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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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Tóth Vilmos jegyző, (folytatj a a bevezetés 
olvasását s fölolvassa a határozati javaslat első 
pontját.) 

Somss ich P á l : A t. ház tegnapi határozata 
folytán szükségesnek tartom e pontban a szerke
zetet megváltoztatni, illetőleg a tegnapi határozat
tal egybehangzásba hozni. Tegnap ugyanis a 
fölött szavazott a t. ház, vajon fölhatalmazás adas-
sék-e a felelős kormánynak a szükséges ujonczok 
kiállítására? A többség igennel felelvén, ezt el
határozta. Ezen szerkezetben azonban ez monda
tik : „A hadsereg soraiban támadt hézagok betöltése 
végett Magyar- és Erdélyország részéről 48 ezer 
ujoncznak azonnali kiállitása megszavaztatik." Ez 
a tegnapi határozattal , melyben fölhatalmazás 
adása mondatik ki, nem áll öszhangzásban. Véle
ményein szerint ezen szerkezetet tehát ekként kel
lene megváltoztatni: „Ahadsereg soraiban támadt 
hézagok betöltése végett Magyar- és Erdélyország 
részéről a minisztérium 48 ezer ujoncznak azon
nali kiállítására fölhatalmaztatik. (Helyeslés.) 

Várady Gábor: T. ház ! Ezen pontra ne
kem is van egy pár igénytelen észrevételem. A t. 
képviselőház a múlt szombati ülésből bizottságot 
küldött ki, hogy a minisztérium által előterjesz
tendő adatokból meggyőződést szerezzen magá
nak úgy az ujonczok kiállításának szüksége, mint 
halaszthatlan volta iránt. Ez megtörtént. A bizott
ság beadta jelentését és ennek nyomán s értelmé
ben keletkezett a tegnapi határozat. Azért én 
igénytelen nézetem szerint szükségesnek látom, 
hogy a tegnapi határozat ezen szakaszban meg le
gyen érintve, nem csak azért, mert különben a 
szombati ülés határozatának szüksége minden ér
telmét elvesztené, hanem azért is, mert ezen indo
kolás az 1830: VII. és 1840: II-dik t. czikkbenis 
világosan előfordul. A másik körülmény az. me
lyet t. képviselő barátom Somssich Pál is mondott. 
Ezen két körülmény kikerülhetlen szükségessé te
szi, hogy ezen szakasz ily értelemben módosíttas
sák. E tekintetben bátor vagyok a t. képviselőház 
elé egy módosítványt előterjeszteni, mely így hang
zik : „Miután a képviselőház a bizottság jelentésé
ből meggyőződött arról, hogy a magyar ezredek
nek azon lábra állítása, mely az országnak és a 
trónnak biztonságára szükséges, halaszthatlanná 
vált: a minisztérium, a jelen rendkívüli körülmé
nyek tekintetbe vételével és minden abból jövőre 
vonható következtetés nélkül, fölhatalmaztatik, 
hogy a magyar ezredek részére Magyar-és Erdély
országból 48 ezer ujoncznak segélyképen azonnal 
leendő kiállítását eszközlésbe vegye.* Nem szük
ség ezen módositványttovább is indokolnom, mert 
hisz ez a t. képviselőháznak két rendbeli határoza
tával támog-attatik, támogattatik a t. miniszterel
nök urnák e részben tett nyilatkozatával is. Én, t. 

ház, legalább részemről, ezen módositvány el nem 
fogadását úgy tekinteném, mint a szombati és teg
napi ülésben hozott két határozatnak megváltozta
tását. Azért bátor vagyok ezt a módositványt a t. 
ház figyelmébe ajánlani. 

B e r n á t h Z s i g m o n d : T. ház! Előre bocsá
tott észrevételem továbbra fentartása mellett kény
telen vagyok rövid észrevételt tenni azon helyes 
fölfogásra, melyet Somssich Pál t. képviselőtár
samnak tetszett nyilatkoztatni. 0 t. i. azt monda, 
jelen időben, hogy : „határoztatik, vagy fölhatal
maztatik.* Ennek a későbbi törvényben múlt időbe 
kell jönnie: „fölhatalmaz tátott :" mert a minisztéri
um nem akkor hatalmaztatik föl, miután a törvény 
meg lesz alkotva, hanem mielőtt a törvény szente
sítése megtörtént. Ez alázatos véleményem. 

Andrássy Gyula gr. miniszterelnök: T. 
ház! Miután a kaposvári kerület tisztelt képvise
lője által javasolt módositvány inkább megfelel a 
tisztelt ház által tegnap hozott határozatnak, mint 
a jelenlegi szöveg, szerencsém van kinyilatkoztatni, 
hogy azt a kormány a maga részéről is szívesen 
elfogadja. 

A mi a Várady képviselő úr által beadott ké
sőbbi indítványt illeti, én azt gondolom, hogy igen
is szükséges lesz fölemlíteni azon körülményt, hogy 
a ház a kiküldött bizottság' jelentése által győző
dött meg az ujonczállitás szükségéről és halaszt-

! hatlan voltáról, és hogy innen jövendőre semmi 
í következtetés ne vonassák; hanem ez fölfogásom 

szerint nem ide tartozik, hanem magába a tör
vényjavaslatba, melyet a kormánynak szerencséje 
lesz a ház elé terjeszteni, midőn azon módositvány 
is helyén lesz, melyet t. Bernáth Zsigmond képvi
selő úr tett. 

Szentk irá ly i Mór: Azon meggyőződésben 
vagyok, hogy a minisztérium által előterjesztett 
határozati javaslatnak fejezetét, egész az első pon
tig, határozatunkban nem tarthatjuk meg. Miután 
azonban egy határozatot is hozunk, vagy fogunk 
hozni, ennek a határozat indokolásának kell majd 
lennie, és én azt hiszem, hogy azok, miket Vára dy 
képviselőtársunk előterjesztett, tán még egy kissé 
bővebben kifejtve, ennek a határozatnak indokolá
sában adathatnának legczélszerübben elő, nem pe
dig ezen pontban, melyben tisztán, szabatosan an
nak kell lenni, mi a határozatnak lényeges tar
talma. Ezt a jegyző úr fogalmazni fogja és az egész 
határozatot a ház elé fogja terjeszteni. 

Nyáry P á l : Egyszeri fölolvasás után nem 
foghattam föl egészen Somssich képviselő úr mó-
dositványát. Méltóztassék azt írásban beadni vagy 
újra fölolvasni. 

Somss ich P á l : Hisz csak néhány szó. Még 
egyszer fölolvasom. Az első pont második sorá-

!• ban, ezen szó után : „szükség ", két pont követke-
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zik : s a hadsereg soraiban támadt hézagok betöl
tésére Magyar- és Erdélyország részéről;" közbe 
j önné: „a minisztérium 48 ezer ujoncznak azon
nali kiállítására fölhatalmaztatik," vagy. ha tet
szik: „fölhatalmaztatott." 

N y á r y P á l : Mind Várady, mind Szentkirá
ly i képviselőtársunknak igazat kell adnom arra 
nézve, hogy mindenesetre már ezen határozatban 
is ben kell foglaltatniok azon indokoknak, melyek 
arra határozták a házat, hogy ezen 48 ezernyi 
ujonczot megszavazza, vagyis inkább — a mostani 
igen helyes módositvány szerint — azoknak kiál
lítására meghatalmazza a minisztériumot : mert 
ha e nélkül intézkedik a ház, akkor nem felel meg 
a törvény rendeleteinek. A törvény rendeletei, 
azok t. i., melyek az 1830. és 1840-diki törvé
nyek ben foglaltatnak, indokolják a rendkívüli 
szükséget és a halaszthatlanságot is. Ha mi most 
ezen indokolást kihagyjuk, először meg kell valla
nunk,1 hogy nem egészen a törvény rendeletei szerint 
já runk e l : nem járunk el pedig azért, mert nem ha-
lasztbatjukj a kiállítást addig, mig a király meg 
lesz koronázva; másodszor, ha kihagyjuk, nem in-
d okolhatjuk azt, miért tettük ? Igaz, az monda
tik, hogy majd, ha törvény lesz alkotva, akkor 
majd indokolni fogjuk. Azt hiszem, ha arra képe
sítve lesz az országgyűlés, hogy törvényt hozhas
son, sokkal kevesebb indokolás lesz szükséges, 
mint most, midőn törvényen kivül, a törvényho
zás rendes jogain kivül tartjuk szükségesnek az 
ujonczok megajánlását. Én ennélfogva elfogadom 
Várady Gábor módositványát. melyet senki job
ban nem indokolt, mint Szentkirályi Mór képvise
lőtársam. (Szavazzunk !) 

E l n ö k : Talán jó lesz az előterjesztett módo-
sítványokat még egyszer elolvasni. 

T ó t h V i l m o s j e g y z ő (fölolvassa a beadott 
rnódosítványokat.) 

E l n ö k : Méltóztassanak azok, kik Somssich 
Pál képviselő úr módositványát elfogadják, fölállni. 
(Zaj. Fölkiáltások: Nem értjük a kérdést!) 

B ó n i s S á m u e l : A szóban forgó kérdésre 
nézve bátor vagyok megemlíteni, hogy méltóztas
sanak a szabályokat megtartani: történjék ennél
fogva először a szerkezetre a szavazás, és azután 
a módosítványra. (Zaj.) 

I v á n k a I m r e : Miután Somssich Pál képvi
selőtársunk módosítványa Várady Gábor képvise
lőtársunk módositványában benfoglaltatik, és én 
Somssich módosítványának elfogadásában a szö
veg javitását látom: a kettőt összefoglalhatónak és 
a kérdést akként fölteendőnek vélem. (Zaj.) 

Bezerédj L á s z l ó : Én azt gondolom, a szó
ban forgó két módositvány semmiképen nincs 
egymással ellentétben, sőt egymás mellett nagyon 

jól megfér: azon indokolás, melyet Várady Gá

bor módosítványa magában foglal, helyet talál
hatna a határozat elején is, és annak mintegy be
vezetéséül szolgálhatna; az pedig, melyet Soms
sich Pál módosítványul indítványozott, a pontnak 
szövegére vonatkozik. (Zaj.) Azért nézetem sze
rint előbb nem szavazhatunk, mig az ily szerke
zetben előttünk nem fekszik: mert mindnyájan 
belátjuk, hogy mihelyt ez a ház határozatává vá
lik, úgy, a mint szerkesztve van, nem fogadható 
el, hanem némi rnódosítványokat igényel. Fölfo
gásom szerint tehát függeszszük föl a végleges el
határozást addig, mig-azigy szerkesztve nem lesz : 
mert azért, hogy Somssich képviselőtársunk mó
dositványát elfogadjuk, nem zárjuk ki azt, hogy 
azon indokolás, mely szükséges, hogy a határozat 
hozatala végett beigtattassék, mellőzve legyen. 

Várady Gábor : Épen azon oknál fogva, 
melyet Bezerédj képviselőtársunk előadott, látom 
szükségesnek a t. házat figyelmeztetni, hogy itt 
két külön módositvány van, a melyek fölötti sza
vazás külön-külön, egymás mellett megállhat: 
mert, noha Somssich képviselőtársunk módosít
ványa az enyimben benfoglaltatik, az én módo-
sitványomnak mégis van egy része, melyre Soms
sich képviselőtársunk módosítványa nem terjed ki. 
Azért épen azon oknál fogva, miként Bezerédj 
képviselő úr is előadta, elkerülhetlenül szükséges
nek látom, hogy azután, midőn már Somssich kép
viselőtársunk módosítványa fölött a szavazás meg
történt — mert ő tette előbb módositványát — kö-
vetkezhetik az én igénytelen módositványum fölötti 
szavazás. (Zaj.) 

E l n ö k : Én is úgy fogom föl a kérdést, hogy 
Somssich képviselő úr módosítványának elfoga
dása nem zárja ki a másikra való szavazást. En
nélfogva mindenekelőtt Somssich képviselő úr mó-
dositványára kell szavazni, azután pedig arra, hogy 
a ház szükségesnek látja-e azon módositványt, me
lyet Várady képviselő úr beadott. (Zaj.) 

Tisza K á l m á n : Én is a kérdésre nézve aka
rok a házszabályok értelmében egy észrevételt 
tenni. Miként mái' előttem néhányan megjegyez
ték, és mint különösen Bónis képviselő úr helye
sen mondotta, először a szerkezetre nézve kell sza
vazni ; ha ez el nem fogadtatik, jön szavazás alá 
az, mi tőle legtávolabb áll, mi annak ellentéte, 
azaz jelen esetben Várady Gábor módositványa; 
ha az is elvettetik, jön csak szavazás alá Somssich 
Pál módositványa. (Zaj.) 

Kerkapoly Károly : Azt gondolom, hogy 
azon nyilatkozat után, melyet miniszterelnök úr 
tett, a szerkezet fölött szavazni fölösleges, mert 
azt miniszterelnök úr visszavette; következőleg' fö
lösleges kimondani, hogy el nem fogadtatik. Ha 
egyszer visszavonatott, véleményem szerint Soms
sich Pál módositványára kell előbb szavazni: nem 
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csak azért, mert előbb adatott be ; hanem azért is, 
mivel lehetnek a háznak oly tagjai, kik azt, mint 
kevesebbet, és a másik módositványban úgyis ben-
foglaltat, pártolják, de a másik, tovább menő módo-
sitványt nem pártolják. Egyébként , ha Várady 
Gábor módositványa jönne előbb szavazás alá, és 
elfogadtatnék, úgy látszanék, mintha elvetette vol
na a tisztelt ház Somssich Pál módositványát, a 
mit pedig tenni nem akart. Különben is Somssich 
módositványa csak a conclusióra vonatkozik, mig 
azon módositvány, melyet Várady Gábor adott 
be, a periódus antecedensét illeti. (Zaj.) 

S o m o s s y IgnáCZ : Tökéletesen kimerítette 
Kerkapoly képviselőtársunk véleményemet, mert 
miután a fontosabb kérdésben ezen pont — t. i. az, 
hogy megszavazás vagy fölhatalmazás legyen-e — 
részint a történtek, részint a miniszterelnök nyi
latkozata által visszavonatott, a szavazás e fölött 
fölösleges. (Zaj.) 

N y á r y P á l : Nem lehetek egy értelemben se 
Kerkapoly, se Somossy t. képviselő barátunk vé
leményével, nem pedig azért, mert ennek a ház
nak lehet határoznia bármely elébe terjesztendő 
dologban, de a ház szabályait megváltoztatnia nem 
lehet. Azért kérem fölolvastatni a szabályt, és a 
szerint intézni a kérdéseket. Nem akarok, mielőtt 
az fölolvastatik, magyarázatába bocsátkozni, mert 
úgy látszik, hogy attól már félig-meddig eltértünk 
•eddigi előadásainkban, t. i. attól, hogy mi módon 
értelmezzük a szabályt; de mihelyt fölolvastuk a 
szabályt, az nekünk oly törvény, melytől eltér
nünk nem szabad. Kérem ennélfogva azon sza
bályt fölolvastatni.. (Zaj.) 

T ó t h V i l m o s j e g y z ő (olvassa a házsza
bályok 56-dik szakaszát): „A módositványokat az 
elnöknek Írásban kell benyújtani. Ha uj indítvány 
adatik elő, az eredeti indítvány iránti tárgyalás és 
szavazás előre bocsáttatik; ezután az uj indítvány
nak elsősége van az elesett első indítvány módosí
tása fölött." 

K á r o l y i Ede gr .: T. ház! (Zaj.) Csakugyan 
úgy áll a dolog ezen alapszabály szerint, hogy az 
első indítvány fölött kell előbb határozni; de mi
után a t. miniszterelnök úr kijelentése által tény
leg maga is elismerte, hogy eláll azon ponttól, 
melyet átalánosan kívánunk módosítani, azt hi
szem, hogy teljesítettük ezen házszabály paran
csát ; és azért nem látom át, miért ne lehetne a 
kérdést úgy föltenni, a mint a t. elnök úr föltette. 
(Zaj.) 

Ráday Gedeon gr.: Azt tartom, bárki és 
bár hány tag kijelentené, hogy a szerkezeten vál
toztatni kivan és ez pártoltatik, a házszabályokat 
máskép értelmezni nem lehet, mint hogy legelő
ször szavazás történik a fölött : megmarad-e a 
szerkezet, vagy nem? Ha a szerkezet megmarad, 

akkor ez által a módositványok elesnek. Tehát 
úgy teendő föl a kérdés : vajon megmarad-e a 
szerkezet? (Zaj.) 

_ Tóth V i l m o s j e g y z ő : A házszabályok 
47-ik szakasza ekkép szól : „Az indítványozónak 
mindig jogában áll indítványát visszavonni; ha 
azonban más valaki azt magáévá teszi, a tárgya
lás tovább foly." 

Onossy Mátyás: T. képviselőház! Az itten 
indítványba hozott módosításoknak egyikét sem 
látom szükségesnek. Ugyanis mi határozatot hoz
tunk az iránt, hogy a minisztérium által kért 48 
ezer újoncának Magyar- és Erdélyország részéről 
kiállítására a minisztériumot fölhatalmazzuk. Ez 
benne van a szerkezetben, csakhogy a 4-ik pont
ban fordul elő, és pedig nagyon természetesen : 
mert elsőben kell megszavazni az üjonczokat, s 
miután megszavaztuk, azután kell a kiállítást va
lakire rábízni, vagy kiállításukra valakit megha
talmazni. Azon javaslat tehát, melyet a miniszté
rium a ház elé terjesztett, tökéletesen logikailag 
van szerkesztve. Az első pontban kívántatik, hatá
rozzuk el az ujonczok kiállítását; és ezt megtet
tük. {Ez nem a kérdéshez tartozik!) Épen a kérdéshez 
fogok ez által jutni. Tökéletesen helyén van tehát 
fogalmazva a kérdés, melyet mostan az elnökség 
által föltétetni kívánok. Nem lehet tehát másképen 
föltenni a kérdést, mint, hogy kívánják-e a néze
tem szerint ott logikailag helyesen föltett szerke
zetet megtartani vagy nem ? Ez az első kérdés: és 
ez egyezik a házszabályokkal is, a fogalommal is. 
{Szavazzunk !) 

BÓniS S á m u e l : T. ház! Vélekedésem sze-
I rint a Tóth Vilmos képviselő úr által idézett ház

szabályi szakasz ide nem alkalmazható, mert bá
tor vagyok kérdeni, visszaveszi-e a minisztérium az 
indítványt ? {Fölkiáltás: A módositvány!) Igen! Enge
delmet kérek, ez egészen más : indítványt vissza 
nem lehet venni, midőn már a ház határozott fö
lötte. Engedelmet kérek, ez nem az indítvány 
visszavétele. É n a szabályokat meg kívánom tar
tatni : mert ebben az esetben ugyan nem látom a 
veszélyt; de történhetnék akármikor, hogy a ház 
egy miniszteri kijelentés által igen lényeges do
logtól elüttetnék. Szükségesnek látom azért a ház
szabályokat megtartani; azok alól senki módosí
tása a házat nem mentheti föl. Szavazzunk azért 
a r ra , hogy megtartsuk-e a szerkezetet vagy ne ? 

Andrássy Gyula gr. miniszterelnök: T. 
ház! Megvallom, nem tudok egyetérteni a tisztelt 
képviső úr kijelentésével. A minisztériumnak épen 
úgy van joga visszavenni szerkezetét, mint akárki 
másnak; ha pedig visszavette, akkor a házszabá
lyok értelmében csak más teheti azt sajátjává, a 
mikor aztán ismét történhetik felette tárgyalás. Mi
után azonban ez nem történt; sőt a ko nnány elő-
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terjesztését más, mint olyan, nem is veheti át: nem 
látom szükségét annak, hogy a fölött szavavazzunk, 
a mire az egész házban semmi véleménykülönbség 
nincs. Méltóztassék megnyugodni. Én azt gondo
lom, hogy mind a két módositvány külön föltevé
se egymásnak nem praejudicál, hanem azon sza
kaszt kell föltenni először, melyet a kaposvári ke
rület érdemes képviselője indítványozott; azután 
vétessék elő a másik indítvány; és ekkor megha-
tároztatnék az is, elfogadtatik-e annak lényege? s 
hová fog tétetni: vajon azon pontra-e ? vagy pedig 
a bevezetéshez, épen a ház határozatának indoko
lására ? 

Csengery I m r e : T. ház! Az eredeti szerke
zetre véleményem szerint azért sem lehet többé 
szavazni, mert ha az ma szavazás tárgyává tétet
nék, arra szavaznánk, hogy a tegnapi határozat 
maradjon-e meg tovább vagy se? A tegnapi hatá
rozat által eltért a ház az eredeti szerkezettől, mert 
nem megszavazás mondatott ki, hanem a kormány 
fölhatalmazása. Azon tárgyra nézve tehát már teg
nap visszalépett a kormány az eredeti szerkezettől 
akkor, mikor a kérdésnek ily módon föltevését el
fogadta. Az eredeti szerkezet további szavazás tár
gya nem lehet, hanem igenis atettmódositványok. 
(Helyeslés.) 

Elnök: Ugy veszem észre, a többség azt kí
vánja, hogy mindenek előtt szavazás történjék arra, 
vajon Somssich Pál képviselő úr módositványát el
fogadja-e a ház többsége vagy nem? Ennélfogva 
méltóztassanak azok, kik Somssich Pál módositvá
nyát el kívánják fogadni, fölkelni. (Megtörténik.) 
Somssich Pál képviselő úr módositványa elfogad-
tatik. Már most szavavazni kell Várady Gábor kép
viselő módositványa fölött. 

Somss i ch P á l : Kérjük a módositványtmég 
egyszer fölolvastatni. 

T ó t h Vilmos j e g y z ő [olvassa Várady Gábor 
módositványát.) 

K e r k a p o l y K á r o l y : Ha azonnal elintéztetni 
kivánja a képviselőház az épen újból fölolvasott 
módositványt, akkor kénytelen vagyok szavazás 
előtt egy pár alázatos észrevételt tenni; (Nem le
het!) ha pedig azonnali elintézését ezen némileg 
bővebb módositványnak netalán czélszerünek 
nem tartaná a tisztelt ház , és vagy máskorra 
halasztaná, vagy az ülést egy kis időre a gon
dolatok öszpontositása végett fölfüggesztené , 
akkor (Nem kell!) Ha méltóztatnak azonnal 
intézkedni, akkor nekem két szót illetőleg lesz né
mi észrevételem. 

Egyik az, hogy a szövegben az mondatik, hogy 
a bizottság jelentéséből meggyőződtünk arról, hogy 
az ország és a hon biztossága czéljából ez és ez szük
séges. (Fölkiáltások: Nem a hon, hanem a trón!) Al-

D'V. kalmasint a rósz acustica miatt értettem ezt ig 
Ha ez nincs benne, akkor ezen észrevételem elesik. 

A másik, mire észrevételt akarok tenni, az, a 
hol az van mondva, hogy segélyezéskép. Ezt ré
szemről nem tartom helyesnek. (Maradhat az !) Bo
csánatot kérek, de lehetnek emberek, a kik az egé
szet igy nem akarják elfogadni, de nem is kívánják 
elvetni; s én is azok közé tartozom, mert e kifeje
zésen megütközöm, mert segélyezni anyit jelent, 
mint mást segíteni; én pedig nem másnak segélye
zésére, legalább nem csupán, hanem épen saját ha
zánk érdekében és biztosítása czéljából vélem a 48 
ezer ujonczot megajánlhatónak, egészen egyetér-
telmüleg a kormány előterjesztésének azon szavá
val, mely azt mondja, hogy a hézag pótlása az or
szág biztonsága érdekében is nem halasztható. It t 
magunkat és hazánkat értem: s ekkor nem segé
lyezéskép, hanem csupán magunk érdekét tekint
hetem. 

BÓniS S á m u e l : Midőn a tanácskozás befe
jeztetett és két indítvány között történik a szava
zás, a mennyiben a szavazást indokolni nem lehet, 
a fölszólalást ily módon, engedelmet kérek, én el
fogadhatónak nem látom. (Zaj.) 

E l n ö k : Bocsánatot kérek, nem történt sza
vazás közben. (Nagy zaj. Szavazzunk!) Méltóztas
sanak azok, kik Várady Gábor képviselő úr mó
dositványát elfogadják, fölállni. (Megtörténik. Nagy 
zaj.) Még egyszer fölteszem a kérdést. Méltóztas
sanak most azok, kik Várady Gábor képviselő úr
nak indítványát nem fogadják el, fölállani. (Meg
történik.) 

Just l l József (szól, de a nagy zajban nem 
hallani.) 

Elnök: Nem tudom, mit kivan a tisztelt ház? 
(Jobb felöl: A végzést kimondani !) A t. ház többsé
ge Várady Gábor képviselő úr módositványát el 
nem fogadja. (Jobb felöl: Helyes !) 

' Andrássy Gyula gr. miniszterelnök : 
Tisztelt ház! Én a végzést úgy fogtam föl, hogy 
a többség Várady Gábor képviselő úr módositvá
nyát, úgy a mint van, el nem fogadta: azért bátor 
vagyok most formulázva a t. ház elé terjeszteni azt, 
a mit előbb az indítványra nézve már elmondot
tam, hogy t. i. vannak abban oly eszmék, melye
ket magam is, illetőleg a kormány, olyanoknak is
mer, melyek természetes bevezetéséül és indokolá
sául szolgálnak a hozandó határozatnak. Ezt tehát 
— nem ragaszkodom annyira a szerkezethez, de 
Örvendenék, ha az a t. ház helybenhagyásával ta
lálkoznék — ekként lehetne formulázni: „Miután 
a képviselőház a szükség megtudására kiküldött 
bizottság jelentéséből meggyőződött arról, hogy a 
magyar ezredeknek azon lábra állítása, mely az 
ország és a trón biztosságára szükséges, halaszt-
hatlanná vált: a jelen rendkívüli körülmények te-
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kintetbe vételével határoztatott , hogy . . ." stb. ( 
(Helyeslés.) 

E l n ö k : Méltóztatik a tisztelt ház elfogadni ? 
(Jobbról: Elfogadjuk! Balról: Szavazzunk!) Méltóz
tassanak tehát azok, kik a fölolvasott bevezetést el
fogadják, fölállani. (Megtörténik.) A ház többsége a 
fölolvasott bevezetést elfogadja. 

Most következik a többi pont. 
Tóth Vilmos j e g y z ő (olvassa a miniszteri ha

tározatijavaslat 2-ik pontját.) 
Tisza K á l m á n : T. ház! Már tegnap is volt 

szerencsém nyilvánitani, hogy én magában a mos
tani határozatban kivánok némelyeket kifejeztetni. 
Erre vonatkozólag most leszek bátor mindjárt föl
olvasni módosítványomat. Én azt hiszem, t. ház, j 
midőn ilyen, valóban nagy tehernek az országra J 
rovásáról van szó, ha a kénytelenség miatt azt el
kerülnünk nem is lehet, kötelességünk megtenni 
mindent egyfelől az iránt, hogy a mit esak a kö
rülmények engednek, mindenben törvényes le
gyen az eljárás, másfelől úgy intézkedni, hogy a 
mennyire lehet, ezen teher mindig igazságosan és 
igy könnyebben elviselhetó'leg legyen a népre ki
róva. A második szakaszt tehát igy óhajtanám 
szerkesztetni: „Az ujonczáílitás közelebbi föltéte
lei a minisztérium előterjesztése folytán később, 
mindenesetre azonban a hazai törvények s a tör
vényes gyakorlat szellemében, és akként fognak 
megállapittatni, hogy az ország által megajánlott 
ujonezok csak a magyar ezredekbe osztassanak 
be." A törvényesség szempontján kivül vezet en
gem ezen módositványnál az is, hogy — a mint 
bizonyosan igen jél méltóztatnak tudni — a ma
gyar törvényes gyakorlat több tekintetben eltért, 
még pedig előnyösen tért el attól, a mi mostanság 
volt gyakorlatban. Jelesen, hogy többet ne emiit-
sek : a most elmúlt rendszer idejében a megváltás 
volt behozva, melynek eredménye az volt, hogy mig 
a vagyonosabbak lefizették a váltságdijat, mi, az 
Isten tudja, hová fordíttatott, addig a megváltott 
helyett, más szegény családok gyermekei beso-
roztattak, a mi mint szembeszökő igaztalanság ter
mészetesen mindeniknek elégedetlenségét okozta; 
holott a régi magyar törvényes gyakorlat szerint 
csak a helyettesítés volt megengedve, azaz, ha valaki 
a katonai szolgálat alól magát mentesittetni kivánta, 
állithatott maga helyett mást, de nem menekedhe
tett meg más szegényebbnek rovására. Továbbá 
tudjuk, hogy a mostani gyakorlat szerint nagyobb 
kerületenkint vettetett ki a kiadandó ujonezok 
száma, minek az lett a következése, hogy gyakran 
valósággal az egyes elöljárók Önkénye szerint egyes 
községekből mind elvitték a fiatal embereket, mig 
más községekben mind otthon maradtak. Hogy 
ez minő igazságtalanság, s hogy a régi gyakorlat 
ennél mennyivel helyesebb volt, mely szerint az 

egyes községek tartoztak a nép száma szerint ra
jok eső részt kiállítani: bővebben indokolni nem 
szükséges. Többeket is hozhatnék föl; de a t. ház 
figyelmét továbbá nem kívánván fárasztani: egy
szerűen módosítványomat ajánlom. 

Jóka i Mór: Tisztelt képviselőház ! Azon kér
désre, hogy kell-e Magyarországnak és rögtön 
kell-e fegyverkezni ? csak igennel válaszolhatok; s 
ha ezt jelenti a miniszteri előterjesztés, szavazatom
mal hozzájárulok. 

Az indokokat, miként fegyverkeznünk szük
séges, nem meritem a bizottság előadásából: köz
tudomásúak azok. Napjainkban a diplomatia nem 
mysterium többé, s a politika nem monopólium. 
Egész Európa fegyverkezik, még a neutrális Schweiz 
is ; ily időben Magyarország sem fogja magát hu-
zamosb ideig csupa fáklyás zenékkel és illumina-
tiókkal megvédhetni. Azért nem is beszélek, bár
mily háládatos tárgynak kinálkozzék is, az örök 
béke áldásairól, a mi vérünk kíméléséről. A béke 
bizony mindnyájunk előtt kedves, s az elvérzés 
nem kívánatos; de mikor a harczolás kötelességül 
áll előttünk, akkor egy szívvel és akarattal ott kell 
lenni mindenkinek, kinek Isten ép szivet és kart 
adott. Az örök béke nem függ tőlünk: rég forron
gó európai kérdések vég kitörésökböz közelítenek, 
s hogy azoktól magunkat készületlenül ne hagy
juk találtatni: az ránk rótt kötelesség; nem más. 

Volt idő, midőn a magyar nemzet óriási erő
feszítésre volt képes, midőn egy évben 200 ezer, 
és tiz hó múlva ismét 50 ezer ujonezot szavazott 
meg az országgyűlés, és a fiatal hadseregnek is a 
régi kipróbált katonaság képezte a tömöritő mag
vát. Ha ily veszély fenyegetné hazánkat, hiszem, 
hogy hazánk mai fiatalsága sem lenne kevésbbé 
lelkesült, mint volt a húsz év előtti. 

Többen azon képviselőtársaink közül, kik az 
ujonczállitást egyátalában és elvben is ellenzik, 
épen igy aggodalmaskodtak az ujonczáílitás elvi 
megszavazásakor 1848-ban, midőn az akkori mi
nisztérium kivánta a háztól. 8 kérdem tőlök. . . . 
(Közbeszólás: Csak egy volt!) Tehát csak azon kép
viselőtársamtól kérdem: ha akkor a ház az ő ag
godalmaira hajlik és a fegyverkezést elhalasztja, 
nem lett volna-e kénytelen a magyar nemzet a bé
két oly áron vásárolni meg, hogy ellenségei leg
kisebbikének adja meg magát? Hogy ezt nem 

| tette, igaz, hogy sok ember életébe került ; de az 
egyes honfiak életének árán európai életet szerzett 
magának az ország, s az akkori nagy véráldozat nél
kül ma nem beszélne senki arról, hogy „van Ma
gyarország." (Élénk tetszés.) 

Ámde teljes mértékben osztom azon képvi
selőtársaink aggodalmait, a kik biztosítékokat 
akarnak birni az iránt, hogy a fegyverkezés Ma
gyarország és a magyar trón érdekében történjék, 
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nem pedig ez érdekek ellenkező irányában. Az or
szággyűlés elhatározhatja, hogy az ország állítson 
ki negyvennyolcz ezer ujonczot; de, hogy ne csak 
negyvennyolcz ezer darab emberi testet, hanem 
negyvennyolcz ezer hazafiúi lelket is adjon a had
seregnek : ezt csak megfelelő intézkedései által ér
heti el a törvényhozás. A háborúba menetelt de-
cretálhatja a hatalom, az országgyűlés megajánl
hatja a hozzá való eszközöket, előkészíthetik azt a 
hadvezérek; de a győzelem megnyerése a közka
tonák dolga. (Ügy van!) Hogy a közszellem hiá
nya a hadseregnél minden hadvezéri combinatiót 
meghiúsít, arról tanúskodnak a közelmúlt ese
ményei. 

Azért fölöttébb szükséges, hogy ily intézke
dések, melyek a katonai közszellemet fentartják, az 
országgyűlés által megtétessenek. 

Legelső sorban áll azok között, hogy az ujoncz-
állitásnál a törvény és törvényes szokások megtar
tassanak. 

Mindenki fogja számos példából tudni, hogy 
az ujonczállitás, a múlt évek rendszere mellett, egyi
ke a legodiosusabb adózásoknak a nap alatt. Nem a 
véradót értem, nem is a formaszerü megváltást; ha
nem azt a valóságos pénzben fizetett adót, a titok
ban marokba nyomott adót, az állam háta mögött 
fizetett adót, melyből nem az állam, de annak szol
gái gazdagultak. Végtelen a visszaélés, a népnek 
kizsarolása e tekintetben, s alig hiszem, hogy vol
na, a ki ne tudná, miszerint még a béres szolgale
gények évi bére is egy részben ily czélra veszte-
gettetett el. s a kit valósággal elvittek katonának, 
az csak szegénysége és az emberi igazságtalanság 
iránti felháborodása érzetét vitte oda magával. í g y a 
katonáskodás évről évre népszerűtlenebb eszme lett 
Magyarországon. Azért mulhatlannak találom, hogy 
a kormány nyugtassa meg a hazát aziránt, misze
rint az ujonczállitás módjára nézve oly rendszert 
fog életbe léptetni, mely a czélnak megfeleljen. 

Továbbá, a mit hazánknak számos szentesitett 
törvénye elrendelt, hogy a magyarországi ujón
ozok magyarországi ezredekbe soroztassanak, Ma
gyarország védelmére szolgáljanak, azt most a tör
vényeken kivül még egy, a törvényeknél nagyobb 
úr is kívánja: a szükség. Szükséges, hogy a ma
gyarországi hadfiak, a legvéresebb megoldással fe
nyegető európai bonyodalmak miatt, hazánk leg
közvetlenebb védelmére forditassanak ; hogy czél-
jok legyen ezt a mi Magyarországunkat a magyar 
király számára, ha kell, a félvilág ellen megvédeni, 
de ne legyen hivatásuk, soha, idegen nemzeteket 
leigázni, a kiknek szabadsága mielőttünk is szent, 
és ne legyen küldetésök politikai rögeszmékért el
hullani, a mikhez Magyarországnak semmi köze. 
{Élénk helyeslés.) 

Ha ezen tárgyakban megnyugtató választ ka

punk a magyar kormányférfiakktól: én hazánk 
fentartásának érdekében, a trón iránti hűség köteles
ség-érzetében fogok a miniszteri előterjesztés mel
lett szavazni; ha azonban ezen kívánságunk, mely 
Tisza Kálmán tisztelt barátom módositványában 
nyert kifejezést, elutasittatnék: akkor kénytelen 
volnék azon meggyőződésre jutni, miszerint e rend
szabály nem Magyarország fölfegyvérzésére, ha
nem Magyarország lefegyverzésére szolgál, s sza
vazatomat meg kellene attól tagadnom. 

E czélból pártolom Tisza Kálmán indítványát. 
{Helyeslés bal felöl.) 

Andrássy Gyula gr. miniszterelnök : 
Már a múltkor volt szerencsém a t. ház előtt kije
lenteni, hogy a kormány a maga részéről épen 
nem idegenkedik azon föltételt, hogy a Magyaror
szágból kiállitandó ujonczok a magyar ezredekbe 
soroztassanak, a ház elé terjesztendő törvényja
vaslatba fölvenni, és ezt mindenesetre meg is fogja 
tenni. Egyszersmind pedig maga a határozati ja
vaslat kimondja azt, hogy a kormány nem lehe
tett elkészülve a részletes javaslatnak a ház elé 
terjesztésével , mert hiszen méltóztatnak tudni, 
csak néhány napja, hogy azon terhes hivatás ju
tott nekünk, úgyszólván a törvényhozás és igaz
gatás minden ágaiban felelősség mellett eljárhatni. 
E biztosítékot tehát a kormány a ház elé terjesz
tendő javaslatba okvetlenül föl fogja venni, vala
mint azokat is, melyek a jelen viszonyok között 
az 1840-diki törvények példájára fölvehetők. En
nél tovább természetesen nem bocsátkozhatik a 
részletekbe, és azontúl kérni fogja, majd midőn a 
törvényjavaslatot terjeszti a ház elé, hogy a vég
rehajtást a kormányra méltóztassanak bízni, mely 
bizonyosan kötelességének fogja ismerni a lehető 
könnyebbitéseket alkalmazni és a törvényszerű 
s alkotmányos eljárást, a belopódzott visszaélések 
mellőzésével, követni. 

A mit az előttem szólott t. képviselő úr arra 
nézve méltóztatott mondani, hogy a jelenlegi rend
szer hiányos, s hogy azt igazságosabbal, czélirá-
nyosabbal kell pótolni, azon rendszerrel, melyet 
átalában védelmi rendszernek szoktak nevezni: e 
tekintetben tökéletesen egyet értek vele; és a kor
mány annak idejében alkotmányos utón ez iránt a 
a t. ház elé javaslatot fog terjeszteni. 

E l n ö k : Mindenek előtt arról levén sző, mél-
tóztatik-e a t, ház a szerkezetet elfogadni, méltóz
tassanak azok, kik a szerkezet elfogadják, fölállni. 
(Megtörténik.) A szerkezetet a t. ház többsége el-

I fogadja. 
Tóth Vilmos j e g y z ő (olvassa a miniszteri 

előtérj esztvény 3-dik pontját) 
E l n ö k : Méltóztatnak a 3-dik pontot elfo

gadni? (Elfogadjuk!) Ennélfogva a 3-dik pont 
' megmarad. 
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T ó t h V i l m o s j e g y z ő (olvassa az elöterjeszt-
vény 4-dik pontját) 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház? (Elfogadjuk!) 
Ennélfogva a t. ház a 4-dik pontot elfogadja. 

Tóth Vilmos j e g y z ő (olvassa az előtérjeszt-
vény 5-dik pontját) 

E l n ö k : Méltóztatnak ezen pontot elfogadni ? 
(Elfogadjuk!) Ennélfogva az 5-dik pont is meg
marad. 

Most t. ház többsége által módosított egész 
szerkezet fog fölolvastatni. 

Tóth Vilmos j e g y z ő (olvassa a miniszteri 
előtérj esztvény módosított szerkezeté.t) 

E l n ö k : Következik a módosított egész szer
kezet fölötti szavazás. Erre nézve 22 képviselő úr 
név szerinti szavazást kér. (Zaj. Elnök csönget.) 

Tóth Vilmos jegyző (fölolvassa a név sze
rinti szavazást kérő 22 képviselő beadványát. Nagy 
zaj. Elnök csönget. Fölkiáltások: Halljuk a kérdést!) 
Azt hiszem, a kérdés már föl volt téve az elnök 
által, t. i., hogy elfogadja-e a t. ház a szerkezetet 
egészben, vagy nem? (Zaj. Fölkiáltások: Halljuk 
a kérdést!) 

E l n ö k : Elfogadja-e a t. ház a szerkezetet, vagy 
nem ? (Nagy zaj. Elnök csönget) Csendet kérek, 
különben lehetetlen lesz a szavazatot megérteni. 

T ó t h V i l m o s j e g y z ő (olvassa a képviselők 
névlajstromát, mely alkalommal: 

Igennel szavaznak: Almássy György gr., ifj.Am-
brózy Lajos b., Andrássy Gyida gr., Andreánszky Bol
dizsár, Angyal Pál, Apponyi György gr., Armbruszt Pé
ter, Ányos István, Balomiri János, Bartal György, Bay 
György, Bánffy Albert b., Bánó József, Bánó Miklós, 
Bencsik György, Berényi Ferencz gr., Berde Mózes, 
Besze János, Bethlen Farkas gr., Bethlen János 
gr., Bethlen Sándor gr., Bezerédj László, Binder Lajos, 
Binder Mihály, Bittó István, Boér János (udvarhelyi), 
Botka Mihály, Bömches Frigyes, Branovácsky István, 
Bujanovics Sándor, Borcsányi János, Cebrián László 
gr., Conrád Mór, Csáky Albin gr., Csáky László gr., 
Császár József, Csengery Antal, Csengery Imre, Csik 
András, Csörghe László, Czorda Bódog, Dapsy Vil
mos, Dánffy Károly, Dani Ferencz, Dániel Pál, 
Dékáni Károly, Dellimanics István, Detrich Zsig
mond, Dimitrievics Milos, Dobóczky Ignácz, Domokos 
László, Dózsa Dániel, Dósa Elek, Draskóczy Gyula, 
Eitel Frigyes, Eötvös József b., Eötvös Tamás, Erős 
Lajos, Faragó Ferencz, Fanr János, Fábián Gábor, 
Fáy Gusztáv, Fehdenfeld Frigyes, Fejér János, Fest 
Imre, Fülepp Lipót, Gqjzágó Salamon, Gál János, 
Geczö János, Gedidy Lajos, Glacz Antal, Gorove Ist
ván, Gozsdu Manó, Gyene Károly, Hedry Ernő, 
Hollán Ernő, Horvát Boldizsár, Horváth Antal, Hor
váth Döme, Horváth Károly, Horváth Lajos, Hosszú 
József Hunfalvy Pál, Huszár István, Ibrányi Lajos, 
Ihász Rezső, Inkey József, Ivacskovics György, Ivánka 

Zsigmond, Jankovich Antal, Jekelfalussy Lajos, 
Joannovics György, Jonesku Demeter, Jiísih Jó
zsef , Justh Kálmán, Kacskovics Ignácz , Kalauz 
Pál, Kandó Kálmán, Karácsonyi Ferencz, Kar
dos Kálmán, Kaivtz Gyula, Kálnoky Pál gr,, Ká
rász Benjámin, Kemény Gábor b., Kemény István b., 
Kemény Zsigmond b., Kerkapoly Károly, Királyi 
Pál, Kiss Jakab, Kossuth Pál, Kovách László, Kuba 
János, Kudlik István, Kurcz György, Láng Givsztáv, 
Lator Gábor, Lázár Dénes, Lehoczky Egyed, Lip-
tliay Bélab., Lónyay Gábor, Madocsányi Pál,Máday 
Lajos, Marim Aurél, Mátyáss József, Mihályi Péter, 
Mikó Imre gr., Mikó Mihály, Millutinovics Szvetozár, 
Miske Imre b., Molnár József, Molnár Pál, Nagy 
Elek, Nagy Károly, Németh Károly, Ocsvay Ferencz, 
Önossy Mátyás, Opicz Sándor, Orczy Béla b., Oroszy 
Miklós, Paczolay János, Perczel Béla, Perényi Zsig
mond b,, Feihe András, Pillér Gedeon, Prugberger 
József, Papp Gergely, Rajner Pál, Rannicher Jakab, 
Ráday Gedeon gr., Ráth Péter, Reviczky István,\Ró-
nay János, Rónay Mihály, ifj.Rudics József b., Rud-
nyánszky Flórián, Semsey Albert, Siklóssy Károly, 
Simay Gergely, Simon Pál, Siskovich József, Soms-
sich Imre gr., Somssich Pál, Stefanidesz Henrik, 
Sulyok Mór, Sümeghy Ferencz, Svastics Gábor, Sza-
badfy Sándor, Szabó Imre (pápavárosi), Szabó 
Imre, Szabó Sámuel, Szakáll Lajos, Szápáry Géza 
gr., Szápáry Gyida gr., Szász Károly, Szentiványi 
Adolf, Szentkirályi Mór, Széchenyi Béla gr., Szé
chenyi Imre gr., Székács József, Székely Gergely, 
Széles Dénes, Széli József, Szirmay Pál, Szitányi 
UUmann Bernát, Szmrecsányi Dáriusz, Szemző István? 
Szolga Miklós, id. Teleki Domokos gr., Thury Sá
muel, Tolnay Károly, Tolnay Gábor, Torma Károly, 
Tóth Kálmán, Tóth Lörincz, Tóth Vilmos, Torok 
Bálint, Török Sándor, Trauschenfels Emil, Trefort 
Ágoston, Trifunácz Pál, Ujfalussy Miklós, Urba-
novszky Ernő, Vadász Manó, Vadnay Lajos, Vass 
Sámuel gr., Vay Béla b., Vay Lajos b., Vecsei Oláh 
Károly, Vécsey József b., Vietorisz János, Vitolay 
József, Vojnics Barnabás, Vojnics Lukács, Vodia-
ner Albert b., Vay Sándor b., Vuchetich István, Zer-
dahelyi Incze, Zeyk József, Zeyk Károly, Zichy 
Antal, Zichy-Ferraris Bódog gr., Zichy-Ferraris Vik
tor gr., id. Zichy József gr., ifj. Zichy József gr., 
Zichy Nándor gr., Zsarnay Imre, Zsámbokréíhy Jó
zsef, Zsedényi Ede. 

Nemmel szavaznak: Almássy Sándor, Ács Ká
roly , Bárányi Ágoston, Beliczey István, Bernáih 
Zsigmond, Bekássy Lajos, Bobory Károly, Boczkó 
Dániel, Bogyó Sándor, Bónis Sámuel, Böszörmé
nyi László, Csanády Sándor, Cseh Sándor, Csiky 
Sándor, Damaszkin János, Deáky Lajos, Dessewffy 
Ottó, Degenfeld Gusztáv gr., Döry Ádám, Eöry 
Sándor, Gábriel István, Gál Péter, Ghyczy Ignácz, 
Ghyczy Kálmán, Gubody Sándor, Halász Boldizsár, 
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Hevessy Bertalan, Horváth Elek, Jókai Mór, Kállay 
OdÖn, Károlyi Ede gr., Kiss Miklós, Kiss Lajos, 
Koüer Antal, Kupricz Imre, László Imre, Lovassy 
Ferencz, Luksich Bódog, Luzsénszky Pál b., Mada
rász József, Makray László, Manojlovics Emil, Mar
kos István, Maróthy János, Miletics Szvetozár, Miskol-
czy Lajos, Mocsáry Lajos, Mocsonyi György, Mocso
nyi Sándor, Nagy Ignácz, Nánássy Ignácz, Nikolics 
Sándor, Nyáry Pál, Odescahhi Gyula hg, Oláh 
Miklós, Papp Lajos, Papp Pál, Pap Simon, Patay 
István, Peley Lajos, Pethes József, Pétery Károly, 
Platthy György, Podmaniczky Frigyes b., Popovies 
Zsigmond, Ragályi Ferdinánd, Rutkay István, Salamon 
Lajos, Sipos Orbán, Soldos Imre, Somossy Ignácz, 
Szaplonczay József, Szentkereszthy Zsigmond b., Szon-
tagh Pál, Széky Péter, Thalabér Lajos, Thűry Ger
gely, Tisza Kálmán, Tzdbás János, Ujfalussy Lajos, 
Varga Antal, Varró Sámuel, Váttyi János, Várady 
Gábor, Véghsö Gellért, Vidacs János, Zsitvay József. 

Nem szavaznak: Babes Vincze, Macellariu Illés, 
Moldován János, Puskariu János, Román Sándor. 

Jelen nincsenek: Bartal János, Batthyány Géza 
gr., Barinyay József, Beniczky Gyula, Beniczky 
OdÖn, Berzeviczy Tivadar, ifj. Bethlen Gábor gr., 
Boér János (vingárdi), Borlea Zsigmond, Csernovics 
Péter, Csiky István, Darvas Antal, Deák Ferencz, 
Dedinszky József, Dobrzánszky Adolf, Domahidy Fe
rencz, Domaniczky Boldizsár, Drottlef Tamás Vil
mos, Eszterházy István gr., Fischer István, Fri-
deczky Timót, Gál Miklós, Hertelendy György, Hodo-
siu József, Huszár Károly b., Hrabovszky Zsigmond, 
Illéssy János, Ivánka Imre, Jámbor Pál, Jendrassik 
Miksa , Karácsonyi János, Keglevich Béla gr., 
Kende Kanut, Komáromy György, Konkoly Thege 
Pál, Kubicza Pál, Kún Kocsárd gr., Lónyay Menyhért, 
Lukács György, Lukynich Mihály, Lükö Géza, Mada-
rassy Mór, Majthényi József b., Médán Endre, Me-
las Vilm?s, Mihajlovics Mihály, Mocsonyi András, 

Mocsonyi Antal, Morscher Károly, Papp Zsigmond, 
Perczel István, Podmaniczky Ármin b., Popovics-
Desseanu János, Prónay József Ráday László gr., 
Rónay Lajos, Simonyi Lajos b., Sebestyén László, 
Szemző Mátyás, Szilády Áron, Szilágyi István, Szir-
may Géza, Szluha Benedek, Sztratimirovics György, 
Sipos Ferencz, Teutsch György, Tisza Lajos, Tisza 
László, Varga Flórián, Wlad Alajos , Zámory 
Kálmán , Zichy Jenő gr. , Zimmermann József 
András.) 

Igennel szavazott 228 , nemmel 87 , jelen 
nem volt 73, nem akart szavazni 5, összesen 
393 . Képviselő van 394 ; 394-dik az elnök, ki 
azonban nem szavaz. 

Elnök: E g y kis idő múlva a méltóságos főren
dek üzenete fog a közterhek tárgyában átküldetni. 
Addig az ülés fölfüggesztetik. {Néhány percznyi idő
köz Zitán:) Méltóztassanak helyeiket elfoglalni: a 
mélt. főrendek üzenete megérkezett. 

Majthényi László b. főrendi jegyző (be
vezettetvén az elnöki szék elélép): Méltóságos elnök, 
tisztelt ház! A mélt. főrendeknek két rendbeli ha
tározatát, melyeknek egyike a f. évi közterhekre, 
a másik a Nemzeti Múzeumban őrzött némely tár
gyaknak a párisi világtárlatra elszállítására vo
natkozik, van szerencsém teljes tisztelettel méltó
ságodnak átnyújtani. 

T ó t h VilmOS j e g y z ő (fölolvassa a felsőház 
határozatait.) 

E l n ö k : Örömmel fogadta a ház a mélt. fő
rendek üzenetét. 

A holnapi nap tekintetbe vétele mellett azt 
hiszem, a tisztelt ház bele fog egyezni, hogy a leg
közelebbi ülés holnapután 10 órára tűzessék ki. 
(Atalános helyeslés.) 

Az ülés végződik d. u. 12l/2 órakor. 

KÉPV. H. NAPLÓ. 1865/7 Hl. 5a 




