
CCLXXIX. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1868. augusztus 6-án 

G a j z á g ó S a l a m o n e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai: Branovácsky István szabadságot kap. A kormány törvényjavaslatot nyújt be a vadászatról. Somssich Pál e'3 
társai a bordezsma, Tisza Kálmán egyéb hűbéri maradványok megszüntetése, Teleki Domokos gr. az erdélyi úrbéri törvényszékek, 
Ráday László gr. az erdészet iránt interpeliálják a kormányt, mely is valamennyi kérdésre azonnal felel, A fold- és jövedelemadóról 
azóló törvenyczikkek szentesittetnek. Kérvények bemutatása. A véderörol szóló törvényjavaslat részletes tárgyalása tovább foly s 
bevégződik. 

A kormány részéről jelen vannak: Andrásy 
Gyula gr., Gorove István, Horvát Boldizsár, Lónyay 
Menyhért] később Eötvös József b., Wenckheim Béldb. 

Az ülés kezdődik d. e. 9 V órakor. 

E l n ö k : Az ülést megnyitom. A mai ülés 
jegyzőkönyvét Horváth Lajos jegyző úr fogja ve
zetni ; a szólani kivárj ók neveit pedig Bujanovics 
Sándor és Csengery Imre jegyző urak jegyzik. 

A múlt ülés jegyzőkönyve fog hitelesíttetni. 
H o r v á t h LajOS j e g y z ő (olvassa az augusz

tus 5-én tartott ülés jegyzökönyvét.) 
Elnök: Ha nincs észrevétele a t. háznak a 

felolvasott jegyzőkönyv ellen, (Nincs!) az hitele
sítve van. 

Branovácsky István képviselő úr 14 napi 
szabadságidőt kér. {Közbeszólások: Nem lehet! Többen: 
Megadatik í) 

Horvát Boldizsár igazságügyminiszter úr ki
van szólani. {Halljuk !) 

Horvát Boldizsár igazságügyminiszter: 
A t. ház már többször kifejezte kívánalmát az 
iránt, hogy a hűbéri jogviszonyokból az ország 
kibontakozzék. A múltkor volt már szerencsém a 
kormány nevében kijelenteni, hogy a kormány 
nem fog késlekedni az erre vonatkozó törvényja
vaslatokat egyenkint a ház asztalára letenni. 

Ezen Ígéretnek egy részét váltom be akkor, 
midőn a vadászati törvényt, mely eddig a feudális 
jog alapjára volt fektetve, most a szabad birtok 
eszméjére alapítva, a t. háznak benyújtom, kérvén 

a t. házat, hogy azt kinyomatni, és addig is, mig 
tárgyalás alá vehető', a nyilvánosságnak átadni 
méltóztassék. 

Elnök: Az igazságügyi miniszter úr által 
benyújtott vadászati törvényjavaslat ki fog nyo
matni1) és a t. ház tagjai között szét fog osztatni. 
(Helyeslés.) 

S o m s s i c h P á l : Engedelmet kérek a t. ház
tól, hogy sürgős dolgai közepett egy interpellatiót 
vagyok kénytelen intézni a t. igazságügyi miniszter 
úrhoz. (Halljuk '.) 

Az 1867. novemb. 25-én tartott 177-ik ülésben 
egy kérvényét nyújtottam be a magyar bortermelő 
és szőlőgazdák országos értekezletének a szőlő-
dézsma megszüntetése iránt. Akkor az igazságügyi 
miniszter úr kívánatára a ház elhatározta, hogy e 
kérvény adassék ki ne a rendes kérvényi bizott
ságnak, hanem egyenesen neki, hogy az úrbéri 
maradványok megváltására vonatkozó törvény
javaslat készítésénél figyelembe vehesse. Azóta 
hosszú idő folyt le és e tárgy iránt a haza több 
polgárai várják az eredményt: én tehát bátor va
gyok hozzá azon felszólitást intézni magam és több 
társaim nevében : szándékozik-e a t. igazság--
ügyi miniszter úr a bordezsma megszüntetését, ille
tőleg annak az igazság és méltányosság alapján 
megváltása iránt akár külön, akár az úrbéri viszo
nyokkal rokon kérdésekkel együtt még ezen ülés
szak alatt a ház elé törvényjavaslatot terjeszteni? 

H o r v á t h LajOS j e g y z ő (olvassa az interpella-

! ) Lásd nz Irományok 306-ik számát. 
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tiói): „Szándékozik-e a tisztelt igazságügyi minisz
ter úr a bordézsma megszüntetése, illetőleg annak 
igazság és méltányosság alapján megváltása iránt 
akár külön, akár az úrbéri viszonyokkal rokon 
kérdésekkel együtt még ezen ülésszak alatt a 
ház elé törvényjavaslatot terjeszteni? Benyújtják: 
Somssich Pál, Inkey József, Kacskovics Ignácz, 
Sümeghy Ferencz, Dellimanics István, Majthényi 
József, Bernáth Lajos, Frideczky Timót. Török 
Sándor, Botka Tivadar, Buócz Kálmán, Horváth 
Lajos,Édes Albert, Paiss Andor, Stoll Károly." 

Horvát Boldizsár igazságügyminiszter: 
T. ház ! Előbb volt szerencsém kijelenteni, hogy a 
kormány magáévá tette a ház azon kívánalmát, 
hogy az úgynevezett feudális jogviszonyokból ki
bontakozzék. Ezen jogviszonyok közé tartozik a 
szőló'dézsma is. A kormány nem csak hogy akarja, 
hogy ezen feudális szolgálmány megszüntettes-
sék, hanem ez iránt törvényjavaslata már l észen 
is van; azonban merültek fel bizonyos akadályok. 
a melyeknél f gva a kormány ezen törvényjavas
latot nem terjeszthette eddig a ház elé; ele ezen 
akadályoknak nagy része el van mozdítva, s teljes 
reményem van, hogy szeptemberben a ház aszta
lára ezen törvénviavaslatot is letehetem, bizván 
abban, hogy a ház erőteljes támogatásával fogok 
találkozni akkor, a midőn ezen viszonyok meg
szüntetésére vonatkozó törvényjavaslatot tárgyalás 
alá fogjuk venni. (Helyeslés) 

TíSZa K á l m á n : T. ház ! Én részemről igen 
nagy örömmel vettem az igazságügyminiszter lír 
azon nyilatkozatát, hogy a bordézsma kérdésében 
a törvényjavaslatot minél előbb a ház asztalára fogja 
tenni, Azonban vannak még az úrbéri seggel rokon 
természetű oly egyéb viszonyok is, a melyeknek 
mentül előbbi eltörlése a haza sok ezer polgárainak 
jóllétére és megnyugtatására szükséges. Miután e 
tekintetben különben is szándékom volt interpella-
tiót intézni a t. igazságügyminiszter úrhoz , azt 
hiszem, hogy leghelyesebben cselekszem, ha most 
ezen alkalmat használom fel arra, hogy azon kér
dést intézzem, hogy az ily viszonyokra nézve is 
szándékozik-e a t. miniszter űr törvényjavaslatot 
terjeszteni elő ? mert részemről magamnak is igen 
sok, nagy számú —• valósággal nagyszámú — köz
ségről van tudomásom, melyek e kérdés megoldá
sát valóban igen nehezen várják. Igen óhajtanám, 
ha e tekintetben is megnyugtatna a t. miniszter 
úr, és megnyugtatná azon községeket, a melyeknek 
lételére és megnyugtatására e kérdések eldöntése 
felette szükséges. Ilyen például a contractualis vi
szonyokból eredő birtoklás, melvnek megoldása 
százezrek megnyugtatására szükséges. 

Kérdésemet tehát azért intézem a t. miniszter 
úrhoz, hogy szándékozik-e ezen s az urbériseggel 
rokon természetű egyébb maradványokat illetőleg 

és különösen az ily contractualis ügyekben törvény
javaslatot a ház elé terjeszteni ? 

Horvát Boldizsár igazságügyminiszter: 
T. ház! Ezen interpellatióra igen röviden igennel 
van szerencsém válaszolni. (Helyeslés) 

Andrásy Gyula gr. miniszterelnök : T. 
ház ! 0 felsége idő közben szentesitvén a földadóról 
s a jövedelmi adóról szóló törvényezikkeket, van 
szerencsém ezeket a t. háznak átnyújtani s ezeknek 
közzétételét kérni. 

HorváthLajOS j e g y z ő (olvassa a Utt'órvény-
czikkei1). 

Elnök: Miután e törvényezikkek a képviselő 
házban ki vannak hirdetve, hasonló kihirdetés vé
gett a méltóságos főrendeknek át fognak küldetni. 
Paiss Andor jegyző úr át fogja azokat vinni. 

H o r v á t h D ö m e : Tisztelt képviselőház ! 
Kecskemét város törvényhatósága részéről 

egy kérvény beadásával bízattam meg. 
Azoncalamitások és visszásságoknak, melyek 

a múlt időkről sajnos örökségül reánk maradtak, 
bizonyosan egyike az igazságszolgáltatás rende
zetlensége és ziláltsága. 

Törvényhatóságaink lassankint önmaguk be
látják, hogy azon helyzet, a melyben a megválto
zott viszonyok közt többé magyar törvényeink 
mereven és egészen nem alkalmazhatók, a silány 
országbírói javaslat ismét a nemzet szellemének, 
és határozatlanságával az igazságszolgáltatás lel
kiismeretes feladatának nem felelt meg , hosszasan 
tartható nem lehet, hogy azon helyzet, a melyben 
rendezett tanácsú községeink, polgári ügyekben 
a megyei törvényszékekkel egyenjogú hatáskör
rel, az árva-, telek- és közügyekben ismét, ugy 
szólván semmi hatáskörrel nem bírnak, azon hely
zet, a melyben némely megyék egy megyei s 
Isten tudja hány jogtudóssal nem is biró községi 
törvényszékekkel rendelkeznek , más nagyobb me
gyék ismét egy-két megyei törvényszékeikkel a 

j napi szükségletet ki nem elégithetik, ma holnap az 
igazságszolgáltatás szatírájává válik. 

E sajnálatos helyzet érzetében nyújtja be 
Kecskemét törvényhatósága kérvényét, esedez
vén , hogy a t. képviselőház, még ez ülésszak 
alatt, az igazságszolgáltatás és bíróságok iránt 
törvényhozásilág intézkedjék, hogy a közigazga
tás a törvénykezéstől teljesen külön választatván, 
a bírósági qualificatio szigorúan törvény által 
körvonaloztassék, hogy a bíróság függetlensége 
és állandósága törvény által kimondassák, s hogy 
a bíróságok, a felelős kormányzat kifolyásaként 
azzal öszhangzólag még ez ülésszak alatt elmul-
hatlanul törvényhozás utján szerveztessenek. 

Van szerencsém a kérvényt bemutatni, kér-

' ) Lásd az Irományok 307- és 308-dik számát. 
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vén az ott foglalt nagy elveket annak idejében 
figyelemre méltatni, s e kérvényt praeferentiával 
a kérvényi bizottsághoz utasittatni. 

E l n ö k : Nem tudom, elfogadja-e a t. ház a t. 
képviselő úr ama kívánságát, hogy kérvénye elő
zetes tárgyalás végett tétessék a kérvényi bizott
sághoz vagy inkább rendszeres tárgyalás végett ? 
{Rendes tárgyalás!) Tehát rendszeres tárgyalás 
végett fog áttétetni. 

Kiss M i k l ó s : T. ház! Kecskemét összes 
iparosainak nevében az illető ipartestületek kép
viseletei által aláirt kérvényt küldött be hozzám 
azon tekintetből, hogy azt a t. háznak benyújtsam. 
Ezen kérvényben több, az iparosok kellő kiképezé-
sére, az ipar fejlesztésére átalában és az iparos osz
tály állásának b'ztositására vonatkozó javaslatokat 
terjesztenek elő azon óhajtás és kérelem mellett, 
hogy azokat a t. ház az ipai-törvények készítése al
kalmával figyelemre méltatni kegyeskedjék. Van 
szerencsém ezen kérvényt ajánlólag a t. ház asz
talára azon kérés melleit letenni, hogy azt a kér
vényi bizottsághoz utasittatni méltóztassék, fentart-
ván magamnak annak tárgyalása alkalmával 
hozzászólni. 

E l n ö k : Ezen kérvény is a kérvényi bizott 
ságnak fog kiadatni. 

Id. Teleki Domokos gr.: T. ház ! Azon 
igénytelen kérdést vagyok bátor az igen tisztelt 
igazságügyi miniszter úrhoz intézni, hogy miután 
Erdélyben az úrbéri törvényszékek elnökei már 
régebben kineveztettek: mikor szándékozik a t. 
minisztérium ezen törvényszékeknek ülnökeit is 
kinevezni és azon törvényszékeket, ha szükséges, 
utasításokkal ellátni oly czélból, hogy Erdélyben 
is az úrbéri viszonyoknak maradványai legalább 
azon fokra fejlődhessenek, melyre Magyarorszá
gon már rég kifejlődtek? 

Midőn a múlt évben márczius 8-kán az igen 
t. minisztérium Erdélyre nézve az indemnityt meg
kapta, csak hamar igen helyesen átlátta, miszerint 
Erdélyben az úrbéri viszonyokat is bizonyos pon
tig fejleszteni égető szükség. 

Az igen t. miniszter urnák felhivására e 
tárgyban az értekezletek, a bizottsági munkálko
dások megkezdettek még múlt év nyarában, a 
télen át folytattalak, és ennek következtében a ki-
rályhágóntuli ország polgárai meg voltak győ
ződve, miszerint nem sokára teljesen is bevétetik 
az úrbéri viszonyok Iegnyomasztóbb maradvá
nyainak megszüntetése, annál is inkább, minthogy 
az idő közben kinevezett telekkönyvi bizottságok 
kívánatossá tették, hogy a birtokviszonyok más 
oldalról is tisztáztassanak. 

Ezen óhajtások mindeddig meghiúsultak, jólle
het már több héttel ez előtt az úrbéri törvényszékek 
elnökei kineveztettek. 

KÉPY. H. NAPLÓ. 186YS. IX. 

Tudom, t. ház, hogy az igen t. minisztérium
nak fáradozásai sok akadályra találtak, minthogy 
a törvényhozási tárgyalások fajunk bámulatos és 
kevéosé helyeselhető beszélő pruritusa miatt igen 
lassan folynak. De Erdélyben ezen körülmény 
nincs. Ött igenis tág tér nyilik, igen bő alkalma 
van az igen t. minisztériumnak, igen sok roszat 
megszüntetni, igen sok jót tenni. 

Ennélfogva újból is vagyok bátor az igen t. 
igazságügyminiszter urat felkérni, szándékozik-e 
minél előbb az úrbéri törvényszékek ülnökeit is 
kinevezni és a törvényszékeket, a mennyiben szük
séges utasításokkal ellátni ? 

Horvát Boldizsár igazságügyminiszter: 
T. ház! Biztosithatom a t. képviselő urat, hogy az 
erdélyi úrbéri ügyekre nézve a törvényhozási teen
dőknek azon része, mely a jogügyi szakmába vág, 
nálam már rég készen van; azonban ezen rende
letek életbe léptetése bizonyos pénzügyi akadá
lyokba ütközött eddig. U g y hiszem, ezen akadályok 
rövid idő alatt el lesznek mozditva, és talán már 
október l-jén az úrbéri törvényszékek Erdélyben 
életbe fognak léptetni; ezt azonban nem mint po-
sitiv Ígéretet, hanem csak mint reménységet fejez
hetem ki, miután csak arról állhatok jót, a mi kor
látlanul tőlem függ, itt azonban pénzügyi tekinte
tek is forogván fen, leginkább ezek lesznek 
mérvadók. 

Id. Teleki Domokos gr.: Valósággal az 
október elsejéig való halasztását egy annyira égető 
szükségü ügynek, hosszasnak tartom, annyival in
kább, minthogy ezen tárgy épen az igen tisztelt 
minisztériumnak nagyon is helyeselhető buzgalma 
által már esztendők óta tárgyalás alatt van. Egyéb
iránt, t. ház, miután az indemnityben ki van fejezve 
az, hogy a minisztérium a maga felelőssége alatt 
működik, ha az igen t. miniszter úr ugy látja, hogy 
e tárgyat még el lehetett halasztani októberig, én 
legalább ezen interpellatio által, mint igen csekély 
képviselője a királyhágóntuli részeknek, csak kö
telességemet akartam teljesíteni. 

Ráday Lász ló gl*.: T. ház! A vadászati tör-
vénynyel kapcsolatban én is bátor vagyok egy kér
dést intézni a t. földmivelési, ipar- és kereskedelmi 
miniszter úrhoz, s ez a következő: a m-igyar országos 
ercészeti egylet az erdőkre vonatkozó törvényjavas
latát már régebben elkészítvén, a fentiszí. minisztéri
umhoz benyújtotta, s mint értesülve van az erdészeti 
egylet, ezen törvényjavaslat a minisztériumban mái-
régen tárgyaltatott és el is lett fogadva némi mó-
dositványokkal. A mennyiben pedig ez. különösen 
Magyarorszság felvidékére nézve és egyátalán az 
egész országra nézve — midőn azt mondhatni, hogy 
csaknem Va"e a z ors>ág területének erdőkkel van 
boritva — igen fontos, azon kérdést vagyok bátor 
intézni az igen t. miniszter úrhoz: mikor szándé-
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kőzik ezen törvényjavaslatot a háznak bemutatni, 
leginkább azért, hogy az legalább a közönségnek 
átadatván, minden tekintetben megvitathassák? 

Gorove István közgazdasági miniszter: 
Az erdészeti törvényre nézve nem csak az erdészeti 
egylet , rpely legutóbb foglalkozott e tárgyban, 
hanem már korábban a központi gazdasági egye
sület is foglalkozott; foglalkozott hasonlóan a mi
nisztérium, és tekintetbe vette azon javaslatot, me
lyet nem igen régen az erdészeti egyesület a mi
nisztériumhoz beterjesztett. Mikor fogja a kormány 
ezt az országgyűlés elé terjeszteni? Akkor, mikor 
kilátás lesz , hogy az országgyűlés tárgyalhassa. 
Méltóztatnak tudni, méltóztatnak látni, hogy a leg
magasabb és legfontosabb közjogi és más kérdé
sekben is az országgyűlés alig képes haladni. Mi
helyt azonban >zon kilátás előttem megnyílik, 
hogy e törvény javaslat tárgyalható lesz, köteles
ségemnek fogüTu tartani, azt a t. ház asztalára le
tenni. 

Elnök : Mielőtt a napirendre áttérnénk, 
legyen szíves a t. ház hitelesíteni azon jegyző
könyvi kivonatot, mely a mai ülésről felvétetett, a 
törvények kihirdetésére nézve. 

H o r v á t h LajOS j e g y z ő (olvassa a jegyzőkönyv 
illető jtontját). 

Elnök : A jegyzőkönyv ezen pontja hitelesí
tetett. 

Napirenden van a véderőröl szóló törvényja
vaslat szakaszonkinti tárgyalása. Következik a 12. 
szakasz. 

H o r v á t h Lajos j e g y z ő (olvassa a véderőröl 
szóló törvényjavaslat 12-dik szakaszát1). 

Tisza K á l m á n : T. ház! Arról, hogy a föl
állítandó zászlóaljak és lovasság száma kielégitó'-e 
vagy nem, szólani nem akarok: mert hisz a tör
vény is azt mondja, hogy csak egyelőre állíttatik 
fel ennyi ; a honvédség számát pedig a honvéd
kötelezetteknek száma fogja meghatározni. De, t. 
ház, a honvédség feladatául magában a törvényben 
kijelöltetik mind a belvédelem, mind pedig kivé
telesen a közrend föntartása. 

En azt gondolom, hogy nem szükséges mu
togatni, hogy bármely ilynemű feladatnak is, ha 
az csak egy kicsit nagyobb mérvet ölt, megfelelni, 
csupán lovasság és gyalogság nem képes, hanem 
hogy azon haderőnek, mely ilyenre hivatott, el 
kell láttatnia, hogy megfelelhessen feladatának, 
mindazon eszközökkel, melyeket ma már a hadi 
tudomány megkíván. 

Tudom én, hogy azon eset, hogy a honvédség 
tüzérséggel és műszaki csapatokkal elláttassák, ak
kor fog leginkább bekövetkezhetni, midőn a kiszol
gált katonák közül olyanok lépnek át a honvéd-

*) Láad az Irományok 298-ik saámának I. mellékletét. 

ségbe, kik ily hadcsapatokban szolgáltak, a kik 
által azután a honvédségnél is ily csapatokat be 
lehet rendezni. Épen azért nem is azt kívánom, 
hogy most rögtön rendeztessenek ily csapatok a 
honvédségnél; de kívánom azt jelezni, hogy a szán
dék nem az, hogy csak lovasságból és gyalogság
ból álljon a honvédség, hanem hogy az elláttassék 
anna,k idejében ezen műszaki csapatokkal is. Ezért 
egyszerűen indítványozom, hogy a 12-dik szakasz 
első bekezdése után ez tétessék: 

„Az ezeknek megfelelő műszaki csapatok szá
ma később fogván meghatároztatni." 

Andrásy Gyula gr. miniszterelnök: T. 
ház! A 12-ik szakasz, midőn azt mondja, hogy a 
felállítandó honvéd csapatok 82 zászlóalj gyalog
ság és 32 század lovasságban határoztatnak meg, 
egy számot mondott ki, melyet ki kellett mondania 
azért, mert indefinialt számmal szemben költség
vetést készíteni nem lehet. A mi a tüzérséget és a 
többi csapatokat illeti, ennem helyeslem ugyan a t. 
képviselő urnák azon nézetét, hogy a közrend fen-
tartására tüzérségre is volna szükség, azonban azon 
nézetben vagyok, hogy midőn a honvédség ereje 
egyelőre 82 zászlóalj és ö2 században határoztatik 
meg, ez által külön tüzérség alakítása nincs kizár
va, ha ő felsége, mint legfőbb hadúr, kire az öszzes 
véderőnek szervezése törvényeink által bizva van. 
annak felállítását szükségesnek fogja tartani. 

Jelenleg azonban a kormány gyalogságnál 
és lovasságnál egyebet már azért sem indítványoz
hatott, mert különben költség tekintetéből is az or
szágtól igen nagy áldozatot kellett volna követel
nie. Ezért tehát azt gondolom, e czikkben is, ugy a 
mint van, a t. ház teljesen megnyughatik. (Helyes
lés a jobb oldalon.) 

I v á n k a I m r e : Az igen t. miniszterelnök úr 
egy kifejezésére bátor vagyok észrevételt tenni. 
Azt méltóztatott mondani , hogy a közrend fentar-
tására tüzérségre nincs szükség. Hiszen én nem is 
ugy fogom fel a honvédség hivatását, hogy az 
valami 82 bataillon zsandárságból álljon, hanem 
honvédségnek tartom azt. 

Andrásy Gyula gróf miniszterelnök : 
Kérem, én arra hivatkoztam, a mit Debreczen vá
rosa érdemes képviselője mondott. 

I v á n k a Imre : Azaz orvoslását ezen ügynek 
a honvédelmi törvény 9 dik szakaszában találom. 

Tisza K á l m á n : Engedelmet kérek, az ellen 
akarok tiltakozni, mint ha azt mondottam volna, 
hogy csak a belrend fentartására szükséges a 
honvédséget tüzérséggel ellátni. Én azt mondottam, 
hogy ezen törvény 8-dik szakaszában a honvéd
ség feladatává van téve a belvédelem és a belrend 
föntartása, tehát szóltam mind a kettőről, szóltam 
arról, a mit a törvény tesz a honvédség köteles
ségévé. 



CCLXXJX. ORSZÁGOS ÜLÉS. (Augusztus 6. 1868.) 467 

Egyébiránt meg vagyok győződve arról, 
hogy sem a belvédelemre, sem, a mi, remélem, nem 
fog megtörténni, ha a rend az országban nagyobb 
mértékben megzavartatnék, a rend fentartására 
nézve a honvédség műszaki csapatok nélkül fel
adatának megfelelni nem fog. (Felkiáltások : Ma
radjon !) 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a 12-dik szakaszt 
a szerkezet szerint ? (Elfogadjuk !) Kérem azokat, 
a kik elfogadják, méltóztassanak felállni. (Megtör
ténik.) A többség elfogadja. 

Következik a 13-dik szakasz. 
Horváth Lajos jegyző (olvassa « 13-dik 

szakaszt. Elfogadjuk !) 
Elnök : Méltóztatnak elfogadni ? (Elfogad

juk .') A kik elfogadják {Közbeszólás : Nincs 
szükség szavazásra, meri nincs ellenmondás !) mél
tóztassanak felállani. (Megtörténik. Felkiáltások : 
Nem levén ellenmondás, nem szükséges szavazás !) 
T. ház! Nem hiszem, hogy rövidítse a tárgyalást 
az, ha az elnöki jelentést félbeszakítani méltóztat
nak, mert én magam hallottam kérdésemre ellen
mondást, nekem tehát kötelességem szavazásra 
bocsátni a kérdést. A többség elfogadván, követ
kezik a 14-ik szakasz. 

H o r v á t h LajOS j e g y z ő (olvassa a 14-dik 
szakaszt, melyre nem történik észrevétel. Olvassa a 
15-dik szakaszt) 

Ivánka Imre : Ezen szakaszból, valószínű
leg csak tévedésből, maradhatott ki az 57-ik sza
kaszra való hivatkozás, mert igen jól emlékszem, 
hogy a bizottságban felmerült és. el is fogadtatott 
az, hogy a d) pont után egy uj pont, t. i. hivatko
zás tétessék az 57-ik szakaszára, mel}'ben ki van 
mondva, hogy a kik már a 23-dik éven tul estek, 
háború esetében mint önkéntesek vagy a hadse
regbe, vagy a honvédségbe beállhatnak. Erre néz
ve módositványt vagyok bátor előterjeszteni. 

Horváth LajOS j e g y z ő (olvassa a módosit
ványt) : „A 15-ik szakaszba a d) pont után tétes
sék : „oly önkéntesek, kik az 57-ik szakasz ér
telmében, mint olyanok a honvédséghez beállhat
nak." (Elfogadjuk !) 

Andrásy Gyula gr. miniszterelnök : Az 
már ugy is benne van a d) pontban. 

Ivánka I m r e : Akkor tehát hivatkozni kell 
az 57-ik szakaszra. 

Andrásy Gyula gr. miniszterelnök : Te- j 
hát hivatkozzunk a d) pont alatt az 57-dik sza- j 
kaszra. 

Horváth LajOS j e g y z ő : Ha a t. ház bele
egyezik, akkor a d) pontban hivatkozás történhet
nék az 57-ik szakaszra. (Helyeslés) 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni azon módo
sitványt, melyet Ivánka tett és Horváth Lajos pó
tolt ? (Elfogadjuk .') Kérem azon képviselőket, kik 

ily értelemben a 15-ik szakaszt elfogadják, hogy 
az 57-ik szakaszra való hivatkozás a d) pont alatt 
megtörténjék, mint azt Ivánka és Horváth Lajos 
módosították, méltóztassanak felkelni. (Megtörté
nik.) A többség olfogadta. 

Következik a 16-ik szakasz. 
Horváth Lajos jegyző (olvassa a 16-dik 

szakaszt.) 
Bnjanovics Sándor előadó : A központi 

bizottság a 16-ik szakasz c) pontjából kihagyandó-
nak véleményezi e tételt : „e megszorítás a hon
védség önkénteseire nem terjed ki ." 

Várady Gábor : T. képviselőház ! Nekem e 
szakasz első alineájára egy módositvanyom van, 
mely a következő : „Módositvány a véderőről szó
ló törvényjavaslat 1 6-ik szakaszához. Ennek elseje 
a b) pontig kihagyatván, helyette ez tétessék : a) 
A magyar hadseregbe átléphet mindenki, ki ma
gyar állampolgári vagy a magyar területen állandó 
megtelepedés! engedélyt nyert ." 

Talán elégséges volna, t. ház, ezen módosit
vány indokolására vagy legalább ajánlására azon 
körülményt felemlíteni, hogy e módositvány, ha
bár nem is ezen szerkezetben, de ezen elvnek meg-
felelőleg a 15 tagú bizottságban elfogadtatott, ; 
azonban ugy történt, hogy elvégre az eredeti szer
kezet még is helyreállíttatott. 

Különben is jól tudom, hogy a t . háznak min
den tagja ezen módositvány horderejét ismeri és in-
tentióját méltányolja ; hogy tehát e módositvanyom 
mellett mégis néhány szót szólok, az csupán azon 
álláspont megvilágositásáért történik , melyből e 
szakaszt és a módositványt megítélem. A 32-ik 
szakasz rendelkezik arra nézve, hogy mindazok, 
kik a hadseregbe besoroztattak, a magyar hadesa-
patokba osztandók be ; ellenben ezen előttünk 
levő szakasz első alineája arról rendelkezik , hogy 
a monarchiának minden honpolgára a magyar 
hadseregbe is beléphet. Az altisztek és legénységre 
nézve, t. ház. a jelen fönálló rendszer szerint ez lé
nyeges különbséget alig tehet; de igenis nagy kü
lönbséget tehet és tesz is ez a főtisztekre nézve, 
mert a közös hadügyiminiszter ezen törvény ren
delete szerint, ha ugy akarja, az egész magyar had
sereget idegen tisztekkel áraszthatja el, bár meg 
vagyok győződve, hogy a jelenlegi közös hadügy
miniszter nem akarja ezt igy. Elvégre is az a kö
zös hadügyminiszter csak a delegatiónak felelős, 
és igy ezen pontra nézve senkinek semmi felelős
séggel nem fog tartozni, miután a delegatio hatás
köréhoz a hadsereg belszervezete nem tartozik. 
Távol van tőlem, t. ház, hogy ezen módositvány-
nak visszaható erőt kívánnék szerezni, sőt ellenke
zőleg természetesnek találom, hogy azon idegen 
tisztek, a kik jelenleg a magyar hadseregben szol-

59* 
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gálnak, ha különben az illető' ezred nyelvét be
szélik, ott meghagyassanak. Ezen módositványnak, 
mint átalában minden törvénynek, csak a jövőre 
nézve lehet értelme és hatálya. 

Az nem lehet közönyös előttünk, t. ház, hogy 
fiaink előhaladásának , a hadseregbeli szolgáló 
magyar tisztek előléptetésének továbbra is az szol
gáljon gátul, hogy a magyar ezredekbeli főtisztek
nek egy jelentékeny része idegenekből áll. És itt 
csak mellékesen jegyzem meg, t. képviselőház, hogy 
a múlt esztendőben a magyar törvényhozás által 
megajánlott 48 ezer ujonczból a honvédelmi mi
nisztérium által előterjesztett hivatalos kimutatások 
szerint 4 egyén, azaz négy egyén léptettetett tiszti 
állomásra. 

Az sem lehet közönyös előttünk, hogy a ma
gyar hadsereg sorsa, a magyar hadsereg jó hírneve, 
dicsősége, fiainknak vére, élete olyanoknak kezébe 
tétessék — tisztelet a nemes és Istennek hála napról 
napra szajíorodó kivételeknek —mondom, azoknak 
kezébe tétessék, a kik a mi ügyünkért lelkesedni 
nem képesek, akik a mi alkotmányunkat nem értik 
és ezért érette nem is éreznek, a kik folyvást csak 
egy egységes Ausztriáért, csak a császárságért ra
jonganak, akik nem tudják érdekeiket a mieinkkel 
azonositani, a kik tehát épen ezért mindazokat, a 
kik máskép gondolkoznak, máskép éreznek, a haza 
és a közös fejedelem ellenségeinek tekintetnék, 
{Helyeslés bal fdöl.) 

De nem szólok többet, t. képviselőház, ezen 
sirba szállott elődeinek sorsaként különben is ha
lálra szánt módositvány megmentésére. Különben 
is tudom, hogy a t. képviselőház minden tagja jól 
tudja, hogy egy jó hadseregnek egyik főkeliéke a 
lelkesedés. A lelkesedés előidézésére, az élet és halál 
megvetésére pedig a csatatéren az ügy szentsége 
iránti buzgalmon kivül még az is szükséges, hogy 
a vezénylők és vezénylettek közt teljes bizalom és 
azon benső ragaszkodás létezzék, melyet természet
es ösztönszerűleg minden honfi míisik honfitársa 
irányában érez. Ezért, miután az előttünk fekvő 
törvényjavaslat ezen szakasza által mindezt elérve 
nem látom, ezen szakaszt nem pártolhatom. (He
lyeslés a bal oldalon.) 

A mi azonban a módositvány által szándékol
tatik, már egészen más, mert ez által már az is ki 
volna zárva, hogy alkalmilag mások is alkalmaz
tassanak a magyar hadseregben, mint épen csak 
Magyarország polgárai. Tudja ugyan is mindenki, 
hogy most nincs annyi magyar a seregben, a ki 
mindazon míítani kiképzést igénylő helyeket elfog
lalhatná, melyek bizonyos mütani ezredek és csa
patok szervezésére szükségesek. A módositvány 
tehát nem volna egyéb, mint legnagyobb akadá
lya épen annak, a mit az ország kíván: hogy t. i, 
magyar műtani csapatok állíttassanak fel. 

Andrásy Gyula gr. miniszterelnök: T. 
ház! Az előttem szólott igen t. képviselő úr módo-
sitványát nem fogadhatom el. 

A 32. szakasz világosan kiköti, hogy a beso
rozottak kizárólag magyar csapatokba osztassanak 
b e : itt az országra nézve megvan a biztosíték. 
Egyébiránt a t . ház megnyugtatására mondhatom, 
hogy azon feltéves, melyből a t. képviselő úr ki
indulni látszott, mintha ezen szakasznak az lenne 
szándéka, hogy majd lassankint a magyar ezredek 
idegen tisztekkel árasztassanak el, egyátalán igen 
távol van ő felsége szándékától, miről az ország 
mentül előbb jneg fog g}Tőződhetni. Magában azon
ban nem csak ő felsége szándéka, de maga a tör
vény szelleme is, egy helyes organizatiónak szük
sége nem engedi,hogy az történjék, amit t. képvi
selő úr előre látott. 

Miután tehát a módositvány e tekintetben csak 
az esetre nem volna káros, ha meg nem tartatnék; 
de nem lehet érdekében az országnak, hogy e tör
vény is oly törvénynyé váljék, mint a melyekkel 
az ország ez előtt birt, melyek papíron voltak, de 
életbe soha sem léptek: ezen okoknál fogva azt 
gondolom, hogy minden aggodalom nélkül elfo
gadhatják a t . képviselő urak is e szakaszt ugy, a 
mint van. (Elénk helyeslés a jobb oldalon?) 

Ivánka I m r e : T. ház! Fájdalom, hogy ed
dig voltak ugyan törvényeink, melyek azt rendel
ték, hogy a magyar ezredekbe magyar tisztek al
kalmaztassanak, de ezek papiron maradtak. Igen, 
de akkor nem volt felelős kormány, s azért marad
hatott ez így továbbra is. De azt reményiem, hogy 
most, ha egyszer kijelenti az országgyűlés akaratát, 
a törvények nem fognak többé papiron maradni. 

Mennyire szükséges az, hogy az ezredekbe 
oly tisztek osztassanak, a kik ismerik szellemét, 
nyelvét és szokásait a katonáknak, különösen a mos
tani hadviselésnél, hosszasan magyarázni nem kell. 
Nem titok, hisz egész Európa tudja, hogy a jelen 
perezben a porosz hadsereg mintakép áll a többi 
között. A porosz hadseregben minden ezred, min
den zászlóalj egy vidékről veszi legénységét és 
tisztjeit is legnagyob rés.'.ben ; ugy vannak elne
vezve a seregosztályok, a brigádák, a mint a vi
dékről veszik kiegészitésöket; számba veszik ott 
csaták alkalmával azon enthusiasmust, melyet, ha 
szabad igy mondani, az ő vidéki hazafiságuk a 
győzelem biztosítására, mint tényezőt hoz magá
val, mit másként nem lehet elérni. 

Ivánka Zsigmond: Nem áll! 
Ivánka I m r e : Méltóztassék megezáfolni. 
A fő dolog szerintem az, hogy a hadsereg ré

szére az intelligentía meg legyen nyerve, és hogy 
ezentúl csakugyan lehetséges legyen magyar tisz
teket kinevezni: mert jelenleg ott vagjmnk, hogy 
nagyon kevés intelligens magyar ember szolgál-
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ván, csakugyan nem lehet a tiszti helyeket ma
gyar emberekkel betölteni. A jövőre nézve tehát 
mintegy biztositani akarom azt, hogy a magyarok 
alkalmazást nyerjenek és előre lépjenek a hadse
regben. Létezik a hadseregben egy nagyon befo
lyásos kör. mely nem akarja, hogy a magyar ez
redekben magyar tisztek alkalmaztassanak : ez is 
nyilvános titok. Pedig én nem tudom és nem ér
tem, milyen veszedelmet látnak abban, hogy a ka
tonaságnál vidékbeli tisztek alkalmaztassanak. 

Ott van az egész határőrvidék, a melyben 
majdnem mind vidékbeli tisztek szolgálnak, és ez 
a birodalomra semmi veszélyt nem hozóit. (Nem 
áll!) Vannak mások is. de legtöbbnyire ilyenek a 
tisztek, és ez, eddig legalább a — nem is tudom 
már most: osztrák-magyar, vagy magyar-osztrák 
— birodalomra nem hozott veszélyt. 

Én tehát minden esetre oly intézkedést kí
vánnék tétetni, hivatkozván régi országos törvé
nyekre, a melyek még eddig eltörölve nem voltak, 
hogy most, midőn ujonan rendelkezünk a hadse
regről, a magyar állampolgárok érdeke ezentúl 
kellő figyelembe vétessék. 

Ez alkalommal még egy észrevételt vagyok 
bátor tenni. T. ház ! Miután ott vagyunk, hogy a 
hadsereg beldolgaiban itt kell intézkednünk, ha 
csak nem akarjuk a delegatiók hatalmát terjeszte
ni, mint már ismételve fel volt hozva, ott tehát 
nem szólhatunk, mégis kell, hogy itt említtessenek 
meg oly tárgyak, melyeknek az alakulásra ringj 
befolyásuk van. A delegatióknak utasításaik nem 
levén, csak a szerint tarthatják magokat, a mint a 
képviselőház egy vagy más tárgyban nyilvánította 
véleményét és akaratát. Kell tehát, hogy még egy 
körülményt említsek fel, a melynek figyelembe 
vétele szükséges arra, hogy állandóan meg is ma
radjanak az intelligens emberek a hadseregben. 
Ez a tiszteknek fizetése. Ha nem méltóztatnak ar
ról gondoskodni, hogy a tisztek jobb fizetést kap
janak, vagy nem méltóztatnak ma)"d a delegatiő-
nak ilyíéle utasítást adni, az intelligens emberek 
odább fognak állani, s magoknak más alkalma
zást keresni: mert, hogy egy tiszt naponkint 1 frt 
50, 1 frt 43, 1 frt 29 krral megélhetne, az lehe
tetlenség. 

Ezt csak azért emiitettem meg, hogy kifeje
zést adjak először azon kívánságomnak, hogy a 
magyar hadseregben intelligens tisztek alkalmaz
tassanak; másodszor pedig, hogy a tiszteknek oly 
állás biztosittassék annak idejében, hogy tisztessé
gesen meg is élhessenek. 

Pártolom előttem szóló Várady Gábor t. ba
rátom módositványát. (Helyeslés a bal oldalon.) 

Ivánka Z s i g m o n d : T. ház! Nem volt szán
dékom a t. ház idejét közbeszólásommal elrabolni; 
de az előttem szóló baloldali szónok által íelhiva, 

kötelesnek érzem magamat indokolni és igazolni 
azon nézetemet, hogy a mi állapotainkat lehetetlen 
a porosz állapotokkal identificálni, és hogy a mi 
Poroszországban jó, nem mindig jó Magyaror
szágon is. 

Azt gondolom, Poroszországban a kormány 
kellő óvatossággal van arra, hogy az elemeket 
ugy vegyítse a hadseregben, mint Poroszország ér
deke kivánja. Bizonyos, hogy a poseni hadsereg
ben nem csupa lengyelek viselik a tisztségi állomá
sokat, és Poroszország bizonyára minden oly vi
szonyokra tekintettel van, a melyekre bizony a mi 
kormányunknak is tekintettel kellett lenni, midőn 
e törvényjavaslatot ily alakban teijesztette a ház 
elé. (Igaz!) 

Egyébiránt nincs senki a jobb oldal tagjai 
között, a ki elvileg ne osztoznék azon fontos kívá
nalomban, hogy hadseregünknél lehetőleg magyar 
elemekből alakittassék a tiszti kar. Ma azonban ezt 
kizárólagosan követelni kárára volna a hazának. 
Ne menjünk messze, tekintsük csak a közelebbi 
idők eseményeit, és látjuk magyar liarczosaink 
soraiban több igen kitűnő fiait a külföldnek: ott 
látjuk Bemet, Guyont, Aulichot, sok számosakkal 
együtt. 

Mindezeknél fogva én azt hiszem, hogy a kül 
földi elemeknek kizárása a magyar hadseregből 
káros volna és ellentétben állana azon czéllal. 

Pártolom az eredeti szerkezetet. {Elénk tetszés 
a jobb oldalon) 

B ó n i s S á m u e l : Nem szólottam volna azon 
tárgyhoz, hanem megbocsát előttem szólott képvi
selő úr, a mennyiben oly példát hozott fel apli-
cálva Magyarországra, a mely ki nem állja a sarat: 
bátor vagyok arra megjegyzést tenni. Azt monda 
t. i., hogy Posenben a hadseregben nem mind len
gyel tisztek alkalmaztatnak. Kérem a t. képviselő 
urat, vajon az általa is elősegített állapot hasonlit-e 
a posenihez ? (Derültség balról. Ellenmondás jobb
ról?) Magyarországot a'íon szemüvegen nézhetni-e 
az osztrák többi tartományokkal szemben, a miben 
Posen van Poroszországgal szemben ? 

H o r v á t h L a j o s : Nekem Ivánka Imre t. 
képviselő urnák egy észrevételére van kijelenteni 
valóm : t. i. hogy a törvény azt rendeli, hogy a 
magyar ezredekben csak magyar tisztek alkalmaz
tassanak. Én megvallom, ily törvényről nem tu
dok. Az utolsó, mely e tárgyban intézkedik, az 
1840. II . törvén yczikk, mely azt mondja, hogy 
ő felsége szivén fogja v iselni azt, hogy a magyar 
sor- és véghelyi ezredekben mindkét nemzetbeli 
tisztek, következésképen tábornagyok is született 
magyarok legyenek, stb. Ez, kérem alásan : „szi
vén fogja viselni" nem azt mondja, hogy a tör
vény megrendeli. (Helyeslés jobbról. Ellenmondás 
balról.) 
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KaCSkovlCS IgnáCZ: Én, t. ház, szívesen 
járulnék az indítványhoz, és megvallom, ebben 
elöhaladást látnék, ba meg nem volnék győződve, 
hogy még a jelen körülmények közt is, midőn oly 
nagy és annyi áldozatokat hoztunk, ily jogokat, 
ily előlépéseket keresztülvinni még a bizalmat 
biró minisztériumnak sem áll tehetségében. Tehát 
kénytelen vagy ok azt, nehogy a mi a törvényjavas
latban jótétemény van, elessék, fentartani, és hivat
kozni azon törvényekre, melyek e részben jogain
kat megóvják; és mivel épen előttem szóló azt 
monda, hogy azon törvényekben egyenesen csak 
ő felsége tetszésére van bizva, vajon inikép fognak 
a tisztek alkalmaztatni, engedje meg, hogy hi
vatkozzam ugyanazon törvényekre, nevezetesen 
az 1792. IX., 1823. VII. törvényczikkre, mely 
nem csak ő felsége tetszésére hagyja, a mint most 
mondatott, hanem határozottan ezt mondja: „sua 
majestas sacratissima eam initura est rationem, 
ut servata proportione aequa querulandi ansa 
tollatur." Tehát kimondja, hogy ő felsége oly 
intézkedéseket fog tenni, melyek szerint a magyar 
hadseregben és osztrák hadseregben szolgáló tisz
tek közt a számarány teljesen megtartassék. En 
azt hiszem, hogy ez a jelen törvény állal nem lesz 
eltörölve, és azoknak, kiknek kötelessége a tör
vényt végrehajtani, ügyelni fognak arra, hogy 
azon törvényt, mely eddig soha sem lépett életbe, 
most, midőn felelőséggel tartoznak a létező és el 
nem törölt törvények végrehajtásáért, életbe fogják 
léptetni. 

Luzsénszky P á l b . : Bátor vagyok a t. 
házat figyelmeztetni, hogy igenis nekünk érde
künkben áll arra figyelni, hogy hazánk fiai el ne 
nyomassanak a hadseregben. Méltóztassék csak 
egy kis figyelemmel kisérni azt, hogy hajdan 
mennyi magyar proprietárius óbesterek, főtisztek 
voltak, s hogy ritka huszárezred volt, melynek 
tulajdonosa Dem magyar lett volna. Nézzük a ké
sőbbi időket: addig szekírozták a tiszteket, s addig 
akadályozták az előléptetésekben, hogy valóság
gal az, kiben egy kis érzület volt, nem maradha
tott a hadseregben. Annálfogva igen szükséges 
arra figyelmeztetni a kormányt, hogy méltóztassék 
oly intézkedéseket tenni, mik által ezen visszaélés 
megakadályoztassák. 

E l n ö k : Kérem a képviselőket, a k i k a 16-
dik szakaszta központi bizottság által indítványba 
hozott kihagyással elfogadják, méltóztassanak fel-
állani. (Megtörténik.) A 16-dik szakaszt a ház el
fogadta. Következik a 17-dik szakasz. 

Horváth Lajos jegyző (olvassa a ll-dik 
szakaszt.) 

Bujanovics Sándor előadó: A központi 
bizottság következő naódositványt hoz javaslatba. 
A 17-dik szakasz 5-dik bekezdése első sorának 

i végén kihagyandó e betű: „s", s helyette e sza-
j vak írassanak: ),vagy törvényesített." Ugyan

ezen szakasz 10-dik bekezdésének 2-dik sorában e 
helyett: „czimét feladja, vagy annak* ez í randó: 
„czime idő közben megszűnt, vagy a ki annak." 

V u c h e t i c h I s t v á n : T. ház! Megvallom, 
hogy a katonákat mint a honnak és szabadság
nak védőit tisztelem, és hogy a hős tetteket, a me
lyeket nemzetünk véghez vitt, és azon babérokat, 
melyeketa harczi téren aratott, gyönyörrel és szel
lemi élvezettel olvastam és tanulmányoztam ; de 
épen ugy megvallom, hogy azon óhaj támadt keb
lemben, bárcsak enyésznék el azon idő, a mely
ben a jog helyett a hatalom, a szabadság helyett a 
zsarnokság, a békegyümölcsök élvezése helyett a 

i harczi moraj uralkodik. 
De félek, hogy ezen pium desiderium, mely 

nem csak az én, hanem valamennyiünk keblében 
honol, sokára fog teljesedni.Ezt mutatja az úgyneve
zett civilizált Európa mostani állapotja. Éjszaktól 
délig, kelettől nyugatig fegyverben állanak a 
nemzetek és békeigérések és kötések tartama 
alatt a kormányok azon törik fejőket, hogy mi 
módon lehetne még tökéletesebb öldöklő fegyve
reket feltalálni, mikép lehetne azon alkalmat meg
ragadni, a szerződéseket megszegni, miként a né
pek és nemzetek nyugalmát megzavarni. Termé
szetes, - hogy ezen körülmények között, midőn 
majdnem az egész Európa, a római költő szavai 
szerint, incedit super ignes suppositos cineri doloso, 

I hazánk és vele együtt Ausztria tétlen néző nem 
I maradhat, hanem akarva vagy nem akarva sorakoz

nia kell, hogy minden lehetőségre készen állva a 
veszedelmet magától elháríthassa. E végett a tör
vényjavaslat ellen fel sem szólaltam, hanem mint 
mulum necessariumot, mely az egész országból 
kaszárnyát csinált, mint az elháritatlan körülmé
nyek s idők postulatumát, elfogadom. l)e minda
mellett, t. ház, el nem hallgathatom aggodalmamat 
az iránt, hogy azon áldozatok mellett, melyeket ho
zunk, olyakat is foglal az előttünk fekvő törvény-

j javaslat magában, melyeket hoznunk nem lehet. 
A 3-dik szakasz szól azon időről, mely meg-

kivántatik, hogy a katonáskodás kezdetét vegye. 
Az életkor e stádiumában a legtöbb ifjú, k i agymna-
siumi és reáltanodái tudományoknak szentelte 
idejét, azon állapotban találja magát, hogy sáfár-
kodásáról számot adjon, hogy az érettségi vizsgát 
letegye. És mi történik vele ? Az előttünk fekvő 
3-dik szakasz azt rendeli, hogy az ifjú, ki a 20-
dik évet elérte, oda hagyva és félbe szakítva pályá
ját, a hadi játékokkal és fegyverforgatással töltse 
idejét. A 21-dik szakasz szerint pedig egy évi 
activ szolgálat lefolyta után megengedtetik, hogy 
az elhagyott pályát, folytassa. 

T. ház ! Alkalmam volt 8 évi tanároskodásom 
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ideje alatt a tanügyi állapotot, tanulmányozni, s 
meggyőződésem ellen cselekednék, ha a t. ház 
előtt az e szakba vágó tapasztalataimat elhallgat
nám, melyek talán ez ügy felderítésére szolgál
hatnak. 

Hazánk legtöbb jó reményű ifjai, miután az 
elemi iskolákat elvégezték, a gymnasiumba 1 ép
nek át, hogy a szükséges tudományokkal meg
gazdagodva és az által képesitve e hazának szol
gálatot tehessenek. 

Sok fáradságba, sok küzdelembe kerül a 
tudományok megszerzése, ezt mindenki a t. ház
ban tudja ; de annál erélyesebben, annál nagyobb 
hévvel fog hozzá a fiatalság, ha abban a meggyő
ződésben van, hogy a küzdelmi idő alatt semmi 
más befolyás nem vonhatja el pályájától, sokkal 
nagyobb áldozatot készek a szülők hozni, ha 
azon öntudatban taníttatják fiaikat, hogy semmi 
zavaró körülmény nem fogja a pálvabevégzést 
lehetetleniteni. 

Azon ellenvetés, hogy a törvényjavaslat nem 
czéloz erre, és hogy nem ad okot ezen aggoda
lomra, engem meg nem nyugtathat, mert meg va
gyok győződve, hogy száz eset közt 80 leend, a 
melyben a 8-dik osztályú gymnasialis hallgatók 
a 20-dik évet meg fogják haladni, annál inkább 
most, miután az általam és mindnyájunk által mé
lyen t. és bölcs cultusminiszteriink ujabb iskolai 
terve szerint a gymnasium nem 8. hanem 9 osz
tályból fog állani. (Zaj. Dologra!) minek követ
keztében minden 8-dik vagy 9-dik évi hallgató 
abban a szerencsétlen helyzetben leend, hogy pá
lyájától elvonva, eg3" uj és talán hivatásán és 
kedve elleni pályára kényszerítve, legtöbb esetben 
tanulmányai bevégeztétől el fog üttetni. Mennyi 
család reménye meg fog hiúsulni, mennyi fiatal 
erő elpazaroltatni, csak az tudja, ki a fiatal em
berek könnyű gondolkozási módját ismeri. 

De ép oly kevéssé nyugtat meg a 21-dik sza
kasz, mely az egy év activ szolgálat után tanul
mányai folytatását kegyesen megengedi. Nem pe
dig azért, mert meg vagyok győződve, hogy a 
fiatal ember, ki a tanulást oda hagyta, ki a kaszár
nyában a neveletlen, legtöbbnyire a földmivelő 
osztályból toborzott katonák között folytonos fegy
vergyakorlást és más, a nem müveitosztály által ked
velt mulatságokat és egyebeket lát és azt kban a col-
legialitás végett maga is részt vesz, bátran mondom, 
képtelen leend azon nyugodtsággal, azon odaadással 
és azon szeretettel visszatérni a tanulmányokhoz, azo
kat megszeretni,mintaztkülönbenatudományok fon
tossága és nehézsége megkivánja és magával hozza. 

Azon látszólagos előny, hogy a 20 éves 
gymnasialis tanuló maga választhatja meg az ez
redet, a melybe belépni akar, és hogy ez által azon 
ezredet választhatja, a mely tanulási helyén tá- | 

boroz, a dolgon nem változtat. Meg vagyok győ
ződve, t. ház, hogy a ki tudja, hogy mennyi tan
tárgyat kell a mostani rendszer szerint tanulni, a 
ki tudja, hogy hetenkint 6 — 8 ocupatiót kell irni, 
hogy praeferenter exact tudományok tanulása sok 
időt igényel, hogy mindamellett exercirozni is 
kell, az be fogja látni, hogy a katonáskodás és 
gymnasiumi tanulás incompatibilis dolgok. 

A mondottakat a t. ház figyelmébe ajánlva, ké
rem a t. házat, méltóztassék ez ügyben azon böl-
cseséggel intézkedni, melylyel minden fontos 
esetekben intézkedni szokott, annál inkább, mert 
maga az absolut kormány is belátva a dolog fon
tosságát, méltányosabban járt el, mint az előttünk 
fekvő törvényjavaslat, s pedig azért, hogy a fiatal
ság, mielőtt iskoláit elvégezte , ne kényszeríttessék 
más pályára lépni, mely lehetetlenné teszi, hogy 
tanulmányait tovább folytassa. 

Esedezem továbbá azért is, mert a 17-dik sza
kaszban vannak esetek, a melyekben az egyesek 
a katonakütelezettségtől felszabadittatnak. Kérem 
tehát ezen kiváltságot a gymnasialis tanulókra is 
kiterjeszteni, annál inkább, mert nem követelek 
többet, mint hogy a gymnas :alis és reáltanuló ifjú
ság legalább addig a tanálmányoktól el ne vonas
sák és hadi gyakorlatra ne szoríttassák, mig a 8-
dik vagy 9-dik osztályt be nem végezte, vagy re-
spectivc az érettségi vizsgát le nem tette. 

Horváth Lajos jegyző (olvassa Vuchetieh 
István módusitványát): r A 17-dik szakaszban azon 
három eset elősorolása után, melyekben a hon
védségbe való belépés kötelezettsége alól ideiglene
sen mentesek megneveztetnek, tétessék a követ
kező 4-dik eset: „azon gymnasiumi és reáltanodái 
nyilvános, rendes tanulók, kik a 20-dik évet elér
ték, addig, mig az előbbiek az érettségi vizsgálatot 
le nem tették, az utóbbiak pedig ;; tanfolyamot 
el nem végezték." 

L u k s i c h B ó d o g : T. ház! (Zaj. Halljuk!) 
A 17-ik szakaszban oly mentességek foglaltatnak, 
melyek a család fentartása érdekében megállapit-
tattak. Ezen mentességek közé szeretném bevétet
ni az egyetlen vöknek felmentését is a hadkötele
zettség alól, azon egyetlen vöket t. i., kik ugyan
azon kötelességet tartoznak teljesíteni, a mely 
az egyetlen fiuknak feladata. Ezt pedig azért kü
lönösen a jelen átmeneti időszakban, mert vannak 
a most állitás alá jövendő három korosztálybeli 
ifjak közt házas emberek, és vannak ezen házas 
emberek közt olyanok, kik mint egyetlen vők tar
toznak egész családokat fentartani. Ugy gondo
lom, a közigazság követelményét teljesítsük, mi
dőn ezen egyetlen vöknek a katonaság alóli felsza
badítását elfogadjuk. Ajánlom ebbeli módositvá-
nyom elfogadását. (Helyeslés.) 

Horváth Lajos jegyző (olvassa Luksich B6-
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dog wódosiiványát): „Ezen szakasz 1-ső pontja után 
tétessék: „vagy enuek nem létében egyetlen veje." 
Továbbá ugyanazon szakaszban a 3-ik pont utáni 
bekezdés 3-ik sorában ezen szavak u tán : „nagy 
bátyjának", ezen szavak teendők: „és illetőleg 
egyetlen vőnek." (Helyeslés.) 

BÓniS S á m u e l : T. ház! Az átalános katona 
kötelezettség az egyenlő személyes teherviselés 
eszméjének alapján fekszik. Ezen törvényjavaslat 
17-ik szakaszában ezen alaptól eltérés történt. Ha 
a kötelesség teljesítése az egyenlőség alapján sza-
batik meg: a viszonosság elvénél fogva kell, hogy 
a kivételek is ugyanazon alapon szabassanak meg. 
T. ház! A 17-ik szakasz 3 ik osztályzatának 2-ik 
bekezdésében kivánnám e végből kihagyatni azon 
szavakat: „csak a házasságból származott," és ki
vánnám igy tétetni: „azonban csak a vér szerinti 
egyetlen fiúnak" stb. Kivánnám azért, mivel ha 
már suecessionalis törvényeink is megengedik azt, 
hogy az anya után a fia suceedáljon, ha törvény
telen ágyból származott i s : nem látom át, a tör
vény jótékonyságát azon szerencsétlen anyára mi-
értene terjeszszük ki, a tekintetből, hogy ha neki 
is tápra van szüksége és istápja azon egyetlen fiu, 
az a katonaságtól mentessék fel. (Élénk helyeslés.) 

A szakasz ezen intézkedése, mondom, az egyen
lőség eszméjével nem egyez meg, ez fenálló tör
vényeinkkel sem egyez meg. Ha a törvény neki 
successiot ad, ha a törvény őt kötelezi személyes 
szolgálattételre hazája i rányában: adja meg a 
törvény neki azon módot, hogy ő anyjának, kinek 
egyszersmind suceessora is, ha csak egyetlen fia, 
istápja lehessen. Azon egy pár szót tehát óhajta
nám kihagyatni. (Helyeslés) 

Andrásy Gyula gr. miniszterelnök: T. 
ház ! Nekem a kormány szempontjából ezen módo
sítás ellen ellenvetésem nincs; csak egyre bátor
kodom a t. képviselő urat figyelmeztetni: vajon 
nem gondolja-e, hogy némileg az átalánosan föl
vett erkölcsiségi szabályoktól térnénk el? [Több 
oldalról fölkiáüások: Nem!) Ha a t. ház ugy véle
kedik, hogy nem: akkor nekem semmi ellenve
tésem. 

E l n ö k : T. ház ! Ha nem méltóztatnak átalá-
ban megnyugodni abban, hogy elfogadtassák azon 
módositvány, melyet t. képviselő úr Bónis Sámuel 
előadott, akkor kötelességemnek tartom legelőször 
a szerkezet elfogadása iránti kérdést szavazásra ki
tűzni. Kérem tehát azon képviselőket, kik a 17-ik 
szakaszt az eredeti szerkezet szerint a központi bi
zottság által tett módosifásokkal elfogadják, felál-
lani. (Megtörténik.) A szerkezet nem fogadtatik el. 
Következik a 17-ik szakasz fölötti szavazás az 
egyes bekezdések szerint, miután több bekezdésre 
módositvány van beadva. Kérem tehát azokat, kik a 
17-ik szakasz 1-ső bekezdését elfogadják, legyenek 

szi vesék felállani. (Megtörténik.) Az első bekezdés 
elfogadtatott. Következik az első pont. Az első 
pontra nézve Luksich Bódog képviselő úrmódosit-
ványt adott be, mely fel fog olvastatni. 

H o r v á t h Lajos j e g y z ő (olvassa): „Ezen sza
kasz első pontja után tétessék: „vagy annak nem 
létében egyetlen veje." 

E l n ö k : Kérem a t. képviselőket, kik ez első 
pontra nézve az eredeti szerkezetet elfogadják, 
méltóztassanak felállani. (Megtörténik.) 

Somss ich P á l : Nem lehet igy elfogadni! 
E l n ö k : Én ast hiszem, tökéletesen szabato

san járok el. Azt kérdezem, hogy az első pontot, 
t. i. a keresetképtelen apának vagy özvegy anyá
nak egyetlen fiára vonatkozó pontot elfogadják-e? 
S miután erre nézve egy módositványt adott be 
Luksich Bódog képviselő úr, az fel is olvastatott és 
azután kértem, hogy azok, kik az eredeti szerke
zetet elfogadják, szíveskedjenek felállani. 

SomSSich P á l : Itt özvegy anyáról van szó: 
az esetben pedig, ha Bónis indítványát elfogadjuk, 
ez nem állhat meg. (Az vem ide tartozik!) , 

E l n ö k : Miután a szerkezet nem fogadtatott 
el, kötelességemnek tartom az egyes módositvá
ny okát föltenni szavazás végett. 

SomOSSy Igl lácz : T. ház! Bátor vagyok 
indítványozni, hogy miután az első kérdés az volt, 
hogy a kik a szerkezetet elfogadják, álljanak fel, 
a kisebbség állott fel, nincs egyéb hátra, mint a 
három különböző beadott módositvány felett egyen
kint szavazni. A melyek ezek közül elesnek, azok 
nem jőnek be a szerkezetbe, a melyek elfogad
tatnak, azok bele jőnek. 

Elnök: T. ház! A módositványok nem egy 
pontra vannak beadva átalában, hanem külön pon
tokra. Az illető módositvány minden potftnál elő 
fog adatni. 

Tehát, ha megengedi a t. ház, az első pontra 
még egyszer teszem föl a kérdést. (Felkiáltások: 
Tul vagyunk már rajta!) 

BÓniS S á m u e l : Én azt hiszem, olvassák fel 
a módosításokat, s történjék rajok egyenkint sza
vazás. A melyeket elfogadunk, bejó'nek a redac-
tióba, a melyeket nem, azok elesnek. 

E l n ö k : Először tehát a Luksich Bódog úr 
módositványát kérem felolvasni. 

H o r v á t h LajOS j e g y z ő (olvassa Luksich Bó
dog módositványát) 

Elnök: Kérem azon képviselőket, kik Luk
sich képviselő urnák ezen módositványát elfogad
ják, méltóztassanak felállani. (Megtörténik.) A több
ség elfogadja. Következik a 2-dik pont. 

Horváth Laj os j egyző (olvassa a 2 -ik pontot.) 
E l n ö k : Elfogadja a t. ház? (Elfogadjuk!) 

Ennélfogva a 2-ik pont elfogadtatik. Most követ
kezik ezen pontnak első bekezdése. 
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Horváth Lajos jegyző (olvassa az ekö be
kezdést.) 

E l n ö k : A központi bizottságnak módosítása 
van az első bekezdéshez. 

Mihály i P é t e r j e g y z ő (olvassa a központi 
bizottság módosítását.) 

Horváth Lajos j e g y z ő (olvassa Bónis Sá
muel módositvány át.) 

E l n ö k : T. ház ! Lesz szerencsém legelőször 
a szerkezetre tenni fel a kérdést azon módosítással, 
melyet a központi bizottság javasolt ezen kikezdésre. 
Kérem azon t. képviselőket, kik a szerkezetet a 
központi bizottság által ajánlott módositással elfo
gadják, méltóztassanak felállani. (Megtörténik.) 

B ó n i s S á m u e l : T. ház! A kérdéshez vagyok 
bátor szólani. Ha a kérdés igy tétetik fel, igen 
természetes, hogy sokan rá szavaznak, mivel a 
központi bizottság leginkább azon esetet kivántabiz
tosítani, midőn utólag törvényesíttetik a gyermek ; 
de ha a kérdés ugy tétetik fel, a mennyiben 
már a szerkezet elesett, az én módositványommal 
mind a két esetben elég van téve, mert akkor igy 
fog állani a szakasz : „azonban csak név szerinti 
egyetlen férfi," stb., akkor név szerinti férfi az, a 
ki per succedena matrimonium. (Helyeslés^ 

Elnök : T. ház! Nekem kötelességem volt 
ugy tenni fel a kérdést, mint a központi bizottság a 
szerkezetet módosította. Miután a t. ház ezt nem 
fogadta el, nagyon természetes, hogy következik 
most azon módositvány, melyet Bónis képviselő 
úr beadott; és ha meg nem szakítanak, épen most 
akartam feltenni a kérdést. Ennélfogva kérem azon 
t. képviselő urakat, kik ezen bekezdést Bónis mó-
dositványával elfogadják, méltóztassanak felállni. 
(Megtörténik.) A többség elfogadja. Most követke
zik Luksich mődositványa. 

H o r v á t h LajOS j e g y z ő (olvassa Luksich Bó
dog második módositvány át.) 

Elnök : Azt hiszem, miután az elsőt elfogadta, 
ezt is elfogadja a t. ház. (Elfogadjuk!) Több mó
dositvány nem levén . . . (Fölkiállás : Hát Vv.che-
tich módositványa?) 

Horváth Lajos jegyző (olvassa Vuchetich 
István módositvány át.) 

Elnök : A kik elfogadják, méltóztassanak 
felállni. (Megtörténik.) Nem fogadtatik el. 

HorváthLajOS j e g y z ő (olvassa a,18—20-ik 
szakaszokat, melyek észrevétel nélkül elfogadtatnak. 
Olvassa a 21-diket.) 

Bujanovics Sándor előadó : A központi 
bizottság véleménye szerint a 21-dik szakasz 4-ik 
bekezdése 4-ikés5-ik sorában ezen szavak helyett : 
,,létező vagy bekövetkezendő fogyatkozásokhoz" 
ez írassék: „szükséghez." (Elfogadjuk!) r 

Tisza K á l m á n : T. képviselőház! En nem 
KÉPV. H. KÁPLÓ. 1866/8 rx. 

vagyok oly szerencsés, hogy azt mondhatnám, 
hogy elfogadom. (Halljuk!) 

Én ezen szakaszt ezen törvényjavaslat igen 
fontos szakaszának tartom, mert — a mint már az 
átalános vita alkalmával jelezni volt szerencsém — 
ez azon szakasz, melyben a hadügyminiszter ha
tásköre oly szélesen terjesztetik ki Magyarország 
belügyeire nézve, a mily szélesen hogy kiterjesz
tessék, valóban kétlem, hogy még azok is, a kik 
kimagyarázzák magát a hadügyminisztert a XII . 
tczikkből, azt belőle kimagyarázni tudnák : mert 
ez azon szakasz, hol a közös hadügyminiszternek 
jog adatik arra. hogy határozó befolyást gyakorol
hasson azon kérdésben, mely iskolák egyenran
gúak hazánkban a főgymnasiumokkal és főreal-
tanodákkal; ez azon szakasz, mely a hadügymi
niszternek határozó befolyást enged a r r a , mely 
szegény sorsú ifjak részesittessenek az egy évi 
szolgálat kedvezményében. Ez az egyik szempont, 
melyből ezen szakaszt én részemről el nem fo
gadhatom. 

Azonban vannak ezen szakasznak több oly 
részei, melyeket szintén nem helyeslek. Első hibá
jának tekintem ezen szakasznak azt, hogy midőn 
helyes irányban igyekszik haladni, a mennyiben 
ugyanis a műveltségnek igyekszik némi előnyt 
nyújtani, e tekintetben hitem szerint nem megy 
elég messze; és másodszor, hogy midőn ezen 
szándékból kiindul, ellenkezőleg az átalános véd
kötelezettség szellemével; a vagyonosabbak és ke-
vésbbé vagyonosak közt különbséget tesz, adván 
oly előnyt, melyben a vagyonosabbakat lehet 
részesíteni, a kevésbbé vagyonosakat pedig nem. 

En azt tartom, t. ház, hogy az átalános véd
kötelezettség mellett csak egynemű kedvezmény 
lehet jogosult, és ez azon kedvezmény, melyben 
részesítjük az értelmiséget, az intelligentiát: mert 
annak emelése, annak bizonyos előnyökben része
sítése egyfelől az országnak érdeke, másfelől az 
egyenlő teherviselésnek is csak látszólagos meg
zavarása; de valósággal inkább annak helyreállí
tása, a mennyiben azt gondolom, hogy nem lehet 
kétségbe vonni, hogy foglalkozásának megzava
rása arra, a ki tudománya után van hivatva hogy 
éljen, vagy a ki tudományos pályára készül, sok
kal nagyobb kárral, sokkal roszabb hatással van, 
mint arra, a ki mezei munkával vagy kézi munká
val foglalkozik, mert mig ez utóbbi egy, két vagy 
három évi megszakítás után ott kezdheti el, a hol 
elhagyta, ezt valóban arról, a ki tudományos pá
lyára készül, mondani nem lehet. 

Ezen javaslat igazságtalan tehát annyiban, a 
mennyiben az intelligentiára való figyelemből 
teendő kedvezményekre nézve a nagyobb vagy 
csekélyebb vagyon szerint különbséget tesz ; azon 
kedvezményekben pedig, melyek az értelmiségre 
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vonatkozólag teendők, nézetem szerint, nem megy 
elég messze. 

Nem megy eléggé messze először azért, mert 
az évi szolgálat után még azokat is, kiket ezen 
kedvezményben részesít, a tartalékba rendeli so-
roztatni; tehát oly hadcsapatokba, a melyekbe be
sorozottnak a legkisebb háborúi eshetőségek kö
zepett tanulmánya és foglalatossága zavartatik, a 
mi által pedig szerintem a kellő tekintetnek, a 
melylyel az intelligentíának tartozunk, elég nincs 
téve. Tehát óhajtásom az volna, hogy az esztendei 
szolgálat után az ilyenek ne a tartalékba, hanem 
a honvédségbe soroztassanak. (Helyeslés.) 

Továbbá nem megy* elég messze annyiban, a 
mennyiben azt mondja: csak a kitűnő tanulók és azok 
is csak kivételesen részesittessenek ezen kedvez
ményben. En, t. ház, azt hiszem, hogy ez nagyon 
is szűk marokkal van mérve, mert utoljára is azt, ha 
megfontoljuk és ismerőseink körében szétnézünk, 
hogy vajon csak a kitűnő tanulókból lettek-e, vagy 
kiválóan azokból lettek-e a hazának a tudományos 
pályán hasznos polgárai? azt fogjuk találni, a kö
zépszerű tanulók azok, kik az életben rendesen a 
leghasznosabb polgárok lesznek. Es ezt a statisti-
kából is ki lehet mutatni. 

Elég messze nem megy 3-szor és végre any-
nyiban sem, a mennyiben nem mondatik ki, hogy 
a kik még tanulnak, de a kiket én azért nem kí
vánok a hadi szolgálat alól felmentetni, nem mon
datik ki, hogy azoknak megadassák az alkalom, 
hogy egy évi szolgálatukat azon városban töltsék, 
a hol tanulmányaikat folytatni akarják: a mi, ha 
meg nem adatik, méltóztassanak meggondolni, 
hogy épen egy 19—20 éves fiatal embernél mi az, 
ha egy évet elveszít életéből, m i az, ha tanulmá
nyai folytatásában megzavartatik : mig ellenben, 
ha ugyanazon városban töltheti egy évi katonai 
szolgálatát, tanulói pályáján megmaradhat és kel
lően végezheti azt. 

Ezen előadott okoknál fogva módositványom 
odajárul, hogy ezen 21-dik szakasznak három első 
bekezdése hagyassék ki és a helyett következő szer
kezet tétessék. (Olvassa:) „Azon belföldiek, kik a 
képzettség oly fokán állanak, a mely valamely 
főgymnasiumban, valamely főrealtanodában vagy 
ezekkel egyen- vagy magasabb rangú tanintézet
ben végzett tanulmányaiknak megfelel és erre 
nézve magukat jogérvényes bizonyitványnyal iga
zolják, ezek, valamint azok is, a kik ezen intéze
tekben tanulmányaikat folytatják és erkölcsi jó-
magukviseletét és a tudományokban kielégítő elő
menetelüket jogérvényes bizonyítványokkal iga
zolják, ha a hadseregbe önként belépnek, belépé
sektől számított egy évi tényleges szolgálat után 
a honvédségbe helyeztetnek és tanulmányaikat 
ezen egy évi szolgálat alatt azon városban fogják 

teljesiteni, melyben tanulmányaikat folytatni szán
dékoznak. 

..Mely tanintézetek tekintessenek e kedvez
ményre nézve a főgymuasiumok vagy fó'reáltano
dákkal egyen- vagy azoknál magasabb rangúak
nak, a vallás- és közoktatási és a honvédelmi 
miniszter egyetértőleg állapitandja meg." 

Végül óhajtanám még, hogy az utósó bekez
dés második és harmadik sorából ezen szavak: 
„és a hadügyminiszter elhatározása," hagyassa
nak ki. 

Ajánlom ezen módositványaimat. 
Andrásy Gyula gr. miniszterelnök : T. 

ház! Debreezen városa érdemes képviselőjének több 
aggodalmai vannak ezen szakasz tartalma ellen. 

Az első az, hogy a közö-s hadügy érnek itt oly 
hatáskör adatik, a mely messze, hatáskörén tul az 
ország belügyeibe engedi beavatkozását. Ezt a t. 
képviselő i'ir a második bekezdésből látszik kima
gyarázni, mely azt mondja : „mely tanintézetek 
tekintessenek e kedvezményekre nézve a főgym-
nasiumokkal vagy fó'reáltanodákkal egyenran
gúaknak, a két minisztérium és a közös hadügy
miniszter úr egyetértésével fog megállapittatni/ ' 

Tökéletesen megnyugtathatom a t. képviselő 
urat az iránt, hogy e tekintetben a törvényjavas
latnak nem az volt szándéka, hogy a hadügymi
nisztérium mondja meg, mely tanintézetek tekin
tessenek egyenrendüeknek a fó'gymnasiumokkal 
vagy fó'reáltanodákkal, hanem egyszerűen csak 
annyit akart kimondani, hogy ez a közös hadügy
miniszter tudtával és hozzájárulásával történjék. 
Ez pedig nagyon szükséges azért, mert a védelem 
czélszerüségeért nem felelhetne a közös hadügy
minisztérium, ha talán oly tanodáknak növendékei 
is besoroztathatnának, a kikben a kielégítő előké
születek feltalálhatók nem volnának. Ha tehát e 
tekintetben aggodalma van a t. képviselő urnák, s 
ha netalán azt gondolja ő vagy más valaki e ház
ban, hogy ennek eloszlatását^ a használt kifejezés 
változtatásával el lehetne érni , nekem nincs kifo
gásom az ellen, hogy az mondassék : „hozzájárul-
tával," vagy „tudtával :u mert a törvénynek e 
tekintetben más értelme nincs. (FölkiáUások: Tud
tával!) A czél tehát, kifejezni azt, hogy nem a had
ügyminiszter az, a ki ebben döntőleg határoz, ha
nem a két minisztérium teendője azt meghatározni 
az ő tudtával és hozzájárultával. 

A t. képviselő urnák második ellenvetése az 
volt, hogy a vagyonosabbak és kevésbbé vagyo
nosak közt különbség tétetik. Én azt gondolom, a 
törvény mindkettőre nézve kiterjeszti az egy éves 
szolgálat előnyeit, hanem igen természetesen némi 
különbséget tesz, a mely onnan következik, hogy 
az egyik éves szolgálat az államnak terhére válik 
és igy bizonyos korlátok közzé kell azt szorítani, 
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a másik pedig az államnak előnyére válik. Más j 
különbség e kettő között a törvényjavaslatban i 
nem tétetik ; ezen különbség pedig nézetem sze
rint a dolgok természete által van motiválva. 

Harmadik ellenvetése a t. képviselő urnák az 
volt, hogy a kik egy évi szolgálat után a tiszti 
vizsgát letették, ne a tartalékba, hanem a honvéd
ségbe soroztassanak. 

Tisza K á l m á n : Nem azt mondtam. A mit én 
mondtam, az nem a tiszti vizsgát léteitekre,hanem 
egyátalában a képesítettekre vonatkozott, a mint 
az az első bekezdés végén van. 

Andrásy Gyula gr. miniszterelnök: Ha 
átalában, akkor azok is hozzátartoznak, a kik egy 
év alatt a tiszti vizsgát letették; és én e nézetet nem 
fogadhatom el, mert világos előttem az, hogy az 
ország érdeke ellenkezőleg azt kivarrja, hogy azon 
intelligens elem, a mely a vizsga letétele következ-
táben magát tiszti állomásra képesnek mutatta, ne 
zárassák ki a közös hadseregből. {Helyeslés jobb fe
löl.) Továbbá ezt a közös védelem ezélszerüsége is 
egyaránt követeli. Ennek következtében a t. kép
viselő úr nézeteihez nem járulhatnék. 

Az utolsó ellenvetés az, hogy nincs kimondva 
a törvényben, miszerint az illetők azon városban 
tehetik le a vizsgát, vagy azon városban marad
hatnak, melyet kijelölnek. A törvénynek, midőn 
megengedi, hogy az illetők maguk választhassák a 
csapatot, melybe beosztatni kivannak, kétségen ki-
vül az volt szándéka, a mit a t. képviselő úr is akar ; 
de azt törvényben ugy fejezni ki, mint a t. képviselő 
úr óhajtja, nem lehetett: mert hiszen nem lehet 
kimondani, hogy az illető azon városban tehesse a 
vizsgát, a melyben kivan maradni, mert ha ott pél
dául nincs katonaság, akkor csak még is bajos 
volna az ily módon szerkesztett törvényt végre
hajtani . (Helyeslés jobb felöl.) 

K a p p Gusz táv : T. ház! Ezen szakaszra nézve 
nekem is van módositványom, melyet bátor vagyok 
néhány szóval a t. háznak ajánlani. (Halljuk!) 

Ezen szakasz harmadik bekezdése felfogásom 
szerint nem helyes. Ezen szakasz harmadik bekez
désében az mondatik, hogy a szegényebb sorsú 
tanulók mint önkéntesek csak ugy léphetnek be 
hadi szolgálatba, ha az illető minisztérium javalla
tára a közös hadügyminisztérium beleegyezésével 
arra engedelmet nyernek. En ezen megállapítást sem 
czélszerünek, sem igazságosnak nem tartom és en
nek szükségességét be nem látom. Ennek okául 
szolgált valószínűleg. hogy ezeknek költségei a 
közös hadügyi pénztárból fedezendők. Ezt én azon
ban elégséges indokul el nem fogadhatom, mivel 
az én felfogásom szerint, én azt hiszem, hogy 
azon költség, mely az egy évi önkéntesség ideje 
alatt a közös hadügyi pénztárból fedezendő, nem 
fog arra túlságos terheltetést róni. De továbbá j 

igazságosnak sem tartom, mert a mostani szerke
zetben még azon lehetőség is rejlik, hogy vala
mely tanulótól minden törvényes föltételek telje
sítése mellett is az egy évi szolgálatba lépés meg
tagadtatik. Noha reménylem, hogy ez csak a 
mostani szerkezet mellett létezik, de mégis a tör
vény szigorú magyarázata által ezen lehetőséget 
megszüntetni közös kötelesség, mert azt az állam
nak felvirágzása kívánja, hogy épen a köznép
nek tétessék lehetségessé minél hamarabb és minél 
magasabb fokára juthatni a műveltségnek. Ez pe
dig csak oly intézkedések által érhető el, mik ál
tal épen a szegénynek művelődése eszközöltethetik; 
a szerkezetben pedig erre nézve nem csekély aka
dály, mert épen a szegény sorsú kotona, ki magát 
ugy is csak nagy nehézségekkel adhatja a tanul
mányoknak, a szerkezetben levőakadály miatt azok
nak folytathatásától örökre elvonatik, ha nem az 
engedményezett egy évi, hanem három évi szolgá
latra soroztatik be. 

Ezen okból bátor volnék a harmadik bekez
dés ötödik és hatodik sorába a következő szavak
nak : „az illető minisztérium javallatára a közös 
hadügyminiszter beleegyezésével" kihagyását in-
ditványozni. 

Továbbá találunk még ezen szakaszban oly 
feltételt is, „hogy a szegényebb sorsú tanulók, ha 
a főtan tárgyakból kitűnő osztályzatot felmutathat
nak", míg az első bekezdésben, mely csak vagyo
nosokról szól, ezen feltétel nem áll. Ezen megkü
lönböztetést a vagyonosak és szegények közt ép 
oly igazságtalannak mint károsnak is tartom: mi
vel a tapasztalás bebizonyítja, hogy egy taninté
zeti osztályban, 30, 40, vagy több tanuló között, 
nem lehet mind kitűnő, hanem lesz 2, 3, 4 kitűnő, 
mig a többiek — talán egy-kettőt kivéve — ha 
nem is kitűnő, de még is igen jó sikerrel tanulmá
nyoztak, s épen azokból — ha ugy szabad maga
mat kifejezni — a kik prímában vannak, lesznek 
a mindennapi életben a legalkalmazhatóbb embe
rek. A törvényjavaslat e szerkezete szerint pedig 
csak azon két-három kitűnő nyerhet egy évi szol
gálatra belépést, mig a többség a tanulmányozástól 
teljesen elvonatnék, kivéve azokat, a kik netán 
szerencséjökre a vagyonosabb osztályokhoz tar
toznak. Ezen okból bátorkodom e szakasz negyedik 
sorában e szavak helyett: „a főtantárgyakból ki
tűnő osztályzatot nyertek" azt ajánlani: „minden 
tantárgyakból kitűnő vagy legalább első osztály
zatot nyertek." 

Végre még csak azt vagyok bátor megje
gyezni, ha netán az általam ajánlott módositvány 
azon okból találna valamely akadályra, mivel az 
érintett költség a közös hadügyi költségvetésből 
volna veendő: ezen esetre bátorkodnám azon mó
dosítást ajánlani, hogy azon költségek, melyek az 
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ily tanulók belépése által okoztatnak , ne a közös 
hadügyi költségvetésből, hanem az illető állam
kincstárból födöztessenek. Ezt bővebben indokolni 
feleslegesnek tartom, mivel bizonyos, hogy ezen 
kedvezmény kiterjesztését minden hazai tanulóra, 
épen az illető állam érdeke igényli, és hogy ez 
valóban oly csekély költség, hogy az államot nagy 
mérvben alig terhelheti. 

Kérem a t. házat, méltóztassék ezen, valóban 
csak az igazság és a haza érdekében ajánlott mó-
dositványomat kegyesen megfontolni és elfogadni. 

H o r v á t h LajOS j e g y z ő {olvassa Kapp Gusz
táv módositványát.) 

I v á n k a I m r e : T. ház! Ha Tisza Kálmán t. 
barátom indítványát el méltóztatik fogadni, akkor 
természetesen semmi szólásom nincs, mert az 6' 
módositványát pártolom én is, és magamévá teszem ; 
miután azonban a közbeszólás vékony reményt 
nyújt erre: bátorkodom magam indítványát is 
előadni. (Halljuk !) 

Azt tapasztaltam, és ugy vélem, hogy egy 
évi tanulmány arra, hogy valaki tiszti képzettséget 
nyerjen, rövid idő; azt tartom, miként arra, hogy 
valaki a tiszti vizsgát jó sikerrel letehesse, 'előbb 
tanulmányokat is kell tenni. A tapasztalás azt mu
tatta, hogy a katonai tanintézetek, a melyek most, 
különösen az utósó időben létesittettettek, a kato
nai kasztszellem növelésére szolgáltak; a mint volt 
alkalmam értesülni, ezek meg fognak szüntettetni, 
és más modorban felállitatni. De ha az előtanul
mányt igen is szükségesnek tartom, és exclusiv 
tanulmányt czélszerüuek nem tartok, akkor a ki
vitel lehetőségéről kell gondoskodni. A katonai 
tanulmány is olyan, mint minden más : minden 
munkát, müvet és könyvet meg lehet szerezni; te
hát nem titok; a különböző hegyszorosoknak for
máját és a hegyek magasságait, a folyók szélessé
gét és medrök mélységét összevissza mérik a mér
nökök, s a vasutak és csatornák terveléseinek kö
vetkeztében a terület sokkal pontosabban méretik 
fel, mint azt azelőtt a katonai geographiákban 
tanultuk és térképeinkbe felvehettük ; tehát az sem 
titok, mint ezt az utósó hadjárat be is bizonyította, 
hogy az ellenség előtt sem volt titok. Nem látom 
tehát annak czélját, miért legyenek exclusiv katonai 
tanintézetek, kivévén a magasabb tantárgyakra 
nézve, azon egyének számára, kik valóságosan 
életpályájukon katonák akarnak maradni; de szük
ségét látom annak, hogy az egy évi tanulmányo
zási idó't meghosszabbitsuk ugy, hogy az illetők 
jobb sikerrel állhassák ki a vizsgát: ezért oly in
tézkedéseket kívánok, hogy a nyilvános több tan
intézetekben a hadviselésre vonatkozó tanulmá-
nyok!szabad tantárgyakként adassanak elő. 

Ezzel kapcsolatban bátor vagyok megemlitení 
két intézetet: a Ludoviceumot és magyar gárdát. 

A Ludoviceum, hogy soha se létesült, azt tud
juk mindnyájan ; de hogy nagyon kívánatos, hogy 
most, midőn az egész nemzet katona lesz, midőn 
a honvédséget felállitjuk, legyen egy intézetünk, 
melyben az ifjakat ezen pályára növeljük, azt 
nem tagadhatja senki sem. Legyen az itt, az ország 
szivében, ezt méltányosnak fogja találni mindenki. 
Én ez intézetben nem éretlen ifjakat akarnék nevelni, 
jőjenek oda már férfiak, és azok műveljék ki ma
gokat a magasabb hadtanulmányokban az ország 
költségén. 

A magyar testőrség régibb intézmények sze
rint hasonlóképen katonai tanintézet volt és az 
utósó években igen jó sikerrel működött ismét e 
téren. Ennek felállítását, hasonlókép ez irányban, 
a legmagasabb katonai tanulmányokra szánt irány
ban, és már szolgált tisztekből alkotandót, igen 
czélszerünek vélem, mi által ismét egy uj kötelék 
keletkezik a nemzet és az ármádia közt: mivel ha 
kitűnő tisztek ott maradnak és tovább szolgálnak, 
ez az összetartozás ujabb tanúságaként fog szolgál
ni, és ezt szükségesnek látom a jövendő sikeres 
hadmtíködésre nézve. 

Ezért — ismétlem — hogy ha Tisza Kálmán 
indítványa elfogadtatik, azt pártolom ; azon esetben 
pedig, ha az el nem fogadtatnék, arra kérem a t. 
házat, hogy a második bekezdés 3-dik sorában az 
,egyrendüek* szó után következőket méltóztatnának 
beigtatni: „mely tanodákban és mily mértékben tar
tassanak előadások a hadi tudományokból", és 
innen megy a szakasz tovább. 

H o r v á t h Lajos j e g y z ő (olvassa Ivánka Im
re módositványát.) 

Halász B o l d i z s á r : T. ház! Én egy engem 
igen meglepő és örvendetes tapasztalatra jutottam 
a mai tanácskozás alatt, t. i., hogy a bal oldal né
mely, bár nem lényeges módosításai csakugyan el
fogadtattak. Annálfogva nem tartok előttem szólt 
Ivánka Imre képviselőtársammal, ki a közbeszó
lásokból következtette azt, mint ha Tisza Kálmán 
indítványa tán el nem fogadtatnék; én ellenkező' 
leg azt hiszem, hogy miután azon indítvány sem 
átalános elvekbe, sem különösen a hadsereg kiegé
szítésére szükséges mennyiség kiállításának elvébe 
nem ütközik, azt a t. ház elfogadhatja. 

Az átalános védkötelezettség elve ki van 
mondva, de mégis vannak kivételek. íme, t. ház, 
méltóztattak a baloldali tagok indítványát az egyet-" 
len vó're, egyetlen gyermekre nézve elfogadni; én azt. 
hiszem, hogy Tisza Kálmán barátom indítványa 
sem egyéb, mint ismét némileg a kivételeknek sza
porítása, még pedig magasabb országos szem
pontból. 

Ha, t. ház, gazdasági, illetőleg családi érdek 
szempontjából az egyetlen vőt és egyetlen gyer
meket stb. ki lehet venni a védkötelezettség alól, 
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ugyan kérem, a tudomány és műveltség nem ér-e 
fel ezzel? Nem inkább érdekében áll-e az államnak, 
ha már a provisorium alatt is megtörténhetett, hogy 
a tanulók kivétettek, most is kivétessenek az áta-
lános hadkötelezettség alól? De miután ugy sem 
méltóztatnak elfogadni Vuchetich képviselőtársam 
indítványát, hogy mig tanulmányaikat be nem vég
zik, legalább addig , ideiglenesen kimehessenek 
meg, mert hisz azután is rá akadnak : legalább azt, 
mit Tisza Kálmán indítványozott, méltóztassanak 
elfogadni, hogy t. i. azon tanulóknak, kiknek ki
vételesen megengedtetik, hogy egy év alatt tegye
nek eleget hadi kötelezettségüknek, megengedtessék 
az, hogy a honvédségnél töltsék ki a többi időt. 

Hisz utoljára is tán nem akarja a t. ház, hogy 
egy katonai állammá alakítsuk át Magyarországot, 
hogy mindnyájan határőrök legyünk, hogy ha azt 
üzeni ő felsége, mindnyájunknak el kelljen menni. 
Hiszen ha hajdan, és a legközelebbi időben is sors
húzás utján eleget lehetett tenni a hadkötelezettség 
elveinek, ez utón is kiállitható a szükségelt kato
naság száma. Már legaláb ezen kivételt méltóztas
sanak megengedni, mert ezt valóban magasabb 
politikai szempontok kívánják. 

Á mi illeti azon észvevételét miniszterelnök 
urnák, melyet itt méltóztatott megnyugtatásul mon
dani, hogy t. i. a törvényjavaslat nem is czélozza, 
hoory Magyarországon még a tanintézetekre is a 
közös hadügyminiszternek befolyást adjon: ha 
nem volt ez ezélja ezeu törvényjavaslatnak, miért 
nem mondjuk ki világosan, miért nem hagyjuk ki 
a törvényből azt, hogy a közös hadügyminiszter 
még az iskolák rangfokozatának meghatározásába 
vagy nem tudom én mibe is beavatkozzék ? 

Az még engem ki nem elégít, a mit hallottam 
a miniszterelnök úrtól: azért tehát, t. ház, azon re
ményben vagyok, hogy méltóztatnak ezt a tör
vényjavaslatból a közös hadügyminisztert kikí gy-
ni. Azért a hadsereg csak olyan nagy marad, mint 
volt, sőt annyi lesz, hogy bár csak el birja az or
szág tartani. Méltóztassanak elhinni, igazsága van 
abban Tisza Kálmán képviselőtársamnak, hogy 
pl. egy 20 éves ifjúnak még egy éve van csak 
hátra iskolai pályája befejezésére, akkor rendeli 
azt a törvény : most már egy évig rendes kato
na, azután több évekig a tartaléknál fog lenni. 
Méltóztassanak elhinni , azon tartalékbeli szol
gálat, mint a bizonytalan időre adott szabadság, 
épen olyan, mint „Urlaub auf unbestimmte Zeit." 
Méltóztassanak elhinni, hogy még abba a szabad
ságra bocsátásban se nagy öröme lehet az illető
nek, mert én az életből merített példával fogom 
igazolhatni. Magamnak is volt olyan esetem, hogy 
egy becsületes fiu nálam szolgálván, besoroztatott 
ugyan, de pár év múlva szabadságra bocsáttatván, 
nálam ismét kínálkozott, hogy miután ismerem, 

fogadnám vissza szolgálatomba, mire kénytelen vol
tam azt válaszolni, hogy — miután épen a tél volt 
bekövetkezendő, télen pedig csak azért tartunk két 
annyi cselédet, mint szükséges volna, hogy nyáron 
biztosítva legyünk a szükséges munkás kezek iránt, 
nem fogadhatlak meg, mert majd tavaszszal ismét 
beszólítanak. Ilyen az a tartalék. 

De már a honvédség egészen más : mert én 
ugy tekintem a honvédséget, mint a népfölkelést, 
hogy az csak legnagyobb szükségben, ha t. i. az 
ellenség már az országba be is tört, alkalmaztatik. 

Én tehát ezen magasabb politikai szempon
tokból kérem a t. házat, méltóztassék Tisza Kál
mán képviselőtársam módositványát elfogadni. 

Andrásy Gyula gr. miniszterelnök: T. 
ház! Azon aggodalmak megnyugtatására nézve, 
melyek a tanintézetekre vonatkozó bekezdés iránt 
itt több részről nyilváníttattak: méltóztatnék talán 
az indítványozó úr abba belenyugodni, hogy mon
datnék : „mely tanintézetek tekintessenek azon ked
vezményekre nézve a főgymnasiumokkal vagy fő-
realtanodákkal egyenrendüeknek, a két miniszté
rium által a közös hadügyminisztérium hozzájáru
lásával fog megállapittatni." E szerint világos, hogy 
a két minisztérium fogja megállapítani. A hadügy
minisztérium hozzájárulása pedig miért szükséges? 
ezt bátor voltam már előbb elmondani. Azt hiszem, 
ezen szerkezet mellett minden aggodalomnak meg 
kell szűnni. (Helyeslés a jobb oldalon. Maradjon!) 

B e r n á t h Zs igmond: Megvallom,utósó nyi
latkozata miniszterelnök urnák az iránt, hogy a 
tanintézeteknek minőségét a két minisztérium ha
tározza meg és hozzájárulna ennek meghatározásá
hoz a közös hadügyér is, az aggodalmat némileg el
oszlatta : mert, ha jól fogtam fel szavait, azt mél
tóztatott mondani, hogy a két minisztérium külön 
állapítja meg és tudomására juttatja a közös had
ügyminiszternek. 

Andrásy Gyula gr. miniszterelnök: A 
közös hadügyminiszter hozzájárulásával! 

B e m á t h Z s i g m o n d : Szükségesnek ezt, meg
vallom, nem tartom, s ha ugy lett volna, a mint 
mondottam, szivesebben fogadtam volna el. 

Egyébiránt, ami a vizsgákról előhozatott és a 
szakaszban is némileg rejlik, t. i. a fokozatos tiszti 
előléptésekre nézve, minthogy épen alkalmam van, 
röviden elmondom alázatos véleményemet. En azt 
tartom, sem Sherman, sem Sheridan, sem Grant 
tábornokok nem tettek sem államvizsgát, sem fő
hadnagyi, sem kapitányi vizsgát, hanem neki ál
lottak és hazaszeretetből megverték azokat, kik a 
hazát veszélybe akarták dönteni. Én azt tartom, 
hogy a ki arra született, abból majd megválik a 
jó katona, s azért nem is tartom szükségesnek, 
hogy abban valami különös megszorító szabályo
kat tartsunk fel; hanem szükségesnek tartom még-
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is, hogy tanintézetek legyenek, melyekben azok, 
kik akarnak és hivatást éreznek magokban, azon 
tudományokat alaposan megtanulhassák. 

Megemlítette előttem szóló Ivánka Imre kép
viselőtársam a Lndoviceum felállítását. Bátor va
gyok emlékezetébe hozni a t. háznak, hogy műit 
évi július l é n én voltam szerenesés tenni indít
ványt eziránt, felszólitván a tiszt, hadügyért, hogy 
tegyen lépéseket a Ludoviceun életbe léptetésére. 
Azon kérdés függőben maradt, és megnyugvással 
is maradhatott függőben mindaddig, mig a jelen 
törvény végkép rneg nem állapittatik. Ha meg fog 
ezen törvény végkép állapíttatni, vegye t. minisz
terelnök úr, mintha megújítottam volna ezen inter-
pellatiómat, s kérem, hogy erre vonatkozó igéretét 
beváltani méltóztassék. 

Eötvös József b. vallási miniszter: A 
mi tisztelt barátom Ivánka Imre képviselő úr in
dítványát illeti, én azt, hogy különböző taninté
zetekben a hadi tudományok is taníttassanak, nem 
tartom e törvénybe felveendőnek. Egyébiránt meg
győződésem szerint az ezen törvény elfogadásának 
szükséges következése : mert akár ki vezeti a ne
velés ügyét, annak kötelessége gondoskodni ar
ról, hogy a honpolgárok kötelességeik teljesítésére 
az iskolákban kellő kiképeztetést nyerjenek. Vala
mint tehát én, a mig ezen hivatalban leszek, köte
lességemnek fogom ismerni, hogy mihelyt az átalá-
nos hadkötelezettség elve egyszer kimondatott, 
nem csak a hadi tudományokra, hanem a népisko
lákban a hadgymnastikára is (Elénk helyeslés) kel
lő figyelem fordíttassák, ugy meg vagyok győződ
ve , hogy ezt kötelességének fogja tartani mindaz, 
ki a köznevelés vezetésével megbízatott e hazában, 
a melyben az átalános védkötelezettség az alkot
mány alapelvét képezi. 

Zichy Nándor g r . : Tiszt, ház ! A jelen tör
vényjavaslathoz nem vala szándékom módositvá-
nyokkal járulni : mivel ezen törvényjavaslatokat 
egész átalánosságban kívánom csak elfogadni. El
fogadom pedig azért, mivel két oly elvet látok ben
nük letéve, a melyet sajátomnak vallok. Egyike az 
átalános honvédelmi kötelezettség; másika a né
pies és nemzeties elem érvényesitése a hadseregben, 
mely a maga körében, a speciális magyar szerke
zetben leli kifejezését. 

Másrészt azonban olyannak látom még ezen 
törvényjavaslatot, mely még kielégítő és erélyes 
honvédelmet magában nem biztosit, és a melyhez 
csekély véleményem szerint lényeges módosítások
nak kellend járulniok, melyek helyi és sajátságos 
viszonyainkból lesznek meritendők. 

Ez érdekben most már módositványokat ten
ni, részint elégtelennek érzem magamat, részint pe
dig azokat most már talán helyökön levőknek sem 
találnám. A jelen discussio azonban oly helyzetbe 

hoz, melyben szavazni nem tudnék a nélkül, hogy 
egyéni nézetemet módositványban ki ne fejezném. 

Előadásomnak rövidítése kedveért csak azt 
jegyzem meg, hogy speciális indokolást ezen mó-
dositványomnak nem adok, minthogy a mi benne 
specialiter indokolandó, az előttem szóló Tisza 
Kálmán képviselő úr előadásában foglaltatik. A 
mi azonban az 6' inditványából módositványomban 
nem foglaltatik, azt olyannak kérem tekintetni, a 
mi nézetemmel meg nem egyez, vagy a mit jelen
leg alkalmazhatónak nem tartok. 

Vagyok bátor módositványomat beadni. 
Horváth LajOS jegyZő (olvassa Zichy Nán

dor gr. módositcányát): 
„A törvényjavaslat 21. szakasza helyébe teen

dő: „21. szakasz. Belföldiek, kik a képesség oly 
fokán állanak, mely valamely főgymnasiumban, 
valamely főrealtanodában, avagy ezekkel egyen-
vagy más magasabb rendű tanintézetben végzett 
tanulmányoknak megfelel, s erre nézve magukat 
jogérvényes bizonyítványokkal igazolni képesek; 
valamint mindazok, a kik rendes és nyilvános ta
nulók sorába tartoznak, erkölcsi jómagaviseletü-
ek, s a fő tantárgyakból jó osztályzatot nyertek : 
az illető minisztérium javaslatára mint évi önkén
tesek léphetnek hadi szolgálatba, mely idő tarta
ma alatt ruházati, felszerelési és élelmezési költsé
geik a közös hadügyi költségvetésből fedeztetnek 
ugyan, a mennyiben azonban saját kivánatukra a 
lovasság közé soroltatnának, magok költségén tar
toznak lovat szerezni, és annak felszerelését és tar
tását megfizetni." 

„Mely tanintézet" bekezdéstől ezen egész fe
jezet marad, azt pedig a 4-ik követi közvetlenül, 
mely ezen szókkal kezdődik: „Ha ezen önkén
tesek." 

H o l l á n E r n ő : T. ház! Ha van intézkedés, 
mely ezen törvényjavaslatnak fényoldalát képezi, 
ugy én azt hiszem, azon gondoskodás, azon intéz
kedés az, mely e szakaszban foglaltatik. Megvál
tom őszintén, ezen egész törvényjavaslat bármely 
szakaszára nézve támadást inkább vártam volna, 
és legkevésbbé vártam, hogy támadás intéztessék 
épen ezen szakasz ellen. A midőn az egész tör
vényjavaslat azon szabadelvű intézkedésből és 
eszméből indul ki, hogy az átalános védkötelezett-
séget állapítja meg, minden megváltási, minden 
mentségi intézkedés nélkül: akkor, megvallom 
őszintén, a tudománynak és haladásnak hódol, 
midőn kifogást tesz azokra nézve, kik a tudomány
nak szentelik idejüket, kik a kiképeztetés végett 
magasabb tanintézetekben eíszánvák idejüket töl
teni, azoknak módot nyújt, hogy a fegyverviselés 
kötelezettségét könnyebben viseljék. 

Három kifogás tétetett. 
' A mi az elsőt illeti, hogy t. i. bizonyos qua-
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lificatiót kelljen megállapítani azokra nézve, kik 
ezen kedvezményben részesülnek: én azt hiszem, 
ezen aggodalom meg van szüntetve t. miniszterel
nök urnák kijelentése következtében, mert a midőn 
arról van sző, hogy bizonyos qualifieatio álla
píttassák meg a hadseregre nézve, igen természe
tesnek találom, hogy legalább a hadügyér meg
hallgattassák. Nem kívánom én sem azt, hogy 
közjogi szempontból illetéktelen befolyás enged
tessék neki; de hogy meghallgattassák, hogy szava 
legyen oly qualifieatio megállapításánál, mely 
qualifieatio épen a hadseregre szolgál, azt én ré
szemről igen természetesnek találom, és azt hi
szem, hogy a miniszterelnök úr ebbeli nyilatkozata 
teljesen megnyugtató. 

A mi a második kérdést illeti, az hozatott fel, 
hogy ezen kedvezményt illetőleg a vagyonosabb 
és szegényebb sorsú osztály között különbség té
tetik. Az egész intézmény, az egy évi szabadságo-
sak intézménye, eredetét vette Poroszországban, 
több éven át gyakorlatilag fenállott; de én ugy 
tudom, hogy ezen kedvezmény, miután az ered
ményekben sok visszaélésre vezetett, magában Po
roszországban meg lesz szüntetve. E helyett s a 
midőn ezen tapasztalás daczára a törvényjavaslat 
e kedvezményt mégis megtartja, én részemről azt 
hiszem, azon megkülönböztetés, a mi tétetik s té
tetett a vagyonosabb és szegényebb sorsuak kö
zött, sérelmes nem lehet. Sőt ellenkezőleg, midőn 
ezen intézmény ott, honnan eredetét vette, Porosz
országban csak a vagyonosabbakat vette figye
lembe, nálunk ezen törvényjavaslat a legszabadel-
vübb értelemben kiterjeszté a kedvezményt a leg
szegényebb sorsuakra, s pótolja azt, a mi megkü
lönbözteti ezt a vagyonostól, az által, hogy az ál
lam költségén részesíti őt e kedvezményben. 

A harmadik sérelmes kérdés, mely felhozatott, 
az volt , hogy midőn a műveltebb osztály egy 
részről azon kedvezményben részesittetik, hogy egy 
évi szolgálattal teljes védelmi kötelezettségének 
eleget tehet, hogy azok mért nem soroztainak a 
honvédségbe, hanem a tartalékba ? A válasz igen 
egyszerű: mert ha ezen kedvezmény a hadi köte
lezettséget illetőleg a műveltebb osztályra nézve 
történik, azokra, kik a tudományoknak szentelik 
magukat, ha ezekre nézve kivételt teszünk, méltá
nyos volna-e, hogy ezek kettős kedvezményben 
részesittessenek, azon kedvezményben t. i., hogy 
a rendes hadseregben három év helyett egy évig 
szolgálnak, most még ezenkivül azon kedvezmény
ben is részesüljenek, hogy a könnyebb hadviselési 
szolgálatba, a honvédségbe léphessenek át és 
egyenesen felmentessenek azon kötelezettségtől, 
mely őket két éven át a tartalékra vonatkozólag 
illeti? 

Ezen]észrevételek mellett részemről elfogadom 

a 21-dik szakaszt eredeti szerkezetében, s nem já
rulok azon módositványokhoz, melyek ezen sza
kasz ellen beadattak. (Szavazzunk !) 

Sz i lády Áron.- T. ház! Nagyon sajnálom, 
hogy a mélyen t. cultusminiszter urnák nem volt 
egyéb szava ezen szakaszhoz, mely a hazai ér
telmi tőkét és a közoktatási ügyét oly erősen tá
madja meg és fenyegeti. Azt hittem, hogy midőn 
a t. miniszter úr szót emelt, szólni akart ezen sza
kasz ellen , vagy ha ellene nem, legalább előadja 
okait, melyeknél fogva ez által nem látja veszé
lyeztetve a közoktatás ügyet. Hogy Hollán tisztelt 
képviselőtársam csodálkozik a támadáson, melyet 
a ház ezen oldaláról, de ugy vettem észre, nem 
csak a mi részünkről intéztek ezen szakasz ellen, 
azt bámulom. Ha képviselőtársam támadásnak 
vesz módosító, javító szándékot oly szakasz irá
nyában, melyről hiszem ő is meg van győződve, 
hogy ha vélekedése szerint nem veszélyezteti is, 
de mindenesetre próbára fogja tenni oktatás
ügyünknek, mely nálunk még most is rendezetlen. 
állapotát és meglehet, hogy azt nehezíteni fogja, 
meglehet, végkép össze fogja bonyolítani annak 
rendezése előtt. Mondom, bámulok rajta, mert ő, 
hiszem, hogy ő is így gondolkozik és mégis fölös
legesnek lát minden aggodalmat. Én azt hiszem, a 
fő kérdés az, vajon nálunk a hazai értelmi tőke 
olyan-e, hogy ki fogja birni a támadást, vajon 
olyan-e oktatásügyünk és annak idáig a legkö
zelebbi években előttünk álló eredménye, mely 
ezen most hozandó törvény jelen szakasza által 
megtámadtatván, ki fogja-e birni állani azon tá
madást? Nekem ez iránt van kétségem, t. ház. 

Hivatkoznak Poroszország példájára, sőt hi
vatkozott épen Hollán képviselőtársunk előttem 
arra, hogy Poroszország követni fog bennünket e 
tekintetben, és mindenféle kedvezményeket meg 
fog szüntetni. Én elismerem, hogy Poroszország
ban ezen rendszer gyakorlati kivitelében számos 
visszaélésekre adott alkalmat; de azt az egyet, re
ménylem, a t. képviselő úr nem tagadhatja, hogy 
a rendszer ezen kiviteleinek még volt azon haszna 
és eredménye, hogy a porosz értelmileg áll azon a 

! fokon, a melyet a 21 évi gyakorlati visszaélések 
f mellett is bizonyára büszkeséggel lehet ily rend-
i szer, ily törvény eredményéül felmutatni. 

Í
Tudom, ismerem azon elvet, melyet követni 

akarunk az által, hogy az átalános hadkötelezett
ség alkalmazása által bele vonjukazintelligentiáta 
a hadseregbe, hogy azt a hadseregbe mintegy be
leoltsuk. Semmi kifogásom nincs ellene, nem is le
het ; de nem nyomhatom el azon kételyemet, hogy 
midőn beoltást szándékozunk csak tenni, nem 
lesz-e beölése az mtelligentiának azon hadseregbe, 
mely hadsereg a beleölt intelligentiával fog-e a 
legközelebbi jövőben különböző eredményeket 
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mutatni, mint mutatott eddig? ezen mindnyájan 
kétkedünk, mert azért óhajtjuk a hosszú ideig 
tartó állandó békét. 

Én tehát ezeket oly fontosaknak tartom és 
egyátalában nem oly biztosnak a mi értelmisé
günket, a melynek mindennemű törvények által 
istápolására szüksége nem volna. Ez az oka , 
hogy jó lelkiismeretből nem tudnék reá szavazni 
ezen szakaszra ugy mint van: mert ezen az utón 
elérhetjük azt. hogy midőn a kikötött 10 év elte
lik, nálunk csak intelligentiává válni kezdő hadse
regünk lesz, azonkívül pedig semmi progressiv in-
telligei.tiánk ide haza épen nem lesz; megöljük 
vele tanrendszerünket, megöljük vele oktatás-
ügyü nket és nem támasztjuk fel azon nyomorult 
katonai rendszert, melybe uj erőt, uj vért akarunk 
önteni és a mely Moloch kedveért annyit áldoz
tunk már. 

A módositvány elfogadását ajánlom. (Sza
vazzunk !) 

Tisza László: Elállók. 
Szász K á r o l y : Azok után, mik; előttem el

mondattak (Szavazzunk !) és különösen miniszter
elnök úr és Hollán képviselőtársam előadásai után 
csupán azon megjegyzésre akarok szorítkozni, hogy 
Tisza Kálmán képviselőnek, mint módositvány tevő
nek, módositványai közül, egyre semmi észrevé
tel nem tétetvén, arra szükségesnek tartom meg
jegyzésemet előadni: nevezetesen arra, hogy a „ki
tűnő" osztályzat helyett a „kielégítő osztályzat" té
tessék, mit Kapp képviselő úr nem kielégítő, ha
nem kitűnő és első osztályzattal kíván fölcserél
tetni. A mi illeti Tisza Kálmán szóban levő módo
sitvány át ; ha tudjuk azt, mit jelent ezen szó 
„kielégítő" az iskolai classificaiiókközt, t. i .azaleg-
utósó a megbukás e lő t t . . . (Nem áll! bal felöl.) A 
kielégítő osztályzat igenis a legutósó a megbukás 
előtt. Ez kérem, azt tenné, hogy átalában az isko
lába járó egyének mind kivétetnének, épen csak 
a legroszabb és az értelmiség legalantibb fokán 
áll ókon kívül, a katonakötelezettség alól. 

T. képviselőtársam Szilády Áron azt hiszi, 
ezen szakasz az értelmiség ellenj oly támadást in
téz, melyet tanügyünknek jelen állása teljességgel 
ki nem állhat. Megvallom, nem osztozom t. képvi
selőtársam ezen nézetében, sőt inkább örömmel 
üdvözlöm ezen szakaszt, épen azon szempontból, 
melyet ő is felhozott, de megczáfolni akart, hogy 
t. i. értelmiségünket a hadkötelezettségbe belevon
ni, vagy, a mint 6' monda, beleoltani akarjuk. 

Egyfelől t. barátaink a bal oldalon neheztel
nek a fölött, hogy magyarországi születésűek a 
tiszti karnál nincsenek alkalmazásban, és Jókai 
Mór barátom nem rég kimutatta számokkal, hogy 
a magyar értelmiség mily csaknem szánandó 
arányban van a hadseregben a tiszti karnál kép- | 

viselve, másfelől pedig az értelmiséget a hadsereg
től megtagadni és elvonni akarják. Eu tehát nem 
tudom, a két ellenkező irányzat közül melyiket 
tartsuk komolynak ? 

Én, t. ház , azon meggyőződésben vagyok, 
hogy oly könnyítések, melyeket az értelmiségnek 
ezen szakasz biztosit, a hazának érdekében álla
nak, és senki sem tarthatja terhesnek az egy évi 
szolgálatot, kivált ha hozzájárul még az, hogy az 
értelmiség kitűnő fiainak a tiszti vizsgálat letételé 
után a tartalékban a tiszti jelöltsége biztosíttatik. 

Az, hogy a kitűnőkből kevésbbé válhatnak a 
haza hasznos polgárai, mint a közép eredmény
nyel tanulókból, azt teljességgel nem fogadhatom 
el. A kitünőbbekből is válnak, a középszerűekből 
is válnak hasznos polgárok ; de a tudományos 
pályán, ott, hol felsőbb értelmiség és műveltség 
kívántatik, bocsássanak meg mind Tisza Kálmán, 
mind Kapp Gusztáv képviselőtársaim, a statisztika 
nem azt mutatja, hogy a kitűnő tudósok közt azok 
volnának nagyobb számmal képviselve, a kik már 
az iskolában nem voltak kitűnők, hanem mutatja 
azt. hogy a felsőbb tudományos pályákon nagyobb 
számmal vannak azok, a kik kitűnőséggel végez
ték iskolai tanulmányaikat. (Helyeslís.) 

Ezek után, t. ház, nem csak értelmiségünkre 
átalában és tanügyünkre nézve veszélyt nem, sőt 
a legkellőbb és legszükségesebb kedvezményeket 
az értelmiségre nézve magában foglalónak tartván 
e szakaszt, örömmel üdvözlöm. 

Hoffmann P á l : Részemről csak pár szóval 
akarom kijelenteni, hogy Tisza Kálmán képviselő
társam módositványát egész kiterjedésében párto
lom, mert csak ez által látom lehetségesnek, hogy 
azon kedvezmények, melyeket a tudományos mű
velődésnek teszünk, elérhetők legyenek. 

Nem akarom ezt bővebben indokolni, csak 
egyre akarok megjegyzést tenni. 

TiszaKálmán módositványa több tárgyra vo
natkozik, és azért óhajtottam volna, hogy azok a sza
vazás alkalmával netalán külön-külön bocsáttassa
nak szavazás alá. Egyre azonban, amelyre előttem 
szóló t. elvtársam vonatkozott, megjegyzést akarok 
tenni : t. i. különös súly helyeztetik a kitűnő képesí
tettségre, a mely valamely tanuló által eléretik, és 
mintegy attól tételeztetik fel azon kedvezmény, a 
melyet a törvény a tanulóknak a hadkötelezettség 
teljesítésére nézve nyújt. Bátor vagyok erre nézve 
a t. háznak tanári tapasztalataimból ezen tárgyra 
nézve megvilágitó példával szolgálni. Az osztrák 
hadkiegészítési törvény szerint a tanulók élveztek 
mentességet, de csak azon esetben, ha kitünőleg 
tanultak. Már most nincs kétség benne, hogy ná
lunk sincsenek többen a kitűnően képesitettek, 
mint más országokban; de mikor a tanári testüle
tek ily pressio alá helyeztetnek, hogy az illető ta-
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nulóktól vagy az igazsághoz képest megtagadják 
a kitűnőséget és ez által őket a hadkötelezettség
nek kiteszik vagy nem : ezen pressio által sajátsá
gos visszaélés nőtte ki magát : t. i. az, hogy a ta
nári testületek kétséges hangzású bizonyítványo
kat adtak ki, tehát nem csak most, hanem előbb 
is, és ezen kétséges hangzású bizonyítványok által 
félrevezették a hadkiegészítési törvényt végrehajtó 
közeget, és tettleg minden tanuló felmentetett. 

En tehát különösen pártolom azon módodt-
ványt, mely a kedvezményt nem csupán a kitünőleg 
képesítettekre,hanem a középszerűekre is kiterjeszti. 
T. ház, méltóztassanak megfontolni, hogy a kitünő
leg való képesítés sokszor véletlen. Méltóztassanak 
meggondolni, hogy sok esetben a bizonyítvány 
nem fejezi ki azt, a mint az illető tanuló azt meg
érdemelné. Sokan ugyanis oly bizottság előtt tesz
nek vizsgát, mely szigorúbb, mások olyan előtt, 
mely kevésbbé szigorú. 

A legmelegebben pártolom Tisza Kálmán 
jnódositványát. 

E l n ö k : Szólásra senki felírva nem levén, az 
indítványozó tartja meg zárbeszédét. 

T i sza K á l m á n : T. ház ! Kénytelen vagyok, 
miután sok tekintetben félreértettek , még egy pár 
szót szólani. 

Legelőször is t. barátom Szász Károly elő
adására van egy pár szavam, ü megtámadta in
dítványomnak azon részét legkülönösebben, mely
ben azt mondom, hogy a kitűnő bizonyítvány he
lyett a kielégítő bizonyítvány legyen elegendő 
arra, hogy valaki az egy évi szolgálat kedvezmé
nyében részesittessék. Erre legelsőben is meg-
jegj'zem azt, hogy én a ..kielégítő" kitételt nem 
talán valamely bizonyos iskola classificatiójából 
vettem elő — mert valóban megeshetik, hogy van 
olyan iskola, és talán t. képviselő ár is olyannal 
van közelebbi ismeretségben, mely nem kivan oly 
képzettséget, (Zaj) mely kielégítő — mondom, én 
nem egyes iskola bizonyítványa után vettem ezt , 
mert akkor ezen szót, hogy „kielégítő/' nem is hasz
náltam volna, a mennyiben igen sok iskolának 
classificatiójában ez elő sem fordul. Épen ilyen is
kolának sorozata van jelenleg kezem között, a 
melyben csak kitűnő, jeles, stb sorozat van, ki
elégítő pedig nincsen. Tehát én e szó „kielégítő" 
által oda akartam hatni, hogy azok, kik képessé
get nyertek arra, hogy tudományukat haszonnal 
tovább folytassák, nem pedig bizonyos iskolai 
classificatiót nyertek, hanem egy átalános képzett
ségi fokot értek el, részesüljenek a kedvezményben. 

O azt mondja, nehéz volna bebizonyítani, 
hogy több kitűnő tudós lesz azokból, a kik nem 
voltak kitűnő tanulók, mint azokból, a kik kitűnők 
voltak. En e fölött nem akarok vitatkozni, mert 
megvallom, a kitűnő tudósok classificationalis laj-

KÉPV. H. NAPLÓ. 186 a / s . IX. 

síromáról nem gondolkoztam. Hanem mindenesetre 
áll az, hogy oly kevés kitűnő tudós van, bár meg
lehet, hogy sok hiszi magát annak a világon, (Igaz!) 
hogy ahhoz mérni azt, ki legyen kedvezményben 
részesítendő, ki nem? kiből válhatik kitűnő tudós, 
kiből nem ? valóban igen nevetséges dolog volna : 
mert egy egész nemzedékből csak egy vagy kettő 
találkozik. 

Különben, a mint már mondottam, hogy 
azokból, a kik kielégitőleg végezték pályájokat, 
sokkal nagyobb számmal lesznek a hazának hasz
nos, jeles, tevékeny polgárai, ahhoz ragaszkodom, 
annyiban, a mennyiben ez igen természetes: mert 
mégis minden iskolában a világon sokkal nagyobb 
a kielégítő, mint a kitűnő tanulók száma; de ra
gaszkodom annyiban is, mert ha tetszik t. bará
tomnak, magán utón igen rövid idő alatt ki tudom 
mutatni egész lajstromát azon iskolai eminensek
nek, a kik az életben távol hátuk mögött maradtak 
azoknak, a kik az iskolákban kielégítő bizonyít
ványt nyertek. (Igaz!) 

Különben t. barátom azt is mondja — s ezt 
ugy lehet venni, mint egy lényeges támadást nem 
annyira ellenem, hanem egyátalában elvbarátaim 
ellen is — hogy mi nehezteljük azt, hogy a tiszti 
karban nincs magyar ember, s ime mégis el akar
juk vonni a hadseregtől az értelmiséget, meg aka
dályozni, hogy lehessen magyar ember tiszt. En
gedjen meg a t. képviselő úr, de ebben nagyon 
tévedni méltóztatik. Egyátalában senkinek az, 
hogy a hadseregtől az értelmiség elvonassék, 
eszébe nem jut. Csak kíméletesek akarunk lenni 
az országnak más irányú érdekei iránt is, tekin
tetbe akarjuk venni , hogy különbség van a hadi 
szolgálat terhe között a tudományának élő emberre 
és másra nézve .; de tekintetbe akarjuk azt is ven
ni, a mit nehezen fog tagadni, hogy utoljára is 
bizonyos műveltséggel biró egyén egy év alatt bi
zonyosan meg tudja tanulni a katonai szolgálatot 
ugy, mint az, a ki ezen műveltséget nélkülözi, 
három év alatt. 

De különben — és ebben, megvallom, mi
után némelyeknek ez iránt nehézségök van, igen 
óhajtanám, ha a t. miniszterelnök és honvédelmi 
miniszter úr egy szóval megnyugtatni szivesked-
nék — én azt gondolom, hogy ezen 21-ik szakasz 
által talán nem az szándékoltatik mondatni, hogy 
mindazok, a kik az egy évi önkéntesség kedvez
ményében részesülnek, tartozzanak a tiszti vizsgát 
letenni és magokat mint tisztek beíratni; ha pedig 
ez nem kötelezőíeg van kimondva, annyival in
kább nem áll az, a mit a t. képviselő úr mondott: 
hogy mi azt akarjuk, hogy a fiatalság a katona
sághoz ne menjen és tisztté ne legyen, mert senki 
nem állította azt, senki nem fejezett ki az iránt óhaj
tást, sőt többen közülünk kifejezték azt , hogy 

61 
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jóravaló fiai a hazának minél nagyobb számmal 
menjenek a hadseregbe, és épen azért kívántuk 
azon nehézségeket, a melyek őket előmenetelük
ben gátolják, elhárítani, hogy indíttatva érezhessék 
magokat oda belépni. 

Hollán t. képviselő úr ugy méltóztatott be
szédét kezdeni, hogy csodálkozik, hogy ezen tör
vényjavaslat ezen szakasza, mely az értelmiségnek 
előnyt ad, megtámadtatik. Igen sajnálom, de ha 
méltóztatott volna figyelmezni, nem lett volna oka 
csodálkozásra, mert nem azért támadtatott meg, 
hogy az értelmiségnek előnyt ad , hanem azért, 
hogy nem ment elég messze ezen jó irányban. 

Nekem különben nem szándékom hosszasab
ban időzni e tárgynál. (Zaj.) Mielőtt berekeszteném 
beszédemet, csak még igen t. miniszterelnök úr 
előadására s védelmére indítványomnak egy^ pár 
szót kívánok szólani. (Halljuk !) 

Egyik az. hogy ő azt méltóztatott mondani, 
hogy ha „beleegyezés" helyett a közös hadügyéi-
részéről „tudomás" és „hozzájárulás" tétetik, tehát 
az által meg leszek talán n}7ugtatva. Én kénytelen 
vagyok nyilvánítani legelőször azt, hogy magam 
részéről természetesen, miután azt óhajtanám, hogy 
ezen dologban a megállapodás nem csak a közös 
hadügyi miniszter, hanem ő fölsége többi országai 
és tartományai minisztereitől se függjön, hanem 
csak saját minisztériumunktól, semmi oly módosit-
vány által, mely ennek meg nem felel, megnyug
tatva nem lehetek. Elismerem részemről, hogyha 
nem elégít is ki engem, ha csak az tétetnék, hogy 
a közös hadügyminiszternek tudtával, ez volna némi 
javítás; de ha azt hozzá méltóztatik tenni, hogy 
„hozzájárulásával," akkor valóban „beleegyezé
sével" vagy „hozzájárulásával" egyre megy. (He
lyeslés balról?) 

Továbbá azt méltóztatott mondani, hogy nem 
áll az, mintha a vagyonosok és nem vagyonosok 
közt különbség tétetnék. E tekintetben bátor va
gyok a t. miniszterelnök urat magára ezen szakaszra 
utalni, a hol a kitűnőség minden kelléke nélkül 
hagyja e kedvezményben részesülni a vagyonoso
kat, míg ellenben a vagyontalanokat csak megszo
rítás mellett: tehát a különbség valóban megvan. 
(Helyeslés halról) 

Továbbá végezetül még azt jegyzem meg — 
mert arra, hogy hát ha oly várost jelöl ki valamely 
tanuló, a hol nincs katonaság, gondolom, nem szük
ség felelnem, mert én alig tudok Magyarország 
viszonyai közt képzelni oly várost, hol főtanoda 
létezik, melyben béke idején katonaság elhelyezve 
nem volna; oly esetben pedig, midőn a háború a 
katonaságot az ország határaira elszólítja . ugy is 
minden megszűnik . . . 

Andrásy Gyula gr. miniszterelnök : De 
nem lovasság vagy tüzérség ! 

Tisza K á l m á n : Mondom, erről nem akarok 
többet szólani; csak azt vagyok bátor még meg
jegyezni, hogy az igen t. miniszterelnök úr abban 
az egy pontban félreértett engem, midőn azt hitte, 
hogy az én módositványom oda czéloz, hogy az 
egy évi szolgálatban álló tanulók, vagy tanulmá
nyaikat végzett fiatal emberek, ha a tiszti vizsgát 
letették és tisztekül előjegyeztettek, egyenesen a 
honvédségbe tétessenek. Én a tisztekre nézve az 
intézkedést, a mint arról módositványon tanúsko
dik, érintetlenül kívántam hagyni, mert utoljára, 
a mint most a t. miniszterelnök úr megnyugtatott, 
a tiszti vizsga letétele önkéntes cselekménye egyik
nek vagy másiknak, és így, ha ő vágyódik a tiszti 
rangra, szolgáljon ott, a hol a szükség kívánja, s 
erre nézve csak a közös hadügyminisztert kívánom 
kihagyatni, módositványom pedig azoknak a hon
védségbe osztására vonatkozik, a kik a tiszti vizs
gát le nem teszik s a szerkezet szerint a tartalékba 
helyeztetni szándékoltatnak. 

Ezek után módositványomat a t. ház figyel
mébe ajánlom. (Helyeslés bal felöl.) 

Elnök: T. ház ! A tisztelt miniszterelnök úr 
a 21-ik szakasz 2-ik bekezdésére styláris módosít-
ványt tett, a mennyiben „a két minisztérium 
s a közös hadügyminisztérium egyetértésével" he
lyett tétetnék : „a két minisztérium által a közös 
hadügyminisztérium hozzájárultaval." Ha a t. ház 
beleegyezik, ezen styláris módositás a szerkezettel 
s a központi bizottság módosításával egyszerre 
terjesztetik szavazás alá. (Helyeslés.) Ennélfogva 
kérem a t. képviselőket, a kik a 21-ik szakaszt a 
szerkezet szerint, a miniszterelnök úr által tett mó-
dositványnyal és ismét a központi bizottság módo-
sitványával, elfogadják, méltóztassanak felállani. 
(Megtörténik.) A többség elfogadta. Következik a 
22-ik szakasz. 

Horváth Lajos jegyző (olvassa a 22-ik 
szakaszt.) 

Mihály i P é t e r j e g y z ő : A központi bizott
ság következő módosítást ajánl. E szakasz 1-ső 
bekezdésének vég előtti sorában : „tartaléktisz
teknek" írassék „tartaléktisztekké" helyett. Ugyan
ezen szakasz második bekezdése igy szerkesztes
sék : „Ezen tartaléktisztek háború esetében bármi
nemű tengerészeti szolgálatra kötelezvék." 

E l n ö k : Elfogadja-e a t. ház a központi bi
zottságnak e módosítását ? (Elfogadjuk !) Ennél
fogva a 22-ik szakasz elfogadtatott. 

Horváth Lajos jegyző (olvassa a 23-ik és 
24-ik szakaszt, mely ellen kifogás nem tétetik. Olvassa 
a 25-ik szakaszt.) 

SomOSSy IgnáCZ : T. ház! Én is elfogadom 
ezen szakasz tartalmát : egyedül a 2dk bekezdés
hez, a hol a lelkészekről van szó, kérem hozzáté
tetni a segédlelkészeket, s egyszersmind, a meny-
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nyiben a „kinevezés" szó nem felel meg átaláno-
san a papi állást elfoglaló lelkészek helyzetének, 
miután némely vallásfelekezeteknél választás ut
ján is jutnak hivatalos állásukba, oda kellene még 
tenni a „kinevezés" szó után : „alkalmaztatásuk." 
í g y a második bekezdés ekként volna szerkesz
tendő : „pappá szenteltetésök, illetőleg lelkészszé, 
vagy segédlelkészszé lett alkalmaztatásuk, vagy 
kineveztetésök után." [Helyeslés. Elfogadjuk !) 

Nagy Pé ter : T. ház ! Ennek a szakasznak 
fő czélja, hogy némi engedélyeket adjon azoknak, 
a kik magokat lelkészi, illetőleg papi pályára ké
pezik. Hogy mennyire kötelessége az államnak 
arról gondoskodni, hogy a keblében létező hitfele
kezetek Jelkészei kellő műveltséggel bírjanak, an
nak bizonyitgatásába nem ereszkedem ; hanem 
csak azt vagyok bátor megjegyezni, hogy ha e sza
kasz igy marad, a magyar- és erdélyországi pro
testáns hitfelekezetek ezen szakasznak javadalmá
ból kimaradnak : mert itt csak papjelöltekről van 
szó, protestánsoknál pedig papjelölteknek azokat 
nevezik, kik a theologiai tanfolyamot már elvégez
ték s rigorosumaikat is letették. E végből bátor 
vagyok azt javasolni, méltóztassanak a papjelöltek 
után oda tenni : „és papnövendékeket." 

Eötvös József b. vallásminiszter: Én az 
ajánlott kitételt sokkal helyesebbnek tartom, mert 
nem csak a protestánsoknál, hanem a katholiku-
soknál is papjelölt csuk az, ki már tulajdonképen 
elvégezte minden tanulmányát, és valósággal e 
hozzátételt : „papnövendék" igenis helyesnek tar
tom. {Elfogadjuk!) 

HaláSZ B o l d i z s á r : T. ház ! Kekem az első 
bekezdés pár szava ellen van észrevételem. (Sza
vazzunk!) Nevezetesen igy kezdődik a szakasz: 
„minden törvényesen bevett egyház- és vallásfele
kezet papjelöltjei." Míg, tisztelt ház, mozes-vallásu 
polgártársaink emancipálva nem voltak, ennek volt 
helye, volt helye az 1848-diki törvényekben is, 
hogy a törvényesen bevett vallásfelekezetüekkel ez 
vagy amaz történjék; de most tudtommal e hazában 
nincs törvényesen bevett vallás. (Zaj. Van! Lehet! 
Nazarénusok!) Én tehát részemről, miután erre 
szükség nincs, hanem némileg a mostani törvény
hozásra nézve mintegy bélyegző volna a^t feltenni, 
hogy még most is van valaha törvényesen be nem 
vett vallás: azt gondolom, hogy ezen két szó „tör
vényesen bevett" maradna ki,és csak igy maradjon: 
„minden egyház és vallásfelekezet papjelöltjei." 
(Helyeslés bal felöl. Nagy zaj. Szavazzunk !) Én ezt 
fontosnak tartom, t. ház ; a kik nem tartják, ám 
lássák. 

Horváth Lajos jegyző (olvassa Somossy Ig-
nácz és Nagy Péter módositványait.) 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház? (Elfogadjuk!) E 

szerint a 25-ik szakasz a tett módositványokkal 
elfogadtatván, következik a 26-dik. 

Horváth Lajos jegyző (olvassa a 26-dik 
szakaszt.) 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő : A központi bizott
ságnak ezen szakaszra két észrevétele van: a 10. 
sorban olvasható : „köztanintézeteknek" szó helyett 
a rag elhagyásával: „köztanintézetek" írassék ; kö
vetkező sorában pedig e szó elé „háború" vétesse
nek fel ezek: „a népiskolák tanítóit is ide értve." 

Tisza L á s z l ó : T. ház! Midőn ezen 26. sza
kaszhoz szólok, nem czélom módositványt beadni: 
mert szerény megjegyzésem vagy megfelel a t . ház 
közvéleményének, s akkor módositvány nélkül is 
elfogadtatik, vagy legfelebb is ugy j á r , mint báty
jai jártak a mai napon. 

Én röviden csak ezen pontra teszek megjegyzést. 
Azt óhajtom t. i . ,hogy itt, hol a törvényhatóságok 
és politikai közigazgatással megbízott községek 
tisztviselőiről van szó, hagyassék ki azon parenthe-
sisbe tett megjegyzés: „a mennyiben ezen állomá
sokra a jogi és államtani tanulmányok bevégzésé
nek igazolása megkívántatik." 

Azt hiszem, mindnyájan egyet értünk abban, 
hogy bármely községben, faluban kis biróra, a 
megyékben csendőrökre, pandiírokra, utibiztosokra 
okvetetlenül szükség van ; ezektől pedig jogi doc-
toraturt kívánni mai viszonyaink közt valósággal 
bajos. Ha tehát ezen parenthesisben foglaltakat 
ben hagyjuk a törvényjavaslatban, adandó al
kalommal semminemű alsó rangú közigazgatási 
közegeink nem mentethetnek fel a katonaság alól. 
(Nem is kell!) Kérem tehát a t. házat, méltóztassék 
ezen parenthesisben foglaltakat kihagyni. (Ma
radjon !) 

E l n ö k : Nincs felírva senki. A kik a 26-dik 
szakaszt a központi bizottság által javasolt módo
sítással elfogadják, méltóztassanak felállani. (Meg
történik.) A többség a 26-dik szakaszt elfogadja. 

H o r v á t h Lajos jegyz i ) (olvassa a törvényja
vaslat 27-ik szakaszát.) 

Mihá ly i P é t e r j e g y z ő : A központi bizott
ság e szakasz kezdetén e helyett: „A népiskolák 
tanítojelöltjei s az ilyeneknél alkalmazott" ezt kí
vánja tétetni: ,,a népiskolai tanítójelöltek s a nép
iskolai." 

SomOSSy I g n á c z : T. ház! A 27-dikszakasz 
5-dík sorában ezen szavak u tán: ,,az ily földbirtok 
földjövedelme" jön : . ,egy öttagú család önállólagos 
eltartására elégséges.i( Ez oly határozatlan kife
jezés, mit az eljárással megbízottak tetszésök szerint 
alkalmazhatnak, s igy a legnagyobb önkényre szol
gáltathat alkalmat, a törvénynek pedig határozott
nak kell lenni, hogy mind az érdekelt tudja, mik 
kötelességei, mindaz eljárással megbizottak, mihez 
alklalmazzák magokat, és mivel már a bélyegilleték 
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iránti törvényben is meghatároztatott, hogy mi 
legyen ily kisebb birtok fogalma alatt értendő, 
óhajtanám, hogy itt is a kisbirtok minősége sza
batosabban határoztatnék meg, és azért ajánlom, 
hogy pl. állapittassék meg, hogy: oly földbirtok, 
melynek jövedelme 500 frtot meg nem halad. Ezt 
annál inkább vagyok bátor ajánlani, mert utána 
az következik: „de viszont ezen tér négyszeres 
összegét meg nem haladja.* Ezen négyszeres ösz-
szeg elég tért nyit a bizottságnak a különböző j 
körülményeket tekintetbe vehetni. 

I v á n k a I m r e : A jelen törvényben szó van I 
a póttartalékosokról i s ; ez ugyancsak a 32-ik sza- j 
kaszban fog először előfordulni. Ezen póttartalé
kosoknak czélja nem más , mint oly erőt te
remteni, nieby az esetben, ha valamely hadjárat 
alkalmával a seregben oly rendkívüli fogyatkozás 
mutatkoznék, melyet nem lehetne ujonezozás utján 
kipótolni, legyen hová nyúlni és betölteni a sorok
ban támadt hézagokat. Ezt előre bocsátva, bátor 
vagyok ezen szakaszra áttérni. 

A póttartalékosokra nézve azt mondja a 32-ik 
szakasz, hogy a besorozottak szabadságra mennek 
és csak háború esetében hivatnak be. Ez felfogá
som szerint igazságtalan intézkedés, mert egy része 
az ujonczoknak besoroztatik a sorezredekbe és ott 
szojlgál ;más része a honvédséghez soroztatik és ott 
tel esiti szolgálatát; azok pedig, kiket a véletlen a 
póttartalékba vet, a jelen törvény értelmében még 
exercirozni sem tanulnak, otthon ülnek, és nem 
tudom micsoda kedvezésben részesülnek, mely az 
átalános teherviselés elvével semmikép öszhang-
zásban nem áll és csak visszaélésekre szolgáltathat 
alkalmat. 

De beállanak ezen utón más körülmények is, 
mely körülmények káros voltát épen ő felsége 
hadserege az utósó hadjárat alatt tapasztalta : t. i. 
volt egy tömeg katonája, kik beírva állottak ugyan 
a katonai lajstromokban a nélkül, hogy e fegyver
be kellőleg begyakoroltattak volna, és ezek csak 
utolsó perczben hivattak be. 

En azt hiszem, miután a póttartalék szükségét 
nem tagadom, hogy igazságos, miként a teher le
hetőleg egyenlően osztassék el mindenkire, és kí
vánatosnak látom, hogy ne legyenek oly hadseregi 
tagok, kik a hadgyakorlatokban és egyátalán a 
a fegyver használatában semminemű kiképezést 
nem nyertek: ezért szükségesnek látom, hogy oly-
nemü intézkedé-s történjék, miként a póttartaléko
sok is begyakoroltassanak a fegyverben, azon 
módon, mint az itt a 27-ik szakaszban a néptaní
tók és mezei gazdákra nézve már is rendeltetik, 
hogy t. i. nyoícz hét alatt katonailag kiképezen-
dők, és csak azután menjenek szabadságra, egyedül 
az időszakonkinti gyakorlatokra jelenvén meg. 
Megfordítva ez okoskodást a jelen esetre, sokkal 

igazságosabbnak tartom azt, hogy a néptanítók 
mindjárt besorozáskor a póttartalékba tétessenek 

j át, és ott hasonlóképen csak azon szolgálatokat 
teljesítsék, melyeket én a póttartalékosokra nézve 
kivétel nélkül kívánnék alkalmazni. 

Hallottam, midó'n ezt magán körben említet
tem, Kerkapoly t. barátomtól azon ellenvetést, 
hogy a költségben tenne különbséget. Azt is taga
dom. Magában véve nem kívánok én mást, mint 
hogy a póttartalékosok 8 hétig gyakoroltassanak 
fegyverben, mit a törvény már e szakasznál alkal
mazott. (Felkiáltások: Nem ide tartozik!) Itt kell 
elmondanom, máskép nem hoznám föl. Ez a 32-ik 
szakaszszal szoros összefüggésben van, tehát fel 
kellett azt is említenem. 

A költségvetésre semmi különbséget sem te
het az, de minden esetre előny, p. o. az a 10,000 
ember, a ki évenkint a póttartalékba besoroztatik, 
8 hétig szintén gyakoroltatik, ellenben más 10,000 
ember 3 esztendő helyett csak 2 esztendeig és 10 
hónapig lesz jelen a zászló alatt. Ez a költségben 
bizonyosan nem tehet nagy különbséget. 

Ezért vagyok bátor indítványozni, hogy ezen 
27-ik szakaszban a következő módosítást méltóz
tassanak elfogadni : 

A harmadik sorban alulról a „kiképzendők" 
után „sa tétessék; azután, ugyanezen sorban ki-
törlendő szó: „szabadságolandók" helyett teendő: 
„a póttartalékhoz teendők által." 

Alulról a második sorban e szavak: „ezen 
felül" kitöriendők. 

E szerint a vége így lenne: „besoroztatásuk 
után, a népoktatást és illetőleg a gazdaság kezelé
sét legkevésbbé akadályozó időszakban, 8 hét alatt 
katonailag kiképezendok s a póttartalékosokhoz 
teendők által, azután, béke idején, csak az időn-
kinti fegyvergyakorlatbau való részvétre szori-
tandók." 

E l n ö k : Szólásra nincs senki feljegyezve: ké
rem tehát azon képviselőket, kik a 27-dik szakaszt 
a szerkezet szerint elfogadják, méltóztassanak fel
állni. {Megtörténik.) A többség elfogadja. 

Horváth Lajos jegyző (olvassa a 28—30-ik 
szakaszokat, melyekre nem. történik észrevétel. Olvassa 
a 31-diket.) 

Mihály i P é t e r j e g y z ő : A központi bizott
ság javaslata szerint e szó elé: „szolgálat" eztétes- • 
sék: „tettleges". 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni ? (Elfogadjuk •') 
Ennélfogva következik a '32 dik szakasz. 

H o r v á t h LajOS j e g y z ő (olvassa a 32-ik sza
kaszt.) 

Mihály i P é t e r j e g y z ő : A központi bizott
ságnak e szakaszra következő megjegyzése van : 
A hatodik bekezdés 4-dik sorában kitöröltetetik e 
szó: „így". 
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Várady Gábor: T. ház! Nekem a 32-dik 
szakasz 5-dik és 6-dik bekezdésére módositványom 
v a n : bátor leszek azt egyszerűen felolvasni. Az 
eredeti szerkezet igy szól: „A hadsereg és hadi ten
gerészet jutalékának teljes kiállítása után az elő
állított három korosztálybeli hadszolgálatra al
kalmasak fölöslege ujonczozási járásonkint két 
egyenlő részben, azaz egyik fele a honvédségbe, 
a másik a póttartalékba osztandó." 

Módositványom következő: „A hadi tengeré
szet és az egészségi esapatok jutalékának kiállítása 
után a magyar hadsereg kiegészitésére besorozandó 
ujonczok kizárólag a magyar korona országainak 
lakosaiból alakított hadcsapatokba soroztainak, és 
pedig a műszaki osztályok külön fegyvernemek és 
intézetek szükségének fedezése után a sorezredek 
egészíttetnek ki, az ezután fenmaradó s kadszol-
gálatia alkalmasokból az évi ujonezjutalék 104

;10 
o 0-ka a póttartalékhoz, a többi a honvédséghez 
osztandó. 

A hatodik bekezdés 3 első sora meghagyat
ván, a többi maradjon ki, s helyébe ez tétessék: 
„nyolcz hét alatt katonailag kiképzendők (27 sza
kasz) és béke idején az időszakonkinti fegyver
gyakorlatokon kivül polgári foglalatosságuk mel
let meghagyandók. Azoknak háború esetére szük
séges beállítását életkorukhoz képest a hadsereg 
vagy honvédség kiegészitésére ő felsége, a honvé
delmi miniszter utján, az illető törvényhozás hozzá
járulásával rendelheti el." 

Tisztelt ház! E g y pillanatig sem vagyok illu-
sióban módositványom sorsa iránt, nem is kivánom 
azt indokolni; csak engedje meg a t. ház, hogy 
egy pár szóval az eredeti szerkezet és módositvá
nyom közti különbséget előadjam. (Halljuk .') 

Az első különbség- az, hogy inig az eredeti 
szerkezet szerint elébb a hadsereg,haditengerészet 
és az összes póttartalék állíttatik ki, azután követ
kezvén a honvédség kiegészítése : akkor az én 
módosítvánvom szerint a tengerészeti s az eg-ész-
ségi csapatok egészíttetnek ki , ugy mint ezt s 
a központi bizottság is az egészségi csapatok- J 
ra nézve javaslatba hozta, azután következnék 
a magyar hadsereghez tartozó műsxaki csapa
toknak s aztán a magyar ezredeknek kiegészí
tése, a megmaradt rész a póttartalék és a honvéd
ség közt bizonyos arány szerint felosztandó levén. 

A másik különbség az, hogy míg az eredeti 
törvényjavaslat szerint a póttartalék és a honvéd
ség közti számarány nincs megállapítva, akkor az 
én módositványom szerint minden balmagyaráza
tok és lehető önkény kizárásával ezen arány vilá
gosan és számszerűleg megállapíttatik. 

A harmadik különbség az, hogy az eredeti 
törvényjavaslatban a póttartalékosak kiképzésére 
nézve semmi intézkedés nem történik, csak annyi 

mondatik a póttartalékosokról, hogy azok az össze-
irási lajstromba jegyeztetnek ; ellenben az általam 
előterjesztett módositványban ezen intézkedés vilá
gosan benne foglaltatik. 

Az utolsó és lényeges különbség pedig az, 
hogy az általam előterjesztett módositvány szerint 
a póttartalékosoknak háború esetében berendelé
sére nézve az illető törvényhozás hozzájárulása is 
igényeltetik. 

Bátor vagyok e módositványomat a t. ház 
figyelmébe ajánlani. 

S o m o s s y IgnáCZ : Az első ponthoz csak egy 
szót kérek tétetni, nevezetesen ezen törvénysza
kasz 2-dik sorában e szavak után : „védkötelesek 
közül" e szó tétessék „községenkinti korosztályi 
sorrend stb.", mert a tapasztalás azt mutatja, 
hegy némely helységekben, különösen magyar 
helységekben, sokkal számosabbak a testileg épek, 
és igy egész járások, terhe sokszor egyes helysé
gekre terhelőleg nehezedik, s nem egyenlően osz
toznak ezen átalános teherben. Hogy ezen teher le
hetőleg igazságos legyen, szükséges, hogy e szó: 
„községenkint" a szerkezetbe bele jöjjön.(Helyeslés.) 

Horváth LajOS j e g y z ő (olvassa Somossy lg-
nácz módosdvmiyát) : „A véderoről szóló törvényja
vaslat 32-dik szakaszának 2-dik sorában e szavak 
után „védkötelesek közül" tétessék „községenkin-
t i ." (Olvassa Várady Gábor módositványát.) 

T i s z a L á s z l ó : Tisztelt ház! Én is kény
telen vagyok ezen szakasz egy pontjára mó-
dositváuyt tenni. Ez a harmadik bekezdés, és 
e tekintetben igazán kérném a tisztelt ház figyel
mét egy pár perezre. Ez a 32-dik szakasz 3-dik 
bekezdése, a hol ugyanis ez mondatik: „a so
rozásra három korosztály hivatik fel." T. ház! Ez 
az átalános hadkötelezettség mellett felfogásom 
szerint kivihetetlen valami. Áll a 3 korosztály be
hívása most legelső sorozásnál, mikor most igen 
természetesen három korosztályt kell felhívni. De 
már a 2-dik, 3-dik és a többi években három kor
osztály nem lehet dispositiónkra. A törvény értel
mében jövőre csakis egy teljes korosztály lehet, 
melyből az ujonezokat venni kell. Ez annyira ma
gából a dolog természetéből foly, hogy ezt, meg
vallom, magyarázni sem látom szükségesnek. En
nélfogva legegyszerűbb volna ezen törvényjavas
latot ugy módositaui, hogy mondassék ki, misze
rint most egyszer 3 korosztály hivatik fel, aztán 
pedig mindannyiszor egy-egy. 

Miután azonban van eset arra, hogy a soro
zásnál találtatnak a korosztályokban olyanok is, a 
kik vagy keresztleveleik körül előforduló kész
akarva való vagy akaratlan tévedésnél fogva vagy 
testalkatuknál fogva még igen gyengék a besoro-
zásra a nélkül azonban, hogy a fegyverviselésre 
állandólag képtelenek lennének, nézetem szerint 
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ezen szakasz az általam beadott módositvány ér
telmében így lenne megváltoztatandó: „a sorozás
ra most először három korosztály hivatik fel, jö
vőre azonban csak egy és az előbbi két korosztály 
azon tagjai, a kik a megelőző sorozásban testileg 
oly gyengék voltak, hogy sem a hadseregbe, sem 
a honvédseregbe be nem soroztattak." 

T. ház ! Erre nézve még csak azon megjegy
zésem van, hogy ha 3 korosztályt akarnánk jövőre 
is mindig a sorozásra felhívni, mindig felhívnék 
azokat, a kik már az előtt a honvédségbe besoroz-
tattak. Az pedig felfogásom szerint nem lehet a 
czél, hogy a honvédségbe már besorozottakat a 
honvédségből a hadsereghez áttegyük. Ha, a mint 
magam is meg vagyok győződve, ez a törvényja
vaslatnak nem czélja,méltóztassanak megbocsátani, 
a kivételek kivételével az én gyenge eszem nem 
érti, hogy a másik két korosztályt honnan mél
tóztatnak elvenni az első éven kivül. {Helyeslés 
a bal oldalon. 

H o r v á t h LajOS j e g y z ő (olvassa Tisza László 
modositványát.) 

Tisza K á l m á n : I ' . ház ! Én sem a beadott 
módosításokat indokolni nem akarom, csak azt 
jegyzem meg, hogy magaméváteszem, sem uj mó-
dositványt beadni .nem szándékozom; hanem itt 
ezen szakaszban előfordul az, hogy vegyes bizott
ságok fognak működni a sorozás körül. Én azt 
tartom, hogy igen sok függ attól ezen egész rend
szer keresztül vitelénél, mi módon fognak ezen bi
zottságok összeálbttatni. Én ezt oly fontosnak 
tartom, hogy óhajtanám, miszerint ez iránt a mi
nisztérium javaslata folytán a törvényhozás intéz
kedjék. Nem kívánom azt, hogy ez most történjék, 
és épen azért nem is teszek ez iránt módositványt, 
de bátor vagyok felkérni a t. miniszterelnök urat, 
hogy szándékozik-e ezen vegyes bizottságok iránt 
törvényjavaslatot előterjeszteni ? 

Andrásy Gyula gr. miniszterelnök: 
T. ház! Elismerem, hogy más országokban is e 
pont törvény által van elintézve. Azt tartom, a 
minisztériumnak lesz alkalma ez iránt külön ja
vaslatot tenni. Azonban ez a jelen törvény keretébe 
semmi esetre sem tartozik. 

H o l l á n E r n ő : T. ház! Én részemről azt 
tartom, igen helyes és alapos azon észrevétel, me
lyet Debreczen város érdemes képviselője tett, 
mert részemről is azt tartom, a kezelésnek egyik 
biztossága épen azon módtól függ, a mely szerint 
ezen ujonezozási bizottságok alakíttatni fognak. 
Tudjuk, hogy különösen a lefolyt 19 év alatt a 
hazai közegek befolyásán kivül főleg a katonai 
hatóságok intézkedtek és abban volt gyököre kü
lönösen azon nagy visszélésnek, a melyet gyakran 
kellett tapasztalnunk és a melynek orvoslására, 
gondolom, czélzott igen t. Somossy képviselő úr 

észrevétele, mert tudjuk, micsoda visszaélések tör
téntek annak következtében, hogy egyik község a 
másik rovására túlterhelve lett. Én részemről csak 
csak azon egy tekintetből, mivel már a 30-dik 
szakasz intézkedik e tekintetben, annálfogva hajlan
dó volnék Somossy képviselő módositvány át elfo
gadni : mert azon aggodalmakat — tekintve a múlt 
tapasztalait, tekintve az utolsó 18 évi gyakorlatot — 
igenis indokolhatónak látom, de elhárítva látom 
ezen aggodalmakat azon tekintetnél fogva, hogy 
azon meggyőződésben élhetek, hogy most magyar 
honvédelmi miniszter rendeletéből fognak ala
kíttatni ezen bizottságok és pedig olyképen, hogy 
itt a hazai hatóságok fő befolyással lesznek. Ebben 
én garantiát látok arra nézve, hogy azon sérelem
nek eleje fog vétetni , a melynek orvoslását az 
indítványozó úr czélozza. (Maradjon !) 

Zsedényi Ede : T. ház ! Megvallom, egészen 
meg vagyok nyugtatva Hollán képviselő urnák 
ezen előadása által, a mi Somossy inditványát illeti: 
mert főleg ha a felső vidékek viszonyait tekintjük, 
igen sok község van, melynek fiatal emberei ki
vándorolnak és nincsenek ott épen akkor, a mikor 
a sorozás történik; de ha ide teszszük, hogy „köz-
ségenkint", akkor a többi községek fognak ter
heltetni. 

H o l l á n E r n ő : Bocsánatot kérek ! Zsedényi 
t. barátomnak . . . (Fölkiáltások: Nem lehet kétszer 
szólni.') 

S o m o s s y IgnáCZ : T. ház! (Fölkiáltások: 
Nem szabad többé szólni!) 

Elnök .- Somossy Ignácz képviselő ia* módo
sitványt tett. Egyszer határozott kérdést tettem e 
tekintetben, és a t. ház azt méltóztatott határozni, 
hogy a ki módosítást tesz, annyi, mint ha indít
ványt tett, volna: tehát képviselő urnák joga van 
szólani. 

Somossy IgnáCZ: A t. ház engedelméből és 
az eddigi gyakorlat szerint bátor vagyok szót 
emelni Hollán Ernő t. képviselő urnák azon állí
tására vonatkozólag, hogy indokolásomat ugyan 
elfogadja, de a visszaélések ellenében garantiát lát 
azokban a vegyes bizottságokban, melyeket a mi
nisztérium fog majd berendezni. Én nem azon 
gyanúból kívántam ezt ajánlani, mint ha ezen 
bizottságokat előre visszaéléssel gyanúsítanám, ha
nem azért, mert kell hogy a törvény azoknak is 
eljárásában zsinórmértékül s utasitásul szolgáljon, 
és ha méltóztatott indokolásomat elfogadni, akkor 
igen természetes, hogy ha az a törvényben kife
jezve lesz, nincs sérelem ezen bizottság irányában 
elkövetve. 

Andrásy Gyula gr. miniszterelnök: T. 
ház! Azon aggodalom, melynek a t. képviselő úr 
kifejezést adott, már mások kebelében is létezett. A 
baj csak az, hogy egyátalában nem lehet rajta 
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segíteni. Megmondom, miért. A t. képviselő urnák 
kívánsága az, mondatnék ki, hogy az ujonczozás 
községenkint történjék, ellentétben a 30-dik sza-
kaszszal, mely a járásonkinti ujonczozást rendeli el, 
és ha az egyik járás nem tudja kiállitani a meg
határozott számú ujonczokat, ezen szakasz értelmé
ben a másik tartozik kiállitani. Méltóztassék a t. 
képviselő úr az iránt felvilágosítani, hogy azon 
esetben, ha módosltványa elfogadtatnék, mi fog 
történni akkor, ha az egyik járás nem tudja kiálli
tani az ujonczoka ? Természetes, hogy valakinek 
ezen ujonczokat mégis ki kell állítani; de ez 
nem történhetik máskép, mint hogy a másik ál
lítsa ki, a mi, a községi kiállítást mint elvet véve 
fel, nem lehet. Egy módon lehetne talán ezt pó
tolni : t. i. hogy az illető község pénzen fogadna 
fel embert, s ezzel pótolná azt, mi ki nem kerül. 
Már ptdig ez, kérem, az átalános védkötelezettség 
egész elvét felforgatná. A garantia tehát másutt 
nem kereshető és nem is található, mint ott, a hol 
ez előtt emlittetett: a czélirányos eljárásban : mert 
akkor nem fog az megtörténni, a mi történt most, 
hogy azért, mert egy kerületnek lakosai szebbek, 
nagyobbak, jobb termetűek, kiválólag azok válasz
tattak ki a többiek rovására. Oly rendeletek ál
tal, melyek az ujonczozást minden járásban előre 
igazságosan és határozottan elrendelik, csak igy 
lehet ezen bajon segíteni, másként nem a nélkül, 
hogy az egész átalános védelmi kötelezettség elve 
fel ne forgattassék. Azért kérem ezen szerkezetet 
megtartani. 

Elnök: Méltóztassanak azok, kik a 32-dik 
szakaszt a szerkezet szerint, a központi bizottság
nak azon kitörlésével, mely indítványba hozatott, 
egészben elfogadják: felállani. {Megtörténik.) A 
t. ház a 32-dik szakaszt elfogadta. 

Horváth Lajos jegyző {olvassa a 33—36. 
szakaszoka/, melyek észrevétel nélkül elfogadtatnak. 
Olvassa a 36-dikat.) 

Mihályi Péter jegyző: A központi bízott-> 
ság a következő módosítást ajánlja a 3tí-dik sza- j 
kaszríi nézve. Ugyanis a harmadik bekezdés 1-ső j 
sorában „aratás után" hel vett Írassék: ,. őszszel * ; 
2-dik sorában pedig „gyülekezések" helyett: „szem
lék"; ugyan csak „szemléi" írandó a 4-dik bekez
dés utolsó előtti sorában levő „gyülekezései" 
helyett. j 

Elnök : Elfogadja a t. ház a központi bízott- \ 
ság módosítását? (Elfogadjuk!) Tehát a 36-dik i 
szakasz a központi bizottság módosítása szerint fog j 
kiigazittatni. 

Következik a 37-dik szakasz. 
Horváth Lajos jegyző {olvassa a 37—45-

szakaszát, melyek változatlanul elfogadtatnak. Olvassa 
a 46-díkat.) 

Mihályi Péter jegyző: A központi bizott

ság e szakasz első bekezdésének 4-dik sorában 
ezen kifejezést: „alkalmatlansága" kiigazittatni 
ajánlja „alkalmatlan volta" kifejezéssel. 

Elnök: Elfogadja a t. ház a szerkezetet a 
központi bizottság módosításával? (Elfogadjuk!) 
Tehát a 46-dik szakasz elfogadtatott. 

H o r v á t h LajOS j e g y z ő {olvassa a 4:7-dik 
szakaszt.) 

Mihá ly i Péter j e g y z ő : A központi bizott
ság- e szakasz első bekezdésének utolsó előtti sora-
ban a szöveget ily módon véleményezi kiigazittatni : 
„mint ilyenek az alább megszabott büntető eljárás 
aláesnek. „Ugyanezen szakasz 6-dik bekezdésében 
„elfogása" szó helyett: „elfogásának elősegítése" 
írandó. 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház e szerkezetet ? 
{Elfogadjuk!) Ennélfogva a 47-dik szakasz elfo
gadtatott. 

Horváth Lajos jegyző {olvassa a 48-dik 
szakaszt, mely észrevétel nélkül elfogadtatik. Olvassa 
a 49"dik szakaszt.) 

Simonyi LajOS b . : Én azon óhajtásomat 
akarom kifejezni, hogy a magyar honvédelmi mi
niszter ne ismerjen maga fölött más urat, mint ő 
felségét a királyt , s ennek következtében ne le
gyen alárendelt hivatalnoka a közös hadügyi mi
niszternek. Ezen szakasz értelmében pedig mind a 
magyar honvédelmi miniszter, mind a honvédség 
főparancsnoka jelentéseiket a közös hadügyminisz
ternek tartoznak beadni. Ezt tehát kikerülendő, 
óhajtanám azt, hogy a közös hadügyminiszter 
helyett tétessék ezen szakaszba, hogy csak ő fel
ségének tartozik beadni a jelentéseket. Nem adok 
be e tekintetben külön módositványt, egyedül je
lezni akarom azon állást, melyet e tekintetben elfog
lalunk: nem adok be módositványt, mint ezt sok 
szakasznál különben tettük volna, mert nincs re
ményünk, hogy az elfogadást nyerjen. (Maradjon!) 

Elnök : Méltóztatnak a szerkezetet elfogadni ? 
(Elfogadjuk!) Következik tehát az 50. szakasz, 

Horváth Lajos jegyző {olvassa az 50—52-
dik szakaszokat, melyek észrevétel nélkül elfogadtat
nak. Olvassa az 53-dikat.) 

Mihály i P é t e r j e g y z ő : A központi bizott
ság az 53-dik szakasz 2-dik sorába e szó helyett: 
„tartamra" ezt kivánja tétetni: „időtartamra" 
(Helyes!) 

Elnök: Méltóztatnak a szakaszt a központi. 
bizottság módosításával elfogadni ? {Elfogadjuk!) 

Következik ennélfogva az 54-dik szakasz. 
Horváth Lajos jegyző (olvassa az 54-dik 

szakaszt.) 
M i h á l y i Péter j e g y z ő : A központi bizott

ság a következő módositványokat ajánlja: Az 
54-dik szakasz kezdő A-ja után felveendők e 
szók: „szabadságosak szabadságuk ideje alatt, a" ; 
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ugyanazon szakasz vég bekezdésének első sorában 
„tartózkodó" u tán: „tartalékos" teendő; 2. sorában 
„ a " irandó e szó elé „legénység", 3-dik sorában 
pedig „meg kellett tudniok* e helyett : ^tudomást 
nyerniük kellett arról.* 

G h y c z y I g n á c z : T. ház! Ezen szakasz má
sodik bekezdése szerint a katonai fegyelmi törvé
nyek az átalános védkötelezettség igényei szerint 
levén átdolgozandók, miután ezen fegyelmi törvé
nyeknek, mihelyt a véderőró'l szóló törvényjavas
lat a t. ház és a főrendek által elfogadtatik és ő 
felsége által szentesittetvén, törvény erejére emel
kedik, nem csak a tettleg szolgálatban levő kato
nák és honvédek, hanem a mennyiben az ezen sza
kasz első bekezdésében és a honvédségről szóló 
törvényjavaslat 22. szakaszában a védelmi törvé
nyen alapuló megszorításokról tétetik említés, a 
tartalékosok és a szolgálatban nem levő honvé
dek, következőleg a haza férfi lakosságának túl
nyomó s igen tetemes része alá lesz vetve: igény
telen véleményem szerint sem az igazsággal, sem a 
méltányossággal megegyeztethető nem volna, ha 
ezen fegyelmi törvények ezentúl is, mint eddig, 
egyoldalúkig csak a katonai kormány által álla
píttatnának meg; hanem mulhatlanul szükséges, 
hogy az országgyűlésnek megadassák az őt — ré
gibb törvényeinket nem is említve — az 1808. 
XI. törvényczikk bizonysága szerint is megillető 
alkotmányos befolyás. Bátor vagyok ennek foly
tán a t. háznak ezen szakaszhoz néhány szó hoz
zátételét indítványozni és ezen indítványomat a 
t. ház figyelmébe ajánlani. (Halljuk!) 

Horváth Lajos jegyző (oh ássa Ghyezy Ig
nácz módositványát): „Az 54-ik szakasz 2-ik bekez
désében ezen szó u tán : „átdolgoztassanak(í tétes
sék : „és helybenhagyás végett a törvényhozás 
elé terjesztessenek." 

Deák FerenCZ: T. ház ! Én a jelen törvény
javaslat 54-ik szakaszát következőleg szeretném 
átalakíttatni: „A szabadságosok a szabadság ideje 
alatt és a tettleg szolgálatban nem álló tartaléko
sok és honvédek tisztjei és legénysége, minden 
polgári viszonyaikra nézve, úgyszintén bűnvádi 
és rendőri ügyekben a polgári törvények és ható
ságok alatt állanak, s csak azon megszorításoknak 
vannak alávetve, melyek ezen törvényben alap
szanak . . . . s a nyilván tartás czéljából szüksé
gesek." Itt azután kimaradna a többi, s a követ
kező bekezdést így óhajtanám átalakíttatni: „A 
tettleg szolgálatban levők a katonai fegyelmi 
törvények alatt állanak, polgári viszonyaik és köte
lezettségeik tekintetében mindazonáltal, melyek 
nem a katonai szolgálatra vonatkoznak, a polgári 
törvények és hatóságok alatt fognak állani, addig 
is, míg a katonai törvény az átalános védkötele
zettség igényeinek megfelelőleg . . . .* stb, a többi 

marad. Ebbe kettőt szeretnék, a mi a jelen sza
kaszban nincs, tenni: azt t. i., hogy a szabadságo
sok, a tartalékosok és a honvédek bűnvádi és ren
dőri ügyeikben a polgári törvény és hatóság alatt 
állanak ; a másik pedig, a mi szintén nincs benne, 
hogy minden tettleges szolgálatban levő katonák, 
polgári ügyeikre nézve, minden esetre szintén a 
polgári hatóság alatt álljanak. Bátor vagyok ezen 
indítványomat ajánlani. 

Ivánka I m r e : Az előttem szóló igen t. kép
viselő űr által tett indítvány szerintem is elfogad
ható , és lényegesen javítja ezen szakaszt, valamint 
nem zárja ki azon módositványt sem, melyet én a 
ház figyelmébe ajánlani bátor vagyok. Ott t. i., 
hol a honvédek tisztjei és legénységéről van szó, 
kérném a 2-ik sorba még beszúrni a „nyugdíjas 
tiszteket és a nyugzsoldos legénységet." 

Ennek szükségét egy pár, a legújabb időből 
vett példával vagyok bátor illustrálni. 

Atalánosan tudva van Bartels alezredesnek 
esete; ő t. i. nyugdíjaztatván, azon vád emeltetett 
ellene, hogy különféle röpiratokat irt, melyekben 
az utolsó hadjáratokat éles kritika alá vévé. Ma
gam is olvastam ezen röpiratokat, és megvallom, 
epés tollal vannak irva, egyes magasan álló egyé
niségek keményen kritizáltatnak és sok kellemet
lent tartalmaznak; de mindamellett ki lehet azok
ból venni, s ugy szólván a sorok között világosan 
kiolvasni, hogy az elkeseredett egyén, egészben 
véve, a monarchia javát és az ármádia ügyét re
formálni szándékozik. Ezen röpiratok anonym je
lentek meg; valakinek rendelete következtében az 
alezredes perbe idéztetett; ő azt vitatta, hogy ezen 
röpiratok anonym jelenvén meg, értök nem lehet 
felelős, és ha csakugyan elkövette volna e bűnt, 
az sajtóvétség lett volna, a sajtóvétségekre pedig ö 
felsége amnestiát adván, ez ő reá is kiterjed; de 
ha nem, a sajtóvétségekre a közidőben ő felsége 
államaiban esküdtszéki eljárás hozatván be, az ő 
esete is az esküdtszék elé tartozik, és így a hadi 
törvényszék elé való idézés ez esetben nem volna 
reá kiterjeszthető; ő kész az esküdtszék elé állani, 
de nem felel a katonai hatóságoknak. Ennek kö
vetkeztében az alezredest fogságba tették. 0 , amint 
méltóztatnak a lapokból emlékezni, folyamodott 
a birodalmi tanácshoz, ott elejtették az esetet, és 
csak akkor lett szabad lábra visszahelyezve, midőn 
a reichsrath nyilatkozata következtében a ka
tonai törvényszéknek ismét alá vetette magát ; 
most foly ellene tovább a vizsgálat. (Zaj.) Méltóz
tassanak türelemmel lenni: vagy kimenni, vagy 
kihallgatni. En az ellentétes eseteket azért akarom 
felhozni, mert szükségesnek találom előadásom 
felvilágosítására. Ez esetben tehát, a nyugdíjazott 
tiszt maga kívánta magát alávetni a sajtóhatóság
nak, és a katonai hatóság ebben gátolta őt. 
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A másik eset nálunk Kassám történt. Ott — a 
hírlapok szerint — egy nyugdíjazott tiszt megtá
madott több lakost a sajtó utján, mindenféle em
berek családi viszonyait hirdette a hírlapban. Az 
eperjesi sajtótörvényszék elitélte őt bünhödésre, 
s mikor az Ítéletet végre akarták hajtani, a kato
nai hatóság közbelépett s nem engedte meg a vég
rehajtást. 

Ez sajátságos viszony, és igy nem maradhat. 
Nem lehet, hogy a törvény alól az országban ki
váltságosak lehessenek. Azon viszonyt, mely a 
kormány és a katonai hatóságok között léte
zik, szabályozni kell: mert azt, hogy itt, az ország
ban a tábornokok és vezénylő tisztek mintegy 
coordináltaknak, vagy még felébb állóknak tekint
sék magukat a magyar kormánynál, mint azt kü
lönböző esetekből magyarázhatni, azt hiszem, hogy 
a képviselőházban senki sem óhajtja fentartani 
vagy megörökíteni. Én ő felsége a király után, 
addig, míg nádorunk nincs, a képviselőház elnökét, 
azután a miniszterelnököt, sorban a minisztereket 
ismerem első embereknek, nem pedig a táborno
kokat és vezénylő vagy épen nyugdíjas tiszteket. 
Azért vagyok bátor azon módositványt tenni, hogy 
a nyugdíjazott tisztekre és a nyugzsoldban levő 
katonákra is méltóztassék a polgári hatóságok 
körét kiterjeszteni. 

Horváth LajOS j e g y z ő (olvassa Ivánka Im
re módositvány át): „A második sorban e szó „le
génység" után teendő: „a nyugdíjazott tisztekés 
nyugzsoldos legénység." 

Horvát Bold izsár i g a z s á g ü g y m i n i s z 
t e r : T. ház! Csak azt a megjegyzést akarom ten
ni Ivánka Imre t.' képviselő úr előadására, hogyha 
elfogadtatik Deák Ferencz képviselőtársunk mó-
dositványa, akkor az ő indítványa fölöslegessé vá
lik. Mert ha átalában kimondatik az, hogy a pol
gári ügyekre nézve semmiféle katona nem áll a 
hadi bíróságok alatt; ellenben criminalis esetekben. 
csupán csak oly bűntényekre nézve, melyeket a 
katonai fegyelem ellen követtek el, a hadbíróság 
alatt á l l : ez, kérem, átalános szabály, és kár volna 
ezen átalános szabálynak erejét ilyes becsusztatá-
sok által meggyöngíteni. Ha igen t. barátom most 
akarna orvoslást szerezni, a mostani bajok el
len, akkor tökéletes igazsága volna, mert az 1848-iki 
törvény azt mondja, hogy csupán csak a tettleg 
szolgálatban levő katonák tartoznak a hadbirósá-
gok alá. Ez igen átalános kifejezés, s a katonaság
nak minden viszonyát egy szakaszszal szabályozni 
nem lehet. Ez volt a nagy hiba. Hanem épen az a 
czélunk van most, hogy rendestörvény szabályoz
za a viszonyokat, és hogy ha átalános elvként ki
mondatik, hogy a katonák polgári viszonyaikra 
nézve egészen a polgári hatóság, bűnvádi esetekben 
pedig, olyanokban, melyeket a katonai fegyelem 

KÉPV. H. NAPLÓ. 186s/8- ix. 

ellen követnek el, egészen a hadbíróság alatt álla
nak : akkor minden ilynemű specificatio felesleges
sé válik. 

Egyébiránt a ház megnyugtatására van sze
rencsém annyit kijelenteni, hogy köztem és a bécsi 
minisztérium közt a hadbiróságok szervezésére 
nézve már régóta folynak a tárgyalások, és azon 
tárgyalások épen azon alapon indultak meg, me
lyet Deák Ferencz indítványozott. (Helyeslés.) 
Aggodalomra tehát a jövőre nézve nincs ok. 

A múltban történtek félreértések, történtek 
azért, mert 1848-ban a törvény egész átalánosság-
ban szólott, nem volt eléggé részletezve, és mert 
186 2-ben akanczellariakiterjesztette ugyanazon sza
bályokat Magyarországra nézve is, melyek sze
rint a hadbírósági eljárás történt a monarchia má
sik felében, és most azon antagonismus van, hogy 
a bíróságok egy része az 1848. törvényekre hivat
kozik, másik része kötelezőnek tartja a kanczella-
ria intézményét. De erre nézve is a tárgyalások 
folyamatban vannak, és ugy hiszem, a kassai ese
tet is rövid idő alatt a magyar törvények szelle
mének megfelelőleg sikerül megoldanunk. {Elénk 
helyeslés.) 

S i m o n y i Lajos b . : Ugyancsak e szakasz 
második bekezdésére van szerencsém egy módosit
ványt benyújtani, és pedig két okból. Részben, mert 
azon reményem van, hogy ámbár egy módositvány 
sem fogadtatott el, mely részünkről beadatott (Fel
kiáltások: Ez nem áll!), ezen módositvány m é g i s 
el fog fogadtatni. A másik azon indok, hogy egy
szerű szavazatnál határozottabban akartam kifejez
ni azt, hogy ezen törvényjavaslatot a jelen szerke
zetben el nem fogadhatom. Módosítványom arra vo
natkozik, hogy a veréssel büntetés egyedül csak 
háború alkalmával volna megengedhető. A bünte
tés hívei a;;zal védik azt, hogy csak infamans ese
tekben alkalmazandó; de tegyük fel azon tényt 
mely, sajnos, sokszor fordult elő, és még sokszor 
fog előfordulni, hogy egy művelt fiatal ember 
egy Istentől elhagyott perczében infamans tényt 
vagy bűnt követ el, kiszenvedi büntetését, s egész 
életében becsületesen kell magát viselnie, hogy az 
e tekintetben sokszor tulszigoru világ előtt e csor
bát kiköszörülje. De most, ha ily becstelenitő bün
tetéssel illettetik, ezt nem moshatja le semmi sem, 
csak a halál. Azt mondják, hogy a fegyelem, a 

I társadalmi rend fentartása szükségli az ilyen intéz-
) ményt : a régiek is ezt hitték, és alkalmaztak testi 

megcsonkítást, tüzes vassal égetést, megbélyegez
ték s oda állították a bitófához az elitélteket. Ezen 
büntetési mód is semmi egyéb, mint ama barbár 
kornak maradványa. De a botbüntetés pártolói 
még azt is mondják, hogy a katonaság egy része 
a nép nem művelt részéből alakult, s hogy csak 

I ezen módszer által lehet őket féken tar tani ; igen 
62 
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csalódnak azok, kik a műveltséget a posteriori 
akarják a katonába becsepegtetni. Én azt hiszem, 
az osztó igazság azt követeli, hogy miuden bűntény 
egyenlő büntetésben részesüljön. Ezen büntetés 
nem egyenlőn illeti a bűntény elkövetőit, mert ha 
egyedül a műveletlen osztályú katonákat részesi-
tendik ezen büntetésbea, akkor két részre kell 
osztanunk a katonákat, t. i. megbotozandók és meg 
nem botozandókra; de ha ez nem fog tétetni, ak
kor még igazságtalanabb, mert az egyik nem tűri 
el az ilyen büntetést, hanem inkább választja a 
százszoros halált, mig a másik azt 5 írtért is kiállja. 
Minden ember, ki önbecset érzi, csak azon esetben 
leend megnyugtatva, ha bizton tudja, hogy felébb 
valója, csak törvényszerűen járhat el, csak ennek 
értelmében szabhatja meg a büntetést. 

De most tekintsük, micsoda törvény rendelke
zik a katona fölött. Bátor vagyok e tekintetben 
azon törvényt, mely erre vonatkozik, eredetiben, 
nehogy tán a fordítás által más értelme adassék, 
aMilitar Strafgesetz-Buch-ból felolvasni. Ennek 30. 
szakasza következően szól. (Olvassa): „Körperli-
che Züehtigung kaim als Strafe gegen die obligáté 
MannschaftmitEinschluss der Uuter-Offiiziere und 
gegen obligáté idilitar-Parteien von gleichem Ran
gé mit Ausschluss der Kadéten . . . . verhangt und 
als selbststandige Strafe statt des in diesem Gresetze 
angedrohtcn. nicht fünf Jahre übersteigenden Ker-
kerin Anwendunggebracht werden.Sie wird mit dem 
Stocke, an Jünglingen unterachtzehn Jalirenaber, 
wenn sie nicht zum streitbaren Standé gehören, 
und an Frauens-personen mit einer, aus Reibig 
gebundenen Ruthe vollzogen." 

Én azt hiszem most, midőn az átalános véd-
kötelezettséget akarjuk behozni, a XlX-ik század
ban Magyarország törvényhozása ezen törvényja
vaslatot ugy, mint jelenleg van, nem fogja elfo
gadni, és ezen szabály alá nem fogja fiait, nem 
fogja rokonait adni. 

Andrásy Gyula gr. miniszterelnök: Nem 
az van a törvényben, hanem más van a törvény
ben ; a mit méltóztatott felolvasni, az nem ott van, 
a törvényben pedig egészen más van. 

S i m o n y i L a j o s b . : Ezen törvény alatt álla
nak a katonák és ezen törvény értelmében béke 
idején is a verésbüntetést alkalmazni lehet. Ezt 
akartam kifejteni, azértolvasám föl a törvényezen 
szakaszát, mely határozottan erre vonatkozik. Én 
óhajtom, hogy béke idején ezen meggyalázó bün
tetésnek e hazának fiai kitéve ne legyenek. Kivé
telt tettem háború esetében azért, mert meggyő
ződtem a felől többek állítása következtében, hogy 
háború esetén csak bot- és halálbüntetés közt le
het választani, és azért meghagytam a botbünte
tést háború esetére ; és itt még azon indok veze
tett, hogy ezt háború esetére fen tartsam, hogy a 

t. ház készebb leend talán módositványomat elfo
gadni, melyet felolvastatni kérek. 

Horváth Lajos jegyző (olvassa Simonyi La
jos b. módositványát): „Az 54-ik szakasz második 
bekezdésének utolsó két sora ekkép lenne szerkesz
tendő : „Verésbüntetést egyedül háború alkalmá
val csak infamans esetekben szabad alkalmazni." 

Horvát Bo ld iz sár i g a z s á g ü g y m i n i s z 
ter : T. ház ! Én nem tartom tanácsosnak, nem 
tartom kivihetőnek, hogy fenálló hadi törvények
ben ily szórványosan tegyünk módositványokat. 
Én átalában már azt is anomáliának tartom, hogy 
nekünk alkotmányosan megállapított hadi törvé
nyeink nincsenek ; de a melyek tényleg fenálla-
nak, ezek nélkül nem lehetünk el. Gondoskodáso
mat kiterjesztettem a r ra , hogy a hadi törvények 
egyetértő'eg végleg megállapittassanak és azokat 
alkotmányos tárgyalás alá bocsássam ; de addig is 
nem volna czélszerü szórványosan módositványo
kat tenni ama hadi törvényekben, mert ezen módo
sitványokat ki kellene terjeszteni az összes had
seregre. Hogy azonban a hadsereg egyes tagjaira 
más törvények álljanak, mint a hadsereg más tag
jaira, ez, azt hiszem, nem felel meg a hadi fegye
lem igényeinek. Elég addig, mig ez megtörténik, 
ha ki van mondva, hogy ezen büntetések csak 
iufamans esetekben használhatók. (Helyeslés a jobb 
oldalon.) 

Elnök : T. ház ! A Deák Ferencz képviselő 
ár által beadott módositvány, illetőleg indítvány 
még nem volt felolvasva. Az fog tehát felol
vastatni. 

H o r v á t h LajOS j e g y z ő (olvassa Deák Fe
rencz módositványát.) 

E l n ö k : A szabályok szerint mindenekelőtt 
a szerkezetre kell szavazni, és ha a szerkezet nem 
fogadtatik el, akkor a 36-ik szakasz értelmében 
Deák Ferencz uj indítványa felett fog szavazás 
történni. Kérem tehát a képviselő urakat , a 
kik az 54-ik szakaszt az eredeti szerkezet szerint 
elfogadják, méltóztassanak felállani. (Nem áll fel 
senki.) A szerkezet nem fogadtatott el. Most követ
kezik a Deák Ferencz képviselő úr által beadott 
indítvány. Méltóztatnak kívánni, hogy az még egy
szer olvastassékfel? (Nem!) A két első bekezdésre 
nézve van egy uj indítvány ; a harmadik be
kezdés pedig maradna az eredeti szövegezés sze
rint. (Fölkiáltások : Az egész szakaszra szavazzunk 
Deák indítványa szerint !) Az első kettőre néz
ve fogom tehát a kérdést feltenni, hogy elfogadtat
nak-e Deák Ferencz képviselő úr indítványa 
szerint ? 

G h y c z y K á l m á n : Igen helyesnek találom 
a t. elnök úr eljárását, a mennyiben először is azon 
kérdést tűzte ki, hogy a szerkezet elfogadtatik-e 
vagy nem ? A szakasznak szerkezete elvettetvén, 
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kérném elnök urat, méltóztassék ismét azon eljá
rást követni, a melyet mai nap már egy másik 
szakasz tárgyalásánál követni méltóztatott, t. i. 
egyenkint vétessenek fel a beadott indítványok, és 
történjék a szavazás Pest belváros érdemes képvi
selőjének inditványára, aztán Simonyi Lajos bará
tom indítványára, és még egy más indítványra, 
mely be van adva. Ezeket kérném sorban szavazás 
alá bocsátani. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Épen ezt akartam tenni; és ha köz
beszólások nem történtek volna, hogy mind a két 
bekezdésre egyszerre történjék a szavazás, akkor 
kötelességemnek tartottam volna a két bekezdést 
külön tűzni ki szavazásra. Deák Ferenez képviselő 
ár egészen uj indítványt adott be, tehát a házsza
bályok 36. szakasza értelmében az uj indítványnak 
elsősége van amódositvány felett. Tehát mindenek
előtt az indítványra fog a szavazás történni. Mél
tóztassanak azok, kik az első bekezdést elfogadják, 
ugy a mint azt Deák Ferenez képviselő úr indít
ványozta, felállani. (Megtörténik.) Elfogadtatott. 
Most méltóztassanak azok, a kik a második bekez
dést Deák Ferenez képviselő' úr indítványa szerint 
elfogadják, felállani. (Megtörténik.) Elfogadtatott. 

Következik a 3-dik bekezdés. Erre nézve a 
központi bizottságnak módosítása fog még egy
szer felolvastatni. 

Mihályi Péter jegyző {(olvassa a központi 
bizottság módosítását.) 

Elnök: Kérem azon képviselőket, kik e sza
kasz szerkezetét- a központi bizottság módosítása 
szerint elfogadják, méltóztassanak felállani. (Meg
történik.) Az 54-dik szakasz Deák Ferenez képvi
selő úr módosításai és a központi bizottság módo
sításai szerint el van fogadva. 

SomOSSy IgnáCZ: Bátor vagyok a t. ház
nak figyelmét felhívni Grhyczy Ignácz módosítá
sára, mely nem ellenkezik, sőt mind Deák Ferenez 
nyilatkozatában, mind a miniszteri nyilatkozat
ban benne foglaltatik, a minek behozatala e tör
vénybe változtatást nem tesz. (Felkiáltások: Már 
elnöki határozat van kimondva !) 

H o r v á t h Lajos j e g y z ő (olvassa az 55-dik sza
kaszt. Fölkiáltások: Holnap! Ma ! Ma!) 

E l n ö k : Az 55-dik szakasz már fel van ol
vasva, Van-e valaki szólásra följelentve ? 

Szaplonczay József: f. ház ! Ezen sza
kaszra nézve van észrevételem. 

Az 55-dik szakasz elején, a hol megneveztet
nek az álló, sorhad és a tartalékbeli, valamint a 
honvéd-ezredek, ott kihagyatott a szerkezetből a 
póttartalék és arról nincs említés téve : méltóztas
sanak ezt is bele tétetni. 

Másik észrevételem vonatkozik azon helyre, 
a hol meg van határozva a mód, hogy ha kiván
dorlás vagy kiköltözés történik, az ily kivándor

lás kinek az engedelmével történik meg ? A szer
kezet azt mondja, hogy a sorhad és tartalékbeli 
szolgálatkötelezettségben álló egyénnél a közös had-
ügyiniszter, a honvédnél pedig a honvédelmi mi
niszter engedelmével. Erre nézve van tehát észre
vételem. A dolog természetével, gondolom, az egye
zik meg, hogy minden ilyen kivándorlási esetben, 
mint szakmájához tartozót, az engedélyt a belügy
miniszter fogja megadni. Csakis beleegyezése kí
vántatik az illető hadügyminiszternek. Én az ilyen 
kiköltözési engedély adását, mely különben is csak 
ritka esetben fog előfordulni, nem akarnám a közös 
hadügyminiszterre ruházni, hanem tisztán csak a 
honvédelmi miniszterre, minek következtében ezen 
értelemben szerkeztettem e szakaszt. 

Bátor vagyok módositványomat benyújtani. 
Andrásy Gyula gr. miniszterelnök: 

A közös hadügyminiszter ezen törvény szerint 
nem a kiköltözésre ad engedélyt, hanem a kiköl-
tözhetés végetti elbocsátásra; az pedig őt illeti, 
ngy mint a honvédelmi miniszter a maga hatáskö
rében ugyanezt teszi. Ezen aggodalma tehát a t. 
képviselő urnák talán tévedésen alapszik, mert ez 
máskép nem lehet, mint a hogy a törvényben van. 
(Helyeslés.) 

Szap lonczay Józse f : Bátor vagyok a mi
niszterelnök urnák azt felelni, hogy itt a törvény 
kivándorlásról, kiköltözésről szól. 

Andrásy Gyula gr. miniszterelnök: Az e 
végetti elbocsátó engedélyt a közös hadügyminisz
ter adja, de nem a kivándorlási engedélyt. 

H o r v á t h LajOS j e g y z ő (olvassa Szaplonczay 
József inódositványát): „A véderőröl szóló törvény
javaslat 55-dik szakaszának első bekezdése helyett 
tétessék: „A kiköltözködés (kivándorlás) végetti 
elbocsátó engedély sorhad, tartalék, póttartalék-
beli és honvédségi szolgálatkötelezettségben álló 
egyéneknek csak a honvédelmi miniszter bele
egyezéséből adható meg." 

Elnök:: Nem levén senki felírva, méltóztas
sanak azok, kik az 55-dik szakaszt a szerkezet 
szerint elfogadják, felállani. (Megtörténik.) A t. 
ház az 55-dik szakaszt az eredeti szerkezetben 
elfogadta. 

Horváth Lajos jegyző (olvassa az 56-dik 
szakaszt, mely ellen nem. történik észrevétel. Olvassa az 
57-diket.) 

Mihá ly i P é t e r j e g y z ő : A központi bizott
ság a következő módosítást ajánlja: az 5 7-dik 
szakasz 8-dik sorában: „32 éves életkorukat" he
lyett írassék: „óletök 32-dik évét." 

GhyCZy K á l m á n : T. ház! Hogy a tör
vényjavaslat azon alapelvének elfogadása után, 
mely ellen felszólalni kötelességemnek tartottam, 
ezen szakasz ellen mégis felszólalok, ez történik 
azon családok nagy számának tekintetéből, me-
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lyeket a törvényjavaslatnak ezen szakasza köze
lebbről érint. Ezen szakasz alá tartoznak mind
azon honpolgárok, kik a 22 évet már betöltötték, 
de e 32 éves kort még meg nem haladták. Ezek az 
eddig fenálló szabályok szerint hadkötelezettségeik
nek eleget tettek, s ebben bizván, állandó foglal
kozást, életpályát választottak, megnősültek, csalá
dokat alapitottak. Ezeket a rendes foglalkozástól, 
életmódjuktól való elvonatásuk családi és magán 
viszonyaikban a legérzékenyebben sújtja, és midőn 
20 —21 éves fiatal emberek a hadiszolgálattal együtt 
járó fáradalmakat könnyebben viselik, akkor azok
nak, a kikre ezen szakasz vonatkozik, nagy száma 
az eddigi életmódok által elszokva a testi fáradal
maktól, a katona-kötelezettséggel járó terheket 
nehezebben állja ki. 

En nem akarom azt mondani, t. ház, hogy 
mind azok a haza védelmére fel ne szólittathassa-
nak a vtszély idején, kik erre testi képességgel bír
nak: de nem akarnám először aztdiogy a törvénynek 
visszaható erő tulajdoníttassák. Azok pedig, a kik 
a törvénynek ezen szakasza szerint fegyver alá 
behivandók, hadkötelezettségöknek, legalább a 
rendes hadseregben! szolgálati kötelezettségnek már 
eleget tettek az eddigi szabályok szerint, erre te
hát be nem hívhatók. 

De más részi ől nem akarnám magának a kor
mánynak kezébe letenni azon nagy hatalmat, hogy 
azon igen nagy számú családfőket, a kikre ezen 
törvényjavaslatnak kérdéses szakasza vonatkozik, 
rendes foglalkozásuktól, családi körükből azoknak 
nagy kárával maga hívhassa be. (Közbeszólások 
jobbról: Maradjon! Zaj) Mindjárt be fogom vé
gezni. Hanem óhajtom, hogy ezen hatalom az or
szággyűlés kezébe tétessék le azon tekintetből is, 
hogy a véderőnek ezen igen nagy megfeszítése 
csak a legnagyobb veszedelem idejére tartassák 
fen. Én azt hiszem, hogy az ilynemű intézkedés 
szükséges mindazon családok megnyugtatására. 
mezeke t ezen szakasz közelebbről érinteni fog, és 
azt hiszem, hogy mindazok, a kikre ezen szakasz 
vonatkozik, megnyugvással és teljes készséggel 
csak akkor fognak a haza ótalmára fegyvert fogni, 
ha arra a haza nevében az országgyűlés által szó-
littatnak fel, (Ellenmondás, zaj jobbról.) 

Ennélfogva a következő inditványt bátorko
dom a tisztelt ház elé terjeszteni. {Halljak!) Mó-
dositvány : Az 57-dik szakasz, három első sorának 
ezen szóig : „kiegészítve" kihagyásával következő
kép szerkesztessék: „57-dik szakasz. Mindazok, a 
kik az eddig fenálló hadkiegészítési törvényeknek 
megfelelve sorozás alatt állottak ugyan, de sem a 
hadseregbe (hadtengerészetbe) be nem osztattak, 
se mint önkéntesek a hadseregbe vagy honvéd
ségbe nem léptek, és életük 32-dik évét még meg 
nem haladták, háború esetén, annak tartamára, az 

e végett hozandó külön törvény folytán a honvéd
ségbe besoroztathatnak." [Helyeslés bal felöl.) 

H o r v á t h LajOS j e g y z ő (olvassa Ghyczy 
Kálmán módosüványát.) 

Andrásy Gyula gr. miniszterelnök: T 
ház ! Komárom városa igen t. képviselője azt mon
dotta, hogy nem helyes az, miszerint e törvény
nek némileg visszaható ereje van. De én azt kér
dezem igen t. képviselő úrtól, vajon igazságosabb
nak tartaná-e azt, hogy miután e törvénynek alap
elve az, hogy a hazát védeni mindenki tartozik, 
ki abban él, hogy azok, kik történetesen a 20 évet 
meghaladták, egyátalában ne járuljanak a haza 
védelméhez, csak azért, mert pár évvel előbb szü
lettek? és nem igazságos-e, hogy legalább háború 
idején s annak tartamára kötelesek legyenek azok 
is a hazát védeni ? Ez rendelkezése a törvényja
vaslatnak, s egészen igazságos. (Ugy van! jobbról) 
Ezt a kötelezettséget külön szavazástól felfüggesz
teni nem volna helyes. A kire kötelezettséget 
akarunk kimondani, mondja ki azt a törvény ugy, 
mint kimondja minden egyébre. Ez megállapított 
kötelezettség, a mely alól nem vonhatja ki magát 
senki; ezt szavazásra bocsátani, azt gondolom, 
nem volna helyes. (Maradjon !) 

G h y c z y K á l m á n : T. ház! Csak azt akaróra 
röviden válaszolni, hogy én azokat, a kikre vonat
kozik a törvényjavaslatnak ezen szakasza, szintén 
nem akarom a honvédelmi kötelezettség alól fel
menteni, mert indítványomban is az foglaltatik, 
hogy felhivathatnak a haza védelmére. 

Andrásy Gyula gr. miniszterelnök: Nem 
„felhivathatnak", de „kell" ! 

G h y c z y K á l m á n : Igenis, az e részben ho
zandó törvény következtében kell nekik szolgálni, 
és ez az, a mit javaslok, hogy ne a kormány ren
delete, hanem az országgyűlés rendelete következ
tében történjék ez. a mit az országgyűlés háború 
kezdetén is mindig elrendelhet. (Zaj. Maradjon! 
Halljuk.') Egyébiránt ha a kort veszszük zsinórmér
tékül arra nézve, hog)^ ki tartozik hadi szolgála-
tott tenni, ki nem : akkor ezen eset fenáll mindazokra 
nézve is, a kik 32 éves életkorukat meghaladták: 
mért nem szólítsa fel tehát e törvény azokat is? Tehát 
nem a kor maga teszi a különbséget, hanem teBzik 
a családi viszonyok, melyek fenforognak. 

E l n ö k : Kérem a képviselőket, a kik az 57-
dik szakaszt a központi bizottság által tett módo-
sitványnyal elfogadják, méltóztassanak felállani. 
(Megtörténik.) Az 57-dik szakasz elfogadtatott. 

Horváth Lajos jegyző (olvassa az 58-dik 
szakaszt, mely ellen kifogás nem tétetik. Olvassa az 
ő9-dik szakaszt.) 

Mihály i P é t e r j e g y z ő : A központi bizott
ság ezen szakaszra a következő módosítást ajánlja: 
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az első sorban „feljogosittatik" helyett írassék 
ez: „megbizatik". 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház? {Elfogadjuk!) 
Ennélfogva az 59-dik szakasz elfogadtatott. 

T. ház! A véderőró'l szóló törvényjavaslat 
részletenkintisel van fogadva; hanem azt hiszem, 
miután szoros összefüggés van mind a három tör
vényjavaslat között, a végleges szavazásra együtt 
fog a ház kitűzni egy napot, a melyen a végleges 
elfogadás megtörténjék. 

Tisza K á l m á n : Bocsánatott kérek, abból, 
hogy e hármat átalánosságban együtt tárgyaltuk, 
egyátalában nem következik az. hogy a szavazás
nak is együtt kelljen történnie. A pénzügyi tör
vényeket is átalánosságban együtt tárgyaltuk s 
nem együtt szavaztuk meg végleg. [Helyeslés 
bal felöl.) 

Deák Ferencz : T. ház ! Én azt egyátalá
ban nem értem, mi nyereség van abban, ha mi ezt a 
törvényjavaslatot előbb bocsátva a 3-dik szavazás 
alá, átküldjük a mélt. főrendekhez, mielőtt a má
sik kettőn keresztül estünk. Nyereség semmi sincs 
benne, mert ugy is a főrendeknek ezeket együtt 
kell figyelembe venni s egyszerre fogják valószínű
leg azokat tárgyalni, azért, mivel ez a három tör

vényjavaslat csakugyan együtt képezi a vedren d-
szert. Ha most már a részleteket a többi törvény
javaslatokra holnap vagy bár mikor elvégezzük, 
és ha akkor szavazzuk meg harmadszor mind a hár
mat egymás után, szintén nem vesztünk vele semmit. 
Én nem látom át, mi nyereség van abban, akár 
egyik, akár a másik részre, hogy mikor szavazzuk 
meg. Együtt volt tárgyalva, szavazzuk meg együtt : 
ez természetesebb. Ha valakinek különös kedve 
van hozzá, hogy most ezt külön szavazzuk meg, 
s hogy addig a másikba ne menjünk, nekem ellene 
semmi kifogásom; hanem a másikat természetes
nek tartom. (Htlyes!) 

Halász B o l d i z s á r : Nem valami kedvtelés
ből történt Tisza Kálmán észrevétele, hanem mél
tóztassanak megbocsátani, meglehet, hogy ha e 
három törvény együtt szavaztatik meg, lehet, hogy 
akad olyan, ki a kettőt megszavazná ugyan, de a har j 

madikat nem. 
Deák Ferencz : Hisz akkor is külön szava

zunk r á ! 
H a l á s z B o l d i z s á r : Az már más ! 
E l n ö k : Az ülés be van rekesztve. 

Az ülés végződik d. u. 25/4 órakor. 




