (He
lyeslés a bal oldalon) a vasutak, közlekedési eszkö
zök, a távsodronyok és szabad sajtó közelebb hoz
zák az embereket és nemzeteket egymáshoz, föld-
mivelés, ipar, kereskedés szoros, önkénytes, barát
ságos szövetségre utalják a nemzeteket; és midőn 
ezen háborús készületeket látják, azt kérdik, és jo

gosan : helyes-e és jogos-e az, hogy a nemzetek 
vagyona amaz öldöklő fegyverek tökéletesbitésére 
fordittatik, melyek elé ismét a nemzetek gyerme
kei szándékoltatnak kiállíttatni mészárolás végett ? 
azt kérdik: nem szégyene-e ez inkább a jelen ci-
vilisatió koraiban ? (Közbeszólások: Az az! de mi 
nem tehetünk róla. Zaj.) Ha ezt elismerjük, akkor 
kötelessége minden nép képviselőházának és e 
szerint a magyar képviselő háznak is, kötelessé
gét teljesitni. Uraim! nem az átalános felfegyver
zés, de az átalános béke, kötelessége minden nem
zetnek; a háború, uraim! ez az absolutismus érdeke 
egyedül csak, és az még soha a nagy katonai álla
mokat — nézzék meg a történetet, alig vagy ritkán 
fognak példát mutathatni — másra, mint absolutis-
musra nem vezette. A népek érdeke a béke; és mig 
aháboruadölyfésmegalázás, addig a béke a népek 
érdeke levén, azt követeli, hogy minden érdekei
ket az érdekek barátságos szövetségi elintézése ál
tal, ne fegyveres erővel, de békével egyenlítsék 
ki. (Nagy zaj.) Ha tehát a béke eszköze a nem
zet jóllétének, akkor kötelességünk a nemzet va
gyonát megemésztő folytonos átalános fegyvér
zésre segéd kezet nem nyújtani. 

Ezeket előre bocsátván (Zaj. Közbeszólás: 
Még sincs vége f) Ezek lévén meggyőződéseim — 
ezt akartam mondani — miután benső meggyőző
désem szerint ez ujonezozást alkotmányunk nem 
engedi; miután önmagok a bizottsági indokok ki
mutatták az ujonczozás szükségtelenségét; és mi
után alkotmányunk tiltja azt: szavazok az ujonczo
zás ellen. 

Eudnyánszky Flórián: (Szavazzunk! EMU) 
T. ház! A mint egy részről lelkiismeretben járó a 
nemzet vagyona és vére fölött rendelkezkni, úgy 
teljes meggyőződésem szerint más részről, midőn 
tulajdon föntartásunkról és a trón szilárdságáról 
van szó, nem csak nem volna lelkiismeretes, ha
nem valósággal halálos bűn, ha valaki a védelem 
megajánlását nem mondom, hogy megtagadni, de 
akármely okoknál fogva csak késleltetni is akarná. 
Ura im! mi volt a viszálynak legfőbb oka ? Nemde 
az, hogy alkotmányunk nem volt helyreállítva ? 
És továbbá a keserűséggel teljes 18 év alatt nem 
arról kellett-e panaszkodnunk, hogy a kormány 
nem akarja kifejleni engedni nemzetünket? Es ké
rem, uraim! mit tehettünk ? Iparkodtunk befolyá
sunkat kellőleg föntartani, és a bölcs vezetőt kö
vetve eljutottunk addig, hogy, hála legyen Isten
nek , azt mondhatjuk, hogy alkotmányunk van. 
(Zaj) Bocsánatott kérek , t. ház ! hogy itt egy 
kevéssé megállapodom. Ha én Európa magas poli
tikai és diplomatikai könyvébe betekinthetnék, ta
lán, fájdalom, nem csak hazánkat, nemzetünket és 
nemzetiségünket, de talán az egész monarchia ja
vát tekintve, azt találnám benne: jam ardet Uca-
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legon, és teljes meggyőződésemet követve, látván 
azon szomorú helyzetet, melyben jelenleg vagyunk, 
kénytelen vagyok kimondani, hogy: Roma diude-
liberante Saguntum perit. Ura im! van hát, van 
-— hála legyen Istennek — alkotmányunk, van fe
lelős és pedig nem Schmerlingféle felelős minisz
térium : tehát teljes bizalommal és összevetett vál
lakkal kötelességünkben áll mindent elkövetni, 
hogy tulajdon fenmaradásunkat biztosítván, a ki
rályi trónt is szilárdítsuk. És hogy hosszas ne le
gyek, röviden azzal zárom be beszédemet, hogy a 
miniszteri javaslatot egész terjedelmében, átalá-
nosságban és részleteiben pártolom, (Helyeslés, Sza- | 
vazzimk.) 

Dimi tr i ev i c s MilOS j e g y z ő : Médán Endre ! 
(Eláll.) Keglevich Béla gróf! 

Keglevich Béla gr.: T. ház ! Én igen 
röviden néhány szóval fogok e tárgyhoz szólani; 
nem akarom a ház türelmét igénybe venni. Csak 
annyit akarok megjegyezni, hogy a kivánt48 ezer 
ujoncznak megszavazását, a kormány előterjesztése 
értelmében, nem pártolhatom. 

Tisza K á l m á n : T. ház! Én a jelen alka
lommal igen különös helyzetben érzem magam, a 
mennyiben magát azt,hogy ujonczok megadassanak, 
a ma elénk terjesztett fölvilágositások után meg
tagadni nem akarom, és mégis a kormány előter
jesztését, úgy a mintáz van, elfogadni hasonlólag nem 
akarom. Szabad legyen egy pár szóval erre vonat
kozólag helyzetemet indokolni. 

Én már a múlt alkalommal, midőn e tárgy 
legelőször szóba jött, nyilvánítottam, h o g y h a ki-
mutattatik az ujonczállitás szüksége, ha kimutatta-
tik annak sürgős volta: akkor kész leszek az ujon-
tszokat megadni. Most a háznak igen tisztelt bizott
sága egy jelentést tett, melyben elmondotta, hogy 
•a minisztérium előterjesztése folytán megyőződött 
a szükségről, és meggyőződött annak sürgős vol
táról. Hogy ezen bizottság minő adatok alapján 
szerezte saját meggyőződését, nem tudhatom; de 
miután nincs okom gyanúsítani, hogy ne kívánta 
volna meg mindazt, a mit a törvény szerint kíván
nia kellett, nincs jogom, saját fölfogásom szerint, 
előadásának valódiságában kételkedni : és épen 
•azért, a mint múltkor is nyilvánítottam, én abba, 
hogy ujonczok állítassanak, beleegyezni kész va
gyok. (Helyeslés.) De a múltkor ugyancsak volt 
szerencsém, úgy emlékszem, kifejezni azt is, hogy \ 
kívánnám, vajha az előterjesztésbe bizonyos dolgok 
vétetnének föl. Jelesen kívántam, hogy ennek nem 
kellene ujonczmegszavazásnak lenni, hanem igen 
is épen úgy, mint az adó tárgyában történt, meg
hatalmazásnak, mely a rendkívüli körülmények
nél fogva a minisztériumnak adatik. Kijelentettem 
továbbá, hogy én magában a szerkezetben akar- I 
4am kimondva látni, hogy ezen ujonczok csak ma- ' 

gyár ezredekbe fognak soroztatni. Kijelentettem, 
hogy kimondva akarnám látni, hogy a majd ké
sőbb előterjesztendő föltételek a magyar törvényes 
gyakorlat alapján fog készülni. 

Miután már most természetesen arról, hogy ez 
a szerkezetbe be fog-e vétetni, vagy nem, előleg 
tudomásom nem lehet — ez a részletes tárgyalás
tól függvén —: a szerkezetre nem szavazhatok. H a 
azonban az lesz a kérdés, hogy meggyőződvén a 
bizottság jelentése folytán a szükségről, akarunk-e 
az ujonczozásba beleegyezni vagy nem: akkor igen
nel szavazok. (Éljen!) 

B ö s z ö r m é n y i Lász ló : T . képviselők! Vala
mint épen az előttem szólott Tisza Kálmán képvi
selő társam, úgy én sem tartom magamat arra jogo
sítva, hogy a jelentést tevő t. bizottság meggyőző
dését gyanúsíthassam, és ezt tenni, úgy hiszem, 
társaim közöl senki sem akarja. (Úgy van!a szélső 
bal oldalról.) Hanem megengedia t. bizottság minda
mellett, ha én, elvtársaimmal együtt, jelentését nem 
tartom oly kimerítőnek, nem tartom saját lelkemre 
oly meggyőző hatásúnak, hogy abból a szükség 
oly rendkivüliségét kiolvashatnám, mely a képvi
selőházat egy ily rendkívüli lépés megtételére kö
telezze. A bizottság jelentése, mikép azt egyszeri 
fölolvasás után megjegyezhettem, szerintem egy 
részről némi ellenmondásban áll önmagával; de 
más részről határozatlan i s : mert midőn én azt 
mondom, hogy megnyugtatás kell nekem aziránt, 
vajon már most koronázás előtt is fönforog-e a ve
szély, mely az ujonczállitást követeli, akkor én ké
telkedem ezen kérdésben; de a t. bizottság e kér
désben már némi bizonyossághoz jutott, miután a 
t. kormánynyal érintkezett, és megtudhatta, milyen 
hosszú azon idő, mely előttem bizonytalan, med
dig kelljen t. i. várakozni a koronázásra, a meddig 
tehát halasztani kellene a szükséges katonaállitást 
is, hogy az törvényes utón rendeltethessék el. A 
bizottság jelentése e részben tökéletesen határozat
lan : még nem tudjuk belőle, vajon két, három 
vagy hat hónap múlva kerülhet-e elő a koronázás, 
sőt azt kell inkább hinnünk — miután az ujoncz-
állitásnak végrehajtása a koronázás előtt szüksé
geltetik — hogy az talán sokkal hosszabb időre 
fog elmaradni. Már, t. ház, ha állana azon szüksé
gesség, mely a bizottság jelentésében előadatik és 
egyszersmind a kormány előterjesztésében benfog-
laltatik: akkor a kormány , midőn előtérj észt vé
nyét tette, nem azon átalános indokokkal állott 
volna elő, melyeket nagy részben a bizottság je
lentése is egyszerűen ismételt, hanem azt mondta 
volna a képviselőházhoz, hogy a haza veszélyben 
van! Ezt a kormány előterjesztése nem mondotta, 
de nem mondotta a bizottság jelentése se: épen 
azért, miután a bizottság jelentése ismételve kifeje
zi azt. hogy sürgetősb há ború nem fenyegeti az or-
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szagot, valóban ellenmondást találok abban, hogy 
mégis oly sürgetősen javasolja ezen ujonczállitást, 
és oly sürgetős szükségről szól, mely az ujonczál-
litásnak csak a koronázásig való elhalasztását sem 
engedi meg. 

Még egyet, t. ház ! Valóban a fölolvasott in
dítvány indokai közt igen fontos az, hogy ha oly 
sürgős volna a veszély, mely halasztást nem tűr, 
akkor a minisztérium bizony, ha nem rövid volna 
is azon föltételeket tartalmazó törvénytervezet, 
hanem ha iveket tartalmazna is, ügy hiszem, azo
kat is készen fogalmazva terjesztette volna a ház 
elé, hogy semmi kétség ne legyen a képviselő ház 
kívánságának tesjesitése iránt; de midőn ezt nem 
tette a kormány, akkor azt mutatja, hogy nem fo
rog azon mérvben fen a veszedelem, mely e rend
kívüli lépést indokolná. 

Még azt kívánom megjegyezni, hogy ellen
feleink közöl többen mondották, ne aggódjunk oly 
nagyon az iránt, hogy azon kiállítandó ujonczok 
törvény utján fognak-e kezeltetni, ne aggódjunk 
azért, mert már nem azon hatalom Ausztria, mi ré
gen volt. Megvallom, én az ily támogatást a kor
mány részéről nem köszönném meg nagyon ; nem 
is hiszem, hogy ez épen úgy álljon, mint ama kép
viselő úr előadta. De ezen indokolásuk maga mu
tatja, hogy csakugyan van ok aggodalomra, ha 
még nem oly gyönge Ausztria, mint ők hiszik. 

Én tehát, megvallom, nem tudok meggyőződ
ni a veszély sürgősségéről: és épen azért az indít
vány mellett szavazok. (Helyeslés a szélső hal 
oldalon.) 

Szent ivány i Adol f : T. ház! (Szavazzunk! 
Eláll!) Látván, hogy a t, ház türelme ki van me
rítve, csak pár szóval fogom előadni, a mit én sza
vazatom támogatására szükségesnek tartok. Én 
pártolom a miniszteri javaslatot és megadom a 
48,000 katonát; de midőn ezt teszem, őszintén meg
vallom, hogy a törvény szempontjából nem indu
lok ki, hanem mivel a helyzet rendkivüliségének 
engedek. Elismerem mindazt, a mit Madarász kép
viselő mondott, hogy a háború nem kívánatos a 
nemzetekre nézve; de akár jó, akár rósz a katona
rendszer Európában, mi azt meg nem változtat
hatjuk. Más részről,ha nem tagadhatjuk, hogy ezen 
tény ránk ny omást gyakorol, kénytelenek vagyunk 
önvédelmünkről és önbiztonságunkról gondoskod
ni : ez már magában véve is oly érv, melynek szám
bavétele fölötte szükséges. A másik az, hogy igen 
jól tudjuk, hogy csak imént csüggött még a pal
los, melyet a teljhatalom az átalános hadkötele
zettség pátensével fejünk fölé hozott; (Zaj ) és meg 
vagyok győződve, ha a katonaságot most meg nem 
ajánljuk, a legközelebbi következménye az lesz, 
hogy azt a hatalom mégis kiviszi. (Zajos ellenmon
dás.) Kérem, én csak a magam álláspontját akarom 
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kifejteni, és tartozom azon őszinteséggel küldőim
nek és a t. háznak, hogy ezt itt kijelentsem. "Én 
azt koczkáztatni nem akarom, hogy a teljhatalom 
az átalános hadkötelezettséget ránk erőszakolja 
(Zaj), és fön akarom tartani alkotmányos befo
lyásunkat azon esetre, ha a védrendszert meg 
akarjuk változtatni. Ezek azon indokok, melyeknél 
fogva én a 48,000 katonát megadom. (Szavazzunk!) 

Gábriel I s t v á n : T .ház ! (Szavazzunk!) Csak 
annyit kívánok mondani, hogy t. képviselőtársam 
Ragályi Ferdinánd nézetei nyomán a szőnyegen 
forgó miniszteri előterjesztés ellen nyilatkozom. 
(Szavazzunk !) 

MiletiCS Szve tozár : Ismerve külső politi
káját a németekkel szövetségre lépett jelen magyar 
minisztériumnak; meggyőződve, hogy a megkí
vántatott 48,000 ujoncz az osztráknak arra fog szol-

| gálni, hogy vagy Ausztria állását és befolyását Né-
i metországban visszaszerezze, vagy a status quo-t 

Törökországban föntartsa, vagy hogy mind a ket
tőt tegye; látva tehát, hogy a megkívántatott mér
tékben adandó ujoncz aggressiv politikának és a 
keleti nemzetek elnyomásának volna eszköze : (Föl-
kiáltások : Igenis, a muszka ellen f) a miniszteri elő
terjesztés ellen szavazok. 

Tóth TilniOS j e g y z ő : Több mint húsz kép
viselő név szerinti szavazást kivan. (Fölolvassa a 
neveket) 

Elnök: Azt his zem, a szavazásra bocsátandó 
kérdés ekkép volna fölteendő: fölhatalmazza-e a 
ház a kormányt a halaszthatlan szükség tekin
tetéből az ujonczok kiállítására vagy nem ? (He
lyeslés.) 

B ö s z ö r m é n y i L á s z l ó : A kérdés föltevésé
hez kívánok szólani. Ügyekeztem figyelemmel ki
sérni az eddigi szavazási eseteket, és úgy tapasz
taltam, de az alapszabályokban is az mondatik, 
hogy midőn két indítvány forog fön egymás mel
lett, mindig az először beadott indítvány el- vagy 
el nem fog-adása mellett tétetik föl a kérdés. De 
különben a kérdésnek -az indítványtól bármily kü
lönbözéssel történő föltevése ellenkezik a házsza
bályokkal. A kérdés ily föltevése : tényleges módo
sítása, még pedig tárgyalás nélküli módosítása az 
indítványnak. Épen azért tisztelettel fölkérem az 
elnök urat, úgy mint az egész házat, méltóztassa
nak a kérdésnek ily föltevésétől óvakodni, mert 
ez jövőre csak zavarná a ház tanácskozásait. A ház
szabályok értelmében és az eddigi gyakorlat sze
rint a kérdést így kell föltenni: elfogadtatik-e áta-
lánosságban a miniszteri előterjesztés vagy nem ? 
(Zaj.) 

G h y c z y K á l m á n : Nézetem szerint az elnök 
által föltett kérdésnek tisztán kérdésnek kell lenni; 
motivátio abban nem foglaltathatik: mert a szava
zásnál igennel vagy nemmel kell felelni; motivál-
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ni a szavazást azért nem lehet és nem szabad. Me
lyik motívumból szavaz bármelyik képviselő, az 
akkor, midőn szavaz, kérdésbe nem jöhet, mert ő 
egyszerűen csak a kérdésre felelhet. A szavazó 
képviselő motívuma egészen más lehet, mint az, 
mely ily kérdésben kitétethetik. Lehet, hogy ezen 
motívumot nem osztja, lehet, hogy osztja, de más 
motívumból akar szavazni; pedig ez által már elő
re le van kötve, hogy bizonyos motívumra restrif^ 
gálja szavazatát, a mit kívánni nem lehet. A kér
désnek azon része, mely azt foglalja magában, 
hogy kíván-e a ház a halaszthatlan szükség tekin
tetéből fölhatalmazást adni az ujonczállitásra ? ez a 
része a kérdésnek már tegnapelőtt tárgyaltatott, 
mert az átalánosan el volt ismerve, hogy, ha halaszt
hatlan a szükség, ha mulaszttiatatlan, nem fogjuk 
ellenezni az ujonczállitásra megadni a fölhatalma
zást. Itt az a kérdés, hogy meggyőződtünk-e a szük
ség halaszthatlanságáról, vagy nem? Ezen kérdés
re felel minden képviselő saját lelkiismerete szerint; 
ésezaz elnöki kérdésben bele nem foglalandó tárgy. 
Én tisztán csak úgy óhajtanám föltétetni a kérdést, 
mint az az adóügyben is föl volt téve: átalánoság-
ban elfogadtatik-e a miniszteri javaslat ? vagy pe
dig, a mint az elnök a kérdést föltette, a motivatió 
kihagyásával. Egyébiránt ha a többség ezen mo
tívumot a kérdésbe akarja foglalni, nekem az ellen 
sem lesz észrevételem; részemről csak azt nyilvá
nítom, hogy azt a kérdésbe foglaltnak nem fogom 
tekinteni. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Fölhatalmazza-e a ház a kormányt a 
miniszteri előterjesztés következtében az ujonezok 
kiállítására nagy nem? Beléegyezik-e a t. ház , 
hogy a kérdést így formulázzam ? 

Madarász József: T. képviselők! A kérdés 
föltevésére nézve t. képviselőtársunk Grhyczy Kál
mán nyilatkozatának első részéhez csatlakozom, és 
hivatkozom a t. háznak tegnapelőtti ülésére, midőn 
fölolvastatott a szabályok azon szaka, hogy mi
dőn egy indítvány ellenében egy másik adatik elő, 
mindig az tűzetik ki, hogy az első indítvány áta-
lánosságban elfogadtatik-e vagy nem a tanácsko
zás tárgyául. A kérdés, mint azt t. elnökünk 
föltette, csak is részletezése a miniszteri előter
jesztésben beadott indítványnak. De mikor az áta-
lános tárgyalás be van fejezve, mind az eddigi gya
korlat, mind az alapszabályok szerint nem lehet 
máskép határozni. Az alapszabályok szerint nem 
lehet jobban föltenni, mint í gy : a minisztérium ál
tali előterjesztés , az átalános tárgyalás befejez
tetvén, elfogadtatik-e vagy nem ? 

Tisza K á l m á n : T. képviselőház ! A kérdé
sekre, és átalában a szavazásra nézve a házszabá
lyokban csak ez van : „Ha új indítvány adatik be, 
az eredeti indítvány iránt a tárgyalás után a szava
sás előre bocsátandó" ; de arra nézve, hogy a kérdést 

! u g y kell-e föltenni, hogy azon eredeti indítvány 
J átalánosságban elfogadtatik-e vagy nem? aziránt 
l a házszabályokban egy betű sincs. A házszabályok 
I e tekintetben csak egyet kötnek k i : hogy minden 

kérdés úgy tétessék föl, hogy arra nézve igen- vagy 
nem-mel lehessen szavazni. Tökéletes igazuk van 
tehát azoknak, kik megtámadják az oly alakban 
föltett kérdést, melyre igennel vagy nemmel nem 
lehetne szavazni; de minő szavakkal tegye föl az 
elnök a kérdést, az a házszabályokban sehol sincs 
megírva. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Fölhatalmazza-e a ház a kormányt a 
miniszteri előterjesztés következtében az ujonezok 
kiállítására vagy nem? Méltóztatnak e kérdést he
lyesnek találni? 

Tisza K á l m á n : Talán a miniszteri előter
jesztés helyett „a ház bizottságának jelentése foly
tán" szavakat lehetne tenni? (Helyeslés.) 

Ivánka Imre: A kérdést így ké rem fölten
ni : „Fölhatalmazza-e a ház a kormányt a 48 ezer 
ujoncz kiállítására a kiküldött bizottság jelentése 
következtében? (Helyeslés. Ellenmondás. Zaj.) 

T ó t h V i l m o s : Tisztelt ház, ennek ellenében 
azt vagyok bátor indítványoz isi, hogy az ellenté
tes véleményeket egyeztessük ki és a kérdésbe a 
„miniszteri előterjesztek" és „a bizottsági jelentés 
következtében" szavakat vegyük fel. (Helyeslés. 
Zaj.) 

Andrássy Gyula gr. miniszterelnök : 
T. ház! Csak röviden akarom kijelenteni, hogy 
a kérdés úgy, a mint azt Tisza Kálmán és Ivánka 
Imre képviselő urak föltették, nézetem szerint 
helyesnek mutatkozik. A minisztérium t. i. reá-
állt arra, hogy bizottság küldessék ki a ház kebe
léből, és az győződjék meg a.kívánt ujonezok 
szükségességéről. A tegnapelőtti tárgyalások me
netele alatt úgy merülvén föl a dolog, hogy a ház 
egy része nagyobb megnyugtatást talál abban, ha 
a régibb országgyűlések példájára egy bizottság 
küldetik ki, azzal minden, az ujonczállitásra vo
natkozó adatok és körülmények közöltetnek, és ez 
tesz a háznak a miniszteri előterjesztésre vonatko
zólag jelentést : ez elfogadtatott, a bizottság ki
küldetett, és ennek jelentése következtében fog 
már most a szavazás történni. É n tehát azt tar
tom, a dolog állásának is megfelel a kérdés ilye
tén föltevése, miután az alapszabály nem mondja, 
hogy motiválva legyen-e a kérdés vagy nem, ha
nem csak azt, hogy olyan legyen, melyre igennel 
vagy nemmel lehessen felelni. Az igy kitűzött kér
désre lehet igennel vagy nemmel felelni: azért azt 
tartom, hogy a t. ház azt elfogadhatja. (Helyeslés.) 

Böszörményi László: T. ház! (Zaj. FölH-
áltások : Nem szabad kétszer szólani! Eláll.) 

E l n ö k : Fölhatalmazza-e a ház a kormányt 
a bizottsági jelentés következtében az ujonezok ki-
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állítására, vagy nem ? (Helyeslés.) Méltóztassanak 
szavazni. 

Böszörményi László : T. ház! {Zaj. Föl-
Máltások : Nem szabad kétszer szólani!) T. elnök 
ú r ! (Heves, tartós zaj. Fölkiáltások : Nem szabad 
kétszer szólani!) 

Elnök: Bocsásson meg t. képviselő úr, két
szer egy tárgyhoz szólani néni lehet. 

B ö s z ö r m é n y i Lász ló : T. ház ! (Zaj. Sza
vazzunk!) 

E l n ö k : A képviselők névjegyzéke föl fog 
olvastatni. Méltóztassanak szavazni ezen kérdésre: 
fölhatalmazza-e a ház a bizottság jelentése követ
keztében a kormányt az ujonczok kiállítására 
vagy nem ? 

T ó t h YllmOS j e g y z ő (olvassa a képviselők 
névsorozatát, mely alkalommal: 

Igennel szavaznak : Almássy György gr., ifj. 
Ambrózy Lajos b., Andrássy Gyula gr., Andreánszky 
Boldizsár, Angyal Pál, Apponyi György gr., Arm-
bruszt Péter, Acs Károly, Ányos István, Bartal 
György, Bartal János, Bay György, Bánffy Albert b., 
Bánó József, Bánó Miklós, Beliczey István, Bencsík 
György , Beniczky Gyula, Beniczky Ödön, Berényi 
Ferencz gr., Berde Mózes, Bernáth Zsigmond, Be-
sze János, Bethlen Farkas gr., Bethlen János gr., 
Bethlen Sándor gr., Bezerédj László, Békássy Lajos, 
Binder Mihály, Bittó István, Boer János (udvarhely-
városi), Bogyó Sándor, Botka Mihály, Bömches Fri
gyes, Branoi'ácsky István, Bujanovics Sándor, Borcsá-
nyi János, Cebrián László gr., Conrád Mór, Csáky Al
bin gr., Csáky László gr., Császár József, Csengery An
tal, Csengery Imre, Csik András, Csörghe László. 
Czorda Bódog, Dapsy Vilmos, Dánffy Károly, Dani 
Ferencz, Dániel Pál, Dedinszky József, Dellimanics 
István, Dessewffy Ottó, Detrich Zsigmond, Dimitrie-
vics Milos, Dobóczky Ignácz, Domokos László, Dózsa 
Dániel, Dósa Elek, DrasMczy Gyula, Eltel Frigyes, 
Eötvös József b., Eötvös Tamás, Erős Lajos, Eszter-
házy István gr., Fav,r János, Fábián Gábor, Fáy 
Gusztáv, Fehdenfeld Frigyes, Fest Imre, Fischer Ist
ván, Fulepp Lipót, Gajzágó Salamon, Gál János, 
Geczö János, Geduty Lajos, Glacz Antal, Gorove Ist
ván, Gozsdu Manó, Gyene Károly, Hedry Ernő, 
Hollán Ernő, Horváth Antal, Horváth Döme, Hor
váth Elek, Horváth Károly, Horváth Lajos, Hosszú 
József, Hunfalvy Pál, Huszár István, Ibrányi Lajos, 
Ihász Rezső, Inkey József, Ivacskovics György, Ivánka 
Imre, Ivánka Zsigmond, Jankovich Antal, Jekelfa-
lussy Lajos, Jendrassik Miksa, Joannovics György, 
Jókai Mór, Jonesku Demeter, Justh József, Justh 
Kálmán, Kacskovics Ignácz, Kandó Kálmán, Kará
csonyi Ferencz, Kardos Kálmán, Kautz Gyula, Kál-
noky Pál gr., Kárász Benjámin, Károlyi Ede gr., 
Kemény Gábor b., Kemény István b., Kemény Zsig
mond o., Kerkapoly Károly, Királyi Pál, Kiss Ja

kab, Kiss Miklós, Kotter Antal, Kossuth Pál, Kovách 
László, Kuba János, Kubicza Pál, Kicdlik István, 
Kitrcz György, Láng Gusztáv, Lator Gábor, Lázár 
Dénes, Lipthay Béla b., Lónyay Gábor, Lónyay 
Menyhért, Luksich Bódog, Luzsénszky Pál b., Mado-
csányi Pál, Makray László, Máday Lajos, Maniu 
Aurél, Mihályi Péter, Mikó Imre gr., Miké Mihály, 
Millutinovics Szvetozár, Miske Imre b., Miskolczy La
jos, Molnár József, Molnár Pál, Nagy Elek, Nagy 
Károly, Nánássy Ignácz, Németh Károly, Nyáry 
Pál, Ocsvay Ferencz, Onossy Mátyás, Opicz Sándor, 
Orczy Béla b., Oroszy Miklós, Paczolay János, Pap 
Simon, Perezel Béla, Perényi Zsigmond b., Pethe 
András, Pillér Gedeon, Platthy György, Podmaniczky 
Ármin b., Podmaniczky Frigyes b., Prónay József 
Pmgberger József, Papp Gergely, Rajner Pál, Ran-
nicher Jakab, Ráth Péter, Reviczky István, Ró
nay János, Rónay Mihály, ifj. Rudics József b., Rud-
nyánszky Flórián, Semsey Albert, Simay Gergely, Simon 
Pál, Siskovich József Somssich Imre gr., Somssich 
Pál, Stefanidesz Henrik , Sulyok Mór, Sümeghy Fe
rencz, Svastics Gábor, Szabadfy Sándor, Szabó Imre 
(pápavárosi), Szabó Imre, Szabó Sámuel, Szakáll 
Lajos, Szaplonczay József, Szápáry Géza gr., Szú-
páry Gyula gr., Szász Károly, Szentiványi Adolf, 
Szentkirályi Mór, Széchenyi Béla gr., Széchenyi Imre 
gr., Székely Gergely, Széles Dénes, Széli József, 
Szitányi Ullmann Bernát, Szmrecsányi Dáriusz, Szolga 
Miklós, Szontagh Pál, Szemző István, id. Teleki Domo
kos gr., Thalabér Lajos, Thúry Gergely, Thury Sá
muel, Tisza Kálmán, Tisza Lajos, Tokiay Károly, 
Tolnay Gábor, Torma Károly, Tóth Lörincz, Tóth 
Vihraos, Török Bálint, Török Sándor, Trauschenfels 
Emil, Trefort Ágoston, Trifunácz Pál, Ujfalussy 
Miklós, Urbanovszky Ernő, Vadász Manó, Vadnay 
Lajos, Vass Sámuel gr., Vay Béla 6., Vay Lajos b., 
Várady Gábor, Vecsei Oláh Károly, Vécsey József b.; 
Vietorisz János, Vitolay József Vojnics Barnabás, 
Vojnics Lukács, Vodianer Albert b., Vay Sándor &., 
Vuchetich István, Zerdahelyi Incze, Zeyk József, 
Zeyk Károly, Zichy Antal, Zichy-Ferraris Bódog gr., 
Zichy-Ferraris Viktor gr., id. Zichy József gr., ifj. 
Zichy József gr., Zichy Nándor gr., Zsarnay Imre, 
Zsámbokréthy József Zsedényi Ede. 

Nemmel szavaznak : Almássy Sándor, Bárányi 
Ágoston, Bobory Károly, Boczkó Dániel, Bónis Sá
muel, Böszörményi László, Csanády Sándor, Cseh 
Sándor, Csiky Sándor, Damaszkin János, Deáky La
jos, Degenfeld Gusztáv gr., Döry Ádám, Eöry Sán
dor, Gábriel István, Gál Péter, Ghyczy Ignácz, Ghyczy 
Kálmán, Gubody Sándor, Halász Boldizsár, Herte-
lendy, György, Hevessy Bertalan, Jámbor Pál, Kálr 
lay Ödön, Keglevich Béla gr., Kiss Lajos, Kupricz 
Imre, László Imre, Lovassy Ferencz, Madarász József, 
Manojlovics Emil, Maróthy János, Médán Endre, Mi-
letics Szvetozár, Mocsonyi Sándor, Nagy Ignácz, Nu 
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holics Sándor, Odescalchi Gytda hg., Oláh Miklós, 
Pap Lajos, Pap Pál, Patay István, Peley Lajos, 
Pethes József, Pétery Károly, Ragályi Ferdinánd, 
Ruttkay István, Salamon Lajos, Simonyi Lajos b., 
Sípos Orbán, Soldos Imre, Somossy Ignácz, Széky 
Péter, Ujfalussy Lajos, Varga Antal, Varró Sámuel, 
Vállyi János, Vidacs János, Zsitvay József. 

Nincsenek jelen: Babes Vincze, Balomiri János, 
Barinyay József, Batthyány Géza gr., Berzeviczy Ti
vadar, ifj. Bethlen Gábor gr., Binder Lajos, Boer 
János (fehérm. vingárdi ker. képv.J, Borlea Zsig
mond, Csernovics Péter, Csiky István, Darvas Antal, 
Deák Ferencz, Dőbrzsánszly Adolf, Domahidy Fe-
rencz, Domaniczky Boldizsár, Drottlef Tamás Vilmos, 
Decani Károly, Faragó Ferencz, Fejér János, Fri-
deczky Timót, Gál Miklós, Hodosiu József Horvát 
Boldizsár, Huszár Károly b., Hrabovszky Zsigmond, 
Illés&y János, Kalatiz Pál, Karácsonyi János, Kende 
Kamit, Komáromy György, Konkolyi Thege Pál, 
Kán Kocsárd gr., Lehoczky Egyed, Lukács György, 
Lukynich Miliály, Lükö Géza, MaceUariu Illés, Ma
dár assy Mór, Mqjthényi József b., Markos István, 
Mátyáss József, Melasz Vilmos, Mihajlovics Miklós, 

Mocsonyi András, Mocsonyi Antal, Mocsonyi György, 
Moldován János, Morscher Károly, Papp Zsigmond, 
Perezel István, Popovics Dessearm János, Popovics 
Zsigmond, Puskariu János, Ráday Gedeon gr., Rá
day László gr., Román Sándor, Rónay Lajos, Sebes
tyén László, Siklóssy Károly, Szemző Mátyás, Szent-
kereszty Zsigmond b., Székács József, Szüády Áron, 
Szilágyi István, Szirmay Géza, Szirmay Pál, Szhűia 
Benedek, Sztratimirovics György, Sipos Ferencz, 
Teutsch György, Tisza László, Tóth Kálmán, Tidbás 
János, Varga Flórián, Véghsö Gellért, Wlad Alajos, 
Zámory Kálmán, Zichy Jenő gr., Zimmermann Jó
zsef András.) 

E l n ö k : Nem volt jelen 79 képviselő, (Élénk 
mozgás) igennel szavazott 256, nemmel 57, az el
nök nem szavazott; az összes képviselők száma 
393, és igy a szavazás eredménye azzal összevág. 

A szavazás következtében, mint a ház hatá
rozatát, kijelentem, hogy a ház a beadott bizottsági 
jelentés folytán a kormányt ujonezok kiállítására 
fölhatalmazza. 

Az ülés végződik d. u. 3 órakor. 

XCIX. ORSZÁGOS TTLES 
1867. marezius 5-dikén 

S z e n t i v á n y i K á r o l y e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai : A miniszteri előterjesztés az ujonczállitás tárgyában szakaszonkint tárgyaltatván, elfogadtatik. A főrendek 
üzenik, hogy a képviselőház határozatát mind .a közterhek, mind a Parisba küldendő múzeumi tárgyak iránt elfogadták. 

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 d. e. 101/i órakor. 

E l n ö k : Az ülés megnyílt. A jegyzőkönyvet 
Tóth Vilmos fogja vezetni, a szólani kivánók ne
veit Dimitrievics Milos és Joannovies György je
gyezik. 

A tegnapi ülés jegyzőkönyve fog hitele
síttetni. 

Joannovies György jegyző (olvassa amar-
czius 4-dikén tartott ülés jegyzökönyvét.) 

KÉPV. H. NAPLÓ. 1 8 6 5 / 7 i n . 

E l n ö k : Napirenden van az ujonczállitás tár
gyában tett miniszteri előtérj esztvénynek szaka
szonkinti tárgyalása. 

T ó t h Vilmos j e g y z ő (olvassa a miniszteri 
előtérjesztvény bevezetésének első pontját.) 

B e r n á t h Z s i g m o n d : T. ház! Ezen határo
zati javaslat végén az van, hogy ezen törvény ő. 
felségének szerencsés koronáztatása után törvény
könyvbe fog igtattatni. Azon esetre, azt hiszem, 
hogy a kezdete törvényezikkbe nem való, hanem 
annak máskép kell fogalmaztatni, jelesen az ilyen 
tárgyban eddig alkotott törvények nyomán: ezért, 
ha ezen bevezetésnek inarticulatió végett fogal
mazásáról leend szó, alkalmat veszek magamnak 
e tekintetben fölszólalni. (Helyeslés.) 
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