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CXVI. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1867. aj)ril 2-dikán 

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

Tárgyai : Bemutatottnak : Ragályi Ferdinánd lemondása ; Kozma Mihály kérvénye alkalmazásért ; Skorut-irszky Ala
josé évpénzért ; Marsó Pá l védirata a Pelegrin testvérek panasza el lenében; Pausz József kérvénye 184%-be I i szállitumiiyai ma"-
téritéseért. Az ujonczozás föltételeit tárgyazó kormányjavaslat élfogadtatik. 

A kormány részéről jelen vannak : Andrássy 
Gyula gr., Festetics György gr., Gorove István, Hor
vát Boldizsár, Wenckheim Béla b. 

Az ülés kezdődik d. e. 10 V órakor. 

Elnök: Az ülés megnyílt. A mai ülés jegy
zőkönyvét Ráday László gr. fogja vezetni. A szó
lani kívánók neveit Ocsvay Ferencz jegyző úr 
fogja jegyezni. 

Az utolsó ülés jegyzőkönyve lesz hitelesí
tendő. 

Ocsvay Ferencz jegyző {olvassa az april 
l-jén tartott ülés jegyzökönyvét.) 

Elnök : Hitelesíttetik. 
Ragályi Ferdinánd képviselő' úr nyilvánítani 

kívánja a t. ház előtt, hogy miután véleménye sze-
rintjelenleg hasznos szolgálatokat nem tehet, kép
viselői állásáról lemond. 

Eáday László gr. jegyző (fölolvassa a le
mondást.) 

E l n ö k : Gömörmegye középponti választmá
nya áj képviselőválasztás eszközlése végett föl 
fog szólittatni. 

Kozma Mihály szatmárnémeti lakos, volt ma
gyar honvéd zászlótartó, az országos építészeti 
vagy más hivatalnál, képességéhez mért alkalma
zást kér eszközöltetni. 

Skorutovszky Alajos borsodmegyei szemerei 
lakos, volt honvédőrnagy, roncsolt egészsége te
kintetéből, bizonyos évpénzben részeltetését kéri. 

Marsó Pál hites ügyvéd, jelenleg torname
gyei törvényszéki ülnök, a f. é. marcz. 23-dikai 
képviselőházi ülésben a Pelegrin testvérek által be
adott panaszok ellenében saját igazolását figye
lembe vétetni kéri. 

Pausz József, pesti polgár, az l8* 8 / 4 9 évi idő
szakban a magyar kormány részére teljesített szál-
litmányai alkalmával szenvedett kiadásaiért 52366 
pengő forintokat kér utalványoztatni. 

Mindezen iratok a kérvénvi bizottsághoz jfeé-
tétnek át. 

Napirenden vau a f. é. marcz. 5-
határozat által már megajánlott 48,000 ujoncz kiál
lítása föltételeit és módját tárgyazó kormányjavas
lat tárgyalása. Jegyző ár föl fogja olvasni a minisz
teri előterjesztést. 

R á d a y L á s z l ó gr . j e g y z ő (fölolvassa a mi
niszteri etöterjesztést az ujonczozás föltételeiről. 

P a p p Zs igmond: T. ház! Minden adó o ne
mek közül, melyeket a haza tőlünk követel, tagad-
hatlan és kétségbe nem vonható, a véradó a legter-
hesebb. Terhes volt ezen adó szervezete és neme 
különösen 48 előtt, midőn ezt, valamint a többi adó
zásokat és tartozásokat is, egyedül a jobbágyok tel
jesítették, a nélkül, hogy voltaképen lett volna ne
kik akkor mit védelmezni, a nélkül, hog'v üarv-
szólva lett volna azoknak akkor még tulajdon ha
zájuk. Kötéllel fogták akkor az emberiség legna
gyobb gyalázatára a szegény jobbágyok fiait; ki
zaklatták, úgyszólván kizavarták és kiragadták 
szeretett szülőik, testvéreik és kedveseik köréből, 
azért, hogy mészárszékre vigyék azon érdekek 
védelmére, melyeket 6'k akkor magokéinak el nem 
ismerhettek és melyek úgyszólván homlokegye
nest az ő érdekeik ellen voltak. Ebből származha
tott és származik azon idegenkedés, inelylyel a köz
nép a katonáskodás iráut viseltetik, mely idegenke
dés mindaddig fen fog maradni, meg sem fog 
szűnni, inig a katona, ki besoroztatik, azon öntu
datra nem fog vergődni, miszerint ő, mint ilyen, 
mint katona, saját hazáját, nemzetét, nemzetiségéi, 
ennek érdekeit, jóllétét és fölvirágzását védi, nem 
pedig ideg-en érdekeket. Ez és nem más lehet n, 
honvédelem dicső és négyszerit eszméje ; csak igy 
és nem máskép képzelhető azon lelkesedés, mely 
képes is, akar is minden akadályokkal megküz
deni, vagy ha kell és kelleni fog, szeretett hónáért 
a legnagyobb adóval, vérével s illetőleg életével is 
adózni. A rómaiak, uraim! szívesen meghaltak ha
zájukért, meghaltak azért, mert jelszavok vol t : 
„Dulce et decorum est pro patria móri." Tudjuk 
és emlékezünk mindnyájan a spártai, görög és ró
mai anyákról, hogy akkor, amidőn öldöklő lánd-
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zsát adtak gyermekeikés fiaik kezébe, hogy a ha
zát megmentsék,azzal bocsátották el : „Vagyezzel, 
vagy ezen térj vissza." Ezen symbolicus anyai el
bocsátás annyit jelentett akkor és annyit jelenthe
tett, hogy : „Menjetek, fiaim, a csatába, mentsétek 
meg hazátokat és azzal együtt anyátok becsületét, 
vagy pedig haljatok meg inkább a csatában, sem
hogy anyátokat, ki benneteket szült, ápolt és ne
velt, megbecstelenitsétek." Csak szabad hazában 
és ott, hol a szabadság, a testvériség és egyenlőség 
felütötte sátorát, és tettekben is uralkodik, csak 
ott lehet hősöket találni, csak ott teremhetnek, ott 
születhetnek és szaporodhatnak aLeonidások. Cur-
tiusok és Mucius Scaevolák. Csak ott lehet elmon
dani, a mint mondta Mucius Scaevola: „Longus 
est post me ordo idem petentium decus." Ellenke-
kezőleg ott, hol rabszolgaság, hol elnyomás uralko
dik, ott nem fogunk másokkal, mint zsoldosokkal 
találkozni, és hősökkel semmi esetre sem. 

í gy és nem máskép fogtam én föl a honvéde
lem eszméjét, igy és nem máskép értelmezem én 
azt. és akarom, hogy legyenek azon seregek s le
gyenek azon ezredek, melyeknek kiállítási módo
zata iránt a minisztérium a ház elé javaslatot ter
jesztett. De hogy ez megtörténhessék, mindenek 
előtt megkívántatik: először, hogy azon ezredek, 
illetőleg azok tagjainak mindegyike át legyen hatva 
azon öntudattól, hogy o a nemzetet és nemzetiséget 
védelmezi; másodszor, hogy tudja, hogy az alkot
mányt védi; és harmadszor, hogy lelkesedve le
gyen aziránt, miként az alkotmány nem tulajdona 
csak egyeseknek, hanem átalános tulajdona édes 
mindnyájunknak. Ezt akarom. Es miután alkot
mányunk helyre van állítva, hiszem is. hogy igy 
lesz. Hiszem, hogy a honvédek, illetőleg ezredek 
ezen lelkesedés által föl lesznek hevülve; és ha a 
rend és igazság istenaszszonya fog uralkodni, bizo
nyosak lehetünk, hogy a Mars istene bizonyosan 
mindenütt győzni fog. 

Miután pedig, ha ezen szerkezetet keresztül 
pillantjuk, át fogjuk látni, hogy abban minden 
érdekre különös figyelem van fordítva : én azt áta-
lánosságban pártolom; pártolom különösen azért, 
mert találkozik ezen szerkezet azon régóta a haza 
által is táplált óhajjal, hogy polgári állásától senki 
hosszabb időre el ne vonassék, a 6 évi szolgálati 
idő által pedig a régi rendszer következtében el
harapózott immoralitásnak eleje lesz véve. 

Tisza K á l m á n : A minisztériumnak most 
tárgyalás alatt levő határozati javaslata nagyobb
részt magában foglalja azon módozatokat és fölté
teleket, melyek hogy megállapittassanak a jelen 
ujonczkiállitásnál, magam is óhajtandónak tartom. 

Ha összehasonlítjuk azon javaslatot régibb 
törvényeinkkel, igaz, nincs e javaslatban mind 
azon föltétel benfoglalva, melyet ama törvény ek-

' ben meglelünk; 10-dik szakaszában pedig a tech-
j nikai fegyvernemekre nézve kivételt kíván tenni 
| azon átalános szabály alól, melyet mind ama ré-
| gibb törvények, mind ezen javaslat is megállapít, 
I jelesen, hogy az ujonczok csak magyar ezredekbe 

soroztassanak; mindamellett azonban , miután az 
utóbbira nézve maga e javaslat is kimondja, hogy 

| ez csak kivételképen történik, miután az egész ja-
i vaslat csak azon egy esetre szól, és maga e javas-
| lat közel kilátásba helyezi, hogy a védelmi rendszer 

törvényhozásilag meg fog állapitatni, sőt kimondja 
azt is, hogy az igy megállapítandó védrendszer 
kötelezettségei, előnyei és hátrányai fognak alkal
maztatni a most besorozottakra is : én se az észlelt 
hiányok, se az emiitett eltérés fölött vitát előidézni 
egyátalában nem szándékozom. Nem már csak 

j azért se, mert helyesebbnek tartom az ezek által 
| érintett igen nagyfontosságú kérdéseket nem most 
1 mellesleg hozni szőnyegre, hanem tüzetes vita tár-
j gyáva tenni akkor, midőn a védrendszer megálla

pítása lesz föladatunk, (xitolános helyeslés.) 
Jelenleg csak egy megjegyzésre szorítkozom; 

s tán lehet remélnem, hogy nem csak elvtársaim, 
i de a t. ház többsége, tán maga a minisztérium is 
1 helyesnek fogja találni ezen észrevételt. (Halljuk!) 
| Ezen észrevételem arra vonatkozik, miszerint én 

nem tartom helyesnek, hogy a határozati javaslat 
két első bekezdésében — mert gondolom, csak 
a határozati javaslatnál kell kezdeni azt, mi ta
nácskozásunk tárgyát képezi — hogy. mondom, 
itt ujonczok megajánlásáról, megajánlott ujonezok-
ról van szó : nem tartom ezt helyesnek, mert az nem 
híven fejezi ki azt, a mi valósággal történt, a mennyi-

! ben. gondolom, mindnyájan tudjuk, hogy az ország-
J gyűlés nem ajánlott meg ujonczokat, hanem a mi

nisztériumot fölhatalmazta az ujonczok kiállitására. 
Még akkor is, ha most már arról volna szó, hogy 
ezen ujonczkiállítás a föltételekkel és módozatok
kal együtt törvénybe igtattassék, ezt még akkor 
sem találnám helyesnek: mert úgy gondolom, 
hogy még akkor is azt kell a törvénybe igtatni, a 
mi történt. Történt pedig az, a mit szerencsém volt 
előbb is mondani, hogy a minisztérium fölhatal-
maztatott ujonczok kiállitására. 

Ezeknek folytán én a minisztérium határozati 
javaslatát a részletes tárgyalás alapjaid elfogadom. 
A most utoljára említett szempontoknál fogva bá
tor vagyok egy rövid módositványt a ház asz
talára letenni, minden félreértés elkerülése végett 
kijelentvén előre is, hogy ezen módositvány sorsá
tól fog függni, ha én, és azok, kik netalán velem 
egy véleményben lesznek, az egész javaslatot elfo
gadjuk-e, vagy nem. 

E l n ö k t Szólásra senki sincs följegyezve: 
l kérdés tehát, hogy a t. ház a minisztérium javas

latát átalánosságban a részletes tárgyalás alapjául 
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elfogadja-e, vagy nem? (Elfogadjiok!) Méltóztassa
nak azok, kik elfogadják, fölállani. (Megtörténik.) 
A t. ház azon határozati javaslatot. melyet a mi
nisztérium előterjesztett, átalánosságban a részle
tes tárgyalás alapjául elfogadja. 

Következik a részletes tárgyalás. 
Ráday Lász ló gr. j e g y z ő (olvassa a minisz

térium által előterjesztett határozati javaslat bekezdésé
nek első szakaszát.) Tisza Kálmán képviselő urnák 
mindjárt a czimre nézve van egy módositványa. 
hogy t. i. „az ujonczok megajánlásához" helyett 
tétessék: „ujonczok kiállításához.* (Elfogadjiok!) 

E l n ö k : Méltóztatnak ezen módositványt el
fogadni? (Elfogadjuk!) Ennélfogva mindjárt a ki-
kezdésnél e szó helyett: „megajánlásához" „kiál
lításához" tétetik. 

Ráday L á s z l ó gr. j egyző (olvassa a minisz
teri előterjesztés második bekezdését.) A második be
kezdésre nézve Tisza Kálmán képviselő úr azon 
módositványt ajánlja, hogy a 7-dik sorban levő 
ezen szó: „nélkül" után a többi kihagyassék és 
helyébe tétessék: „a minisztériumot fölhatalmazta. 
hogy Magyarország és Erdély részéről 48 ezer 
ujonczot azonnal kiállíthasson és ezen ujonczálli-
tásra nézve a következő föltételeket állapította 
meg." (Atalános helyeslés.) 

~ Andrássy Gyula gr. miniszterelnök: T. 
ház! A mennyiben ezen határozati javaslat első 
bevezető pontjai a történtek elősorolását czélozzák, 
én abban, mit a t. képviselő úr javasolt, csak a 
történtek szorosabb és szabatosabb ecsetelését, 
vagyis inkább a dolgok menetét találom . s azért 
annak elfogadása ellen a kormány részéről nin
csen semmi ellenvetés. (Helyeslés.) 

Elnök : Méltóztatnak elfogadni ? (Elfogad
juk!) Ennélfogva a szerkezet Tisza Kálmán mó
dositványa szerint fog megváltoztatni. 

Ráday Lász ló gr . j egyző (olvassa a minisz
teri előterjesztés bevezető pontjait a tett módosítások 
szerint; azután a javaslat első pontját.) 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni? (Elfogad
juk !) Tehát az első pont marad. 

Ráday László gr. jegyző (olvassa a javas
lat második pontját.'} 

W l á d AlajOS: T. ház! A katonáskodás! kö
telezettség oly teher, melyet különösen a nép nem 
örömest vagy legalább nem szívesen akar viselni: 
hogy tehát alkalmat nyújtsunk a népnek, hogy 
ezen terhet szivesebben viselje — véleményem sze
rint — szükséges volna a katonáskodási időt le
szállítani. Ezt pedig annyival inkább bátor vagyok 
indítványozni, mert 1848-ban is, midőn az akkori 
első magyar minisztérium 200 ezer ujoncznak 
megszavazását kérte a háztól és a katonáskodásra 
nézve 6 évi időszakot szabott meg, a ház megsza
vazván az ujonczok számát, a katonáskodás idejét 

KÉPV. n. HAPLÓ. 186%. ív. 

4 évre szállitotta le. Én azt hiszem, hogy a mit a 
ház akkor tett , ezt tegye meg a t. ház most 
is, s ez által különösen a köznépnek nyújtson al-
kalmatés módot arra, hogy szivesebben menjen kato
náskodni, mi bizonyosan megtörténik, ha az illető 
tudni fogja, hogy kevés idő múlva ismét haza jö
het. Ezt szükségesnek tartottam előhozni, mert 
képviselővé lett megválasztatáson! után egyszerű, 
de józan, természetes észszel biró választóimtólföT 
szólittatván a katonáskodási időtartamnak megrö
vidítése eszközlése végett, én nekik az 1848-dik or
szággyűlés határozmányaira vonatkozólag azt mon
dottam, miszerint biztos reményök lehet arra, hogy 
a rövidebb katonáskodási idő annyival inkább el 
fog fogadtatni, mert már az 1848-dik évi ország
gyűlés négy évi időtartamot fogadott el a katonás
kodásra nézve. Hogy pedig a rövidebb katonás
kodási idő a czélnak megfelel, erre nézve Porosz
ország nyujtá a legvilágosabb bizonyságot. Én te
hát arra kérem a t. minisztériumot s a t. házat, 
méltóztatnék elfogadni azt, hogy 6 év helyett 4 
évi katonáskodási idő állapittassék meg. 

Bernáth Zsigmond: T. ház! Én abban a 
véleményben vagyok, hogy az igen t. minisztérium 
nem csak ezen egy szakaszt akarja a védrendszer 
megállapítása alkalmával megváltoztatni, hanem a 
határozat több pontjait is, midőn a második pont
ban azt kívánja kimondatni, hogy a most kiállí
tandó ujonczok minden kedvezményben és hát
rányban részesittetni fognak akkor, midőn a hon
védelmi rendszer foganatba fog vétetni. Azt hiszem 
tehát, hogy most azon észrevétel, melyet előttem 
szólott képviselő társam tett, fen nem foroghat, és 
a szerkezet megmaradhat, a mint van. (Elénk he
lyeslés.) 

Elnök: Méltóztatnak elfogadni a javaslat 
ezen pontját ? (Maradjon !) Tehát változatlanul 
marad. 

Ráday László gr. jegyző (olvassa a javas
lat következő pontjait a 3-diktól a 9-dikig, melyek 
egyenkint elfogadtatnak. A 10-dik pont fölolvasása 
után fölszóled) 

FaragÓ FerenCZ : T. képviselőház! Nekem 
ezen pontra ugyan semmi észrevételem nincs; ha
nem óhajtottam volna, ha a t. minisztérium egyút
tal a katonai intézetek megnyitásáról is értesített 
volna: mert ennek folytán teljesíthette volna a 
nemzetnek azon atalános óhaját, hogy a magyar 
ezredekben magyar tisztek alkalmaztassanak. (Hall-
jiűi! Nem értjük !) Jól tudjuk, hogy a magyar ifjú
ság látván, hogy a német elemnek és más betola
kodó idegeneknek adatik az elsőség, a katonai pá
lyától önként visszavonult. Mihelyt a magyar 
ezredekben magyar tisztek alkalmaztatnak, mind
járt más lesz a lelkesültség. Hanem ezt egyedül a 
Ltidoviceum megnyitásával lehetne elérni; ez eset-

19 
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ben úgy vélem, a tanuló ifjúság nagy része oda 
fog tódulni, és be fogja bizonyítani azt , hogy a 
szabadság, melyben született, csak karját, akaratát 
edzette meg, és hogy életét és vérét hazájáért, ki
rályáért lelkesülve föláldozni kész. Hol oly rende
letek, minő a budai hadparancsnokság által kibo
csáttatott, bírnak az elvek megállapítására befo
lyással, ott a tetterő nem tenyész, mert az csak a 
szabadság éltető levegőjében érik meg. (Ma
radjon !) 

Stefanidesz Henrik: T. ház! Nekem csak 
egy csekély észrevételem van ezen tizedik pontra 
nézve. Az mondatik benne: „hogy a kiállítandó 
ujonczok egyedül magyar ezredekbe sozoztassanak. 
Nem ellenzi azonban az ország," stb. „Ország" 
helyett azt kívánnám , hogy mondassék : „or
szággyűlés." (Maradjon az eredeti szerkezei!) 

P a p p Z s i g m o n d : Én azt gondolom, a mikor 
az ország nem ellenzi, akkor az országgyűlés sem 
fogja ellenezni. 

E l n ö k : Kivánja-e a t. ház, hogy hozzá tétes
sék: „gyűlés"? (Nem kell!) Tehát a tizedik pont is 
változatlanul marad. 

Ráday László gr. jegyző (olvassa a javas
lat 11-dik és 12-dik pontját, mely egyenkint elfogad-
tatik.) 

E l n ö k : Most az egész szerkezet úgy, a mint 
a módositásokkal kiegészítve összeállittatott, még 
egyszer föl fog olvastatni. 

Ráday László gr. jegyző (olvassa az elfo
gadott szerkezetet.) 

E l n ö k : Méltóztatnak a szerkezetet úgy, mint 
azt a jegyző úr most fölolvasta, elfogadni ? (Elfo
gadjuk !) Ennélfogva a javaslat, mint a ház hatá
rozata, elfogadtatván, nincs egyéb hátra ,minthogy 
a jegyzőkönyv hitelesittetvén, ezen határozat a 
mélt. főrendekkel közöltessék. E határozat átadá
sával Ráday László gr. jegyző bizatik meg. 

BÓniS S á m u e l : Jó l enne , ha e határozatot 
még ma át akarjuk küldeni a főrendekhez, az ülést 
fél órára fölfüggeszteni és a jegyzőkönyvet azonnal 
hitelesíteni. (Helyeslés.) 

T ó t h V i l m o s : Ma nincs ülésök a méltósá
gos főrendeknek. (Fölkiáltások: Csak hitelesítsük még
is ma!) 

E l n ö k : Minden esetre czélszerűbb lesz, mert 
ha a jegyzőkönyv ma hitelesíttetik , fölöslegessé 
válik a holnapi ülés. (Helyeslés.) Tehát fél órára 

i fölfüggesztem az ülést. 
(Fél órai szünet midva:) 

A jegyző úr föl fogja olvasni a hitelesítendő 
\ jegyzőkönyvet. 

Báday László gr. jegyző (olvassa a mai 
ülés jegyzökönyvét.) 

E l n ö k : Még fontos és igen nevezetes tárgyak 
fognak tárgyalás alá kerülni, mihelyt annyira meg
érnek, hogy a tárgyalási napot lehessen kitűzni. 

V a d n a y LajOS: Nekem a fölolvasott jegy
zőkönyvre egy észrevételem van. Abban ugyanis 
Tisza Kálmán módositványáról az mondatik, hogy 
a ház többsége által fogadtatott e l ; nézetem szerint 
pedig e pont igy lenne szerkesztendő: „A ház ál
tal elfogadtatott," mert egyhangúlag fogadtuk el. 

Báday László gr. jegyző: Egyhangúlag 
nem fogadtatott e l , mert a szavazáskor a szélső 
bal oldalon többen ülve maradtak, a jegyzőkönyv
ben pedig az elfogadás módjának a házszabályok 

i értelmében meg kell említtetnie. (Maradjon a szer
kezet !) 

E l n ö k : A legközelebbi ülés napja a szokott 
módon fog tudtul adatni a tisztelt képviselő 
uraknak. 

A kérvényi bizottság tagjait kérem, méltóz
tassanak az ülés után itt maradni. 

Az ülés végződik d. e. lli/i órakor. 




