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meg a képviselőket! Megtörténik.) Most kérem, méltóz
tassanak fölállani azok, a kik nem fogadják el, és 
mindaddig állva maradni, míg a jegyzők össze
számítják. (Megtörténik.) Az összeszámítás után ki
nyilatkoztatom, miszerint a többség elfogadta az 
50,000 forintot. Ez tehát a 2. szakasz XIV. fejezete 
2-dik czime alá, mint törvénykezési pótlék fog be-
igtattatni. 

Mihály Péter j e g y z ő (olvassa a 8-dik sza
kaszt, mely észrevétel nékül elfogadtatik.) 

E l n ö k : A holnapi ülés napirendjén lesz : a 

vasutak és csatornák építésére felvett kölcsön hova
fordításáról, a tiszavidéki vaspályatársulat tartozása 
törlesztéséről, a Lonjsko-polje terület ármentesítés! 
költségeiről és végre az 1869. évi költségvetésről 
szóló törvényjavaslatok végleges megszavazása ; 
továbbá napirendre fog kerülni a katonai bírásko
dás hatásköréről szóló törvényjavaslat és azután az 
átalános kisajátításról szóló törvényjavaslatra a mél
tóságos főrendek által tett módosítások. 

Az ülés végződik esti 9 órakor. 

CCCXXXV. OESZAGOS ÜLÉS 
1868. deezember 6-án 

G r 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 : A ház értesíttetik, hogy a király deezember 10-én fogja az országgyűlést ünnepélyesen berekeszteni. Kei-vé
nyek bemutatása. Fodróczy Sándor a horvát-szlavón ujonczok, Ivánka Imre éj társai pedig az 184% diki honvédek alkalmazása iránt 
interpellálják a kormányt. Várady János határozati javaslata a hűbériségből fenmaradt birtokviszonyok rendezése iránt. A központi bi
zottság jelentést tesz a pestvárosi kölcsön, továbbá a képviselői összeférhetlenség iránti törvényjavaslatról. A tiszai vaspályatársulat 
tartozása törlesztéséről, a vasúti kölcsön hovaforditásáról, a Lonjsko polje ármentesitéséröl, végre az 1869-diki államköltségről szóló 
törvényjavaslatok végleg megszavaztatnak. A központi bizottság ujabb jelentést tesz a házszabályok iránt. A katonai biróságokról 
szóló törvénytavaslat átalánosságban elfogadtatik s részletes tárgyalása elkezdődik. A függő adósságokat ellenőrző bizottság tagjainak 
megválasztása elhatároztaiik. A kormány felel Podróczy Sándor interpellatiójára. A kisajátításról átalában, úgyszintén a budapesti 
kisajátításról szóló törvéavjavaslatokra tett főrendi módositások elfogadtatnak. 

A kormány részéről jelen vannak: Eötsvös Jó
zsef báró, Festetics György gr.,]Gorove István, Horvát 
Boldizsár, Wenkheim Béla b. • később Andrasy Gyula 
gr., Lónyay Menyhért. 

Az ülés kezdődik délelőtt Ilyt órakor. 

E l n ö k : Az ülést megnyitom. A mai ülés 
jegyzőkönyvét Mihályi Péter jegyző úr fogja ve
zetni, a szólani kívánók neveit Bujánovics Sándor 

jegyző úr jegyzi. 
A múlt ülés jegyzőkönyve fog hitelesíttetni. 
BujanoViCS Sándor j e g y z ő (olvassa a de

ezember 5-én tartott ülés jegyzökönyvét.) 
E l n ö k : T. ház! Andrásy Gyula gróf, mi

niszterelnök úr értesiti a t. képviselőházat, hogy 
ő csász. és apóst. kir. Felsége a jelenleg ülésező 
országgyűlésnek ünnepélyes berekesztését folyó 
hó 10-re határozta; az óra, melyben az történni 
fog, később fog a képviselőház tudomására juttatni. 

Mihá ly i P é t e r j e g y z ő (olvassa a miniszter
elnök levelét:) „Méltóságos elnök úr ! A jelenleg 

ülésező országgyűlésnek ünnepélyes berekesztése, 

a budai királyi várlak nagy teremében folyó évi 
deezember hó 10-én ő csász. és apóst. kir. felsége 
által fogván megtörténni, erről méltóságodat a 
képviselőház értesítése végett oly megjegyzéssel 
van szerencsém tudósítani, miszerint az ünnepélyes 
berekesztés óráját utólagosan fogom méltóságod
dal közölni. Fogadja méltóságod kiváló tiszteletem 
nyilvánítását. Budán, 1868. évi deezember hó 
5-dikén." 

E l n ö k : Bemutatom a t. háznak az időközben 
beérkezett kérvényeket. 

Újvidék város közönsége, a város képviselői 
testülete és tisztviselőinek felfüggesztése miatt a 
belügyminiszter urat feleletre kéri vonatni. 

Ernst Mihály, beodrai lakos és érdektársai 
kérik, hogy 1848—49-dik évi honvédállitáskor 
Marienfeld község által határozatilag részökre biz
tosított 200 pengő forint katonahelyettesitési díjnak 
kifizettetése eszközöltessék. 

Premelic Albert kir. pénzügyi tiszt Eszéken 
a dohány-egyedáruság megszüntetését czélzó fü
zetkéjének öt példányát vizsgálat, s esetleg tár
gyalás végett benyújtja. 
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Mindezen kérvények a kérvényi bizottsághoz 
utasíttatnak. 

F o d r ó c z y S á n d o r : T. ház! Engedje meg a 
t. ház, hogy a miniszterelnök úrhoz, mint honvé
delmi miniszterhez interpellatiót intézzek, az ezer 
horvát és sziavon ujonez ügyében. (Halljuk!j 

Mihályi Péter jegyző (olvassa Fodróczy 
Sándor interpcUatióját:) „Tekintettel arra, hogy a 
horvát és szlavón királyságok választmánya még 
az unió-tárgyalás alkalmával kifejezte azonkivána-
tát, hogy a magyar, mint közös országgyűlés, szí
veskedjék pártfogása alá venni azon ügyet, misze
rint azon ezer ujonez, kik az 1867-dik évben a 
szokott járulékon tul Horvát- és Szlavonországok 
részéről adattak, az idei járulékba beszámíttassa
nak ; tekintettel arra, hogy Horvát- és Szlavón-
országok határőrvidéki testvéreik által ugyanis 
túlzott vérdijt áldoznak az állam fentartására, s en
nek következtében nem csak méltatlan, hanem 
igen is jogtalan eljárás volna, ha a polgári Horvát-
és Sziavon országok része e tekintetben több terhet 
viselne, a mint azt aránylag Magyarország viseli 
(Helyeslés), mely elvet maga a tisztelt ház is hatá-
rozatilag elismerni méltóztatott: bátor vagyok a 
dalmát, horvát és sziavon országgyűlés követei, 
mint ezen tisztelt ház tagjai nevében a iőméltóságu 
miniszterelnököt, mint honvédelmi ügyért felkérni: 
méltóztassék hazám megnyugtatására választ adni 
arra nézve : mily állapotban van jelenleg ezen, a 
képviselt országokat illető fontos ügy'? „(hlénk 
helyeslés.) 

Horvát Boldizsár igazságügy miniszter: 
Sajnálom, t. ház, hogy a honvédelmi miniszter, 
ki egyedül volna képes e tárgyra nézve kielégítő 
felvilágosítást adni, nincs jelen. Kérem, méltóztas
sanak ezen interpellatiót a honvédelmi miniszter 
úrral közölni, hogy arra a holnapi ülésben vála
szolhasson. 

E l n ö k : Ez interpellatió a miniszterelnök 
úrral, mint honvédelmi miniszterrel, közöltetni fog. 

I v á n k a I m r e : T. ház ! Miután ő Felsége a 
király szentesitésével ellátott honvédségi törvény 
tegnap kihirdettetett, kötelességemnek ismerem 
kijelenteni azon örömömet, hogy e módon a két
kedés utolsó csirái is kitépettek keblemből; egy
szersmind kötelességem, mint "honvédbajtársaim 
egyik megbízottjának, t, i. a központi egylet meg
bízásából kijelenteni azt, miként az 1848 —49-ki l 
honvédség — áthatva a haza iránti kötelesség ér-
zetétől — kész erejét és életét a haza. a törvények i 
és a trón védelmére feláldozni. (Elénk éljenzés.) 

Vagyok egyszersmind bátor több képviselő-
társam aláírásával ellátott interpellatiót benyújtani 
a t. háznak, hogy azt szintén a honvédelmi minisz- j 
er urnák megfelelés végett kézbesíteni méltóz- i 

. M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa Ivánka Imre 
I és társai interpellatióját .•) „Álólirottak következő 

kérdést bátorkodunk a miniszterelnök úrhoz, mint 
honvédelmi miniszterhez intézni: tett-e oly intéz
kedést, mely az 1848 — 49-dik évi honvédségnek 
— tanúsított áldozatkészséghez mért — alkalmazá
sát czélozza? Beadják: Klapka György, Urházy 
György, Pap Lajos, b . Szentkerepzty Zsigmond, 
Borcsányi János, Hollán Ernő, gr. Károlyi Ede, 
Hertelendy Kálmán, Czorda Bódog, Revitzky Ist
ván, Molnár Pál, "Várady János, Boros Pál. Ivánka 
Imre, Patay István, Domahidy Ferenez. Kiss Mik
lós, Podmaniczky Frigyes, Gajzágó Salamon, Ko-
váeh László, Saabó Imre, Várady Gábor, Thala-
bér Lajos, Luksich Bódog, Tisza László, Kál 
noky Pál. 

E l n ö k : A felolvasott interpellatió a minisz
terelnök úrral, mint honvédelmi miniszterrel kö
zöltetni fog. 

Várady JánOS : T. ház ! Az országgyűlés 
végnapjait éli, és sok terhes feladatot megoldott, 
de az ország nagy részének azon óhajtását, misze
rint a birtokviszonyok rendezése, és az ebből eredő 
kérdések tisztába hozassanak, sok jóakarata mel
lett, de sok foglalatossága miatt nem volt képes 
megoldani. A hazára nehezedő terhek napról-napra 
szaporodnak. Az utolsó napokban a költségvetésből 
láttuk, hogy az országgyűlés mint gondoskodik 
arról, hogy a szükségek tehetségünk szerint fedez
tessenek, de arról nem gondoskodott, hogy a bir
tokviszonyok ezen terheknek megfeíelőleg javulja
nak. Minthogy pedig ez ugy az országgyűlésben 
sokszor kifejezett óhajtásaink által sürgettetett, 
mint a kormány részéről több nyilatkozat al
kalmával megígértetett, de nem teljesíttetett: én 
ugyan ismerem az idfí rövidségét, s tudom azt, 
hogy ezt teljesíteni majdnem lehetetlen volt, de 
kell, hogy az országgyűlés e részben az ország 
legnagyobb részét megnyugtassa, s e részbeni tör
vény hozatala iránt a nemzetet biztosítsa, ilyen 
törvénynek a jövő országgyűlés elején a miniszté
rium általi beterjesztése iránt. Van szerencsém e 
tekintetben a tisztelt háznak határozati javaslatot 
benyújtani. 

Mihály i P é t e r j e g y z ő (olvassa Várady Já
nos luúározati javaslatát.) 

ElnÖk : Ki fog nyomatni J), és a képviselőház 
tagjai közt szétosztatni. 

A központi bizottság részéről Csengery Imre 
képviselő úr fog jelentést tenni. 

Csengery Imre előadó (olvassa a központi 
liztoU'g jelentését a Pest városa által felveendő köl
csön tárgyában benyújtott törvényjavaslat iránt.) 

') Lásd az Irományok 440-dik számát. 
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Elnök: Ki fog nyomatni1), s a képviselőház 
tagjai közt szétosztatni, és tárgyalására napirend 
fog kitüzetni. 

Széli Kálmán előadó (olvassa a központi 
lizottfág jdentését a törvényjavaslatról, az ország
gyűlési képviselői áálls Összeférhetlensége iránt akor-
mánytól függő hivatalokkal.) 

Elnök: Szintén ki fog nyomatni és osztatni.2) 
N y á r y P á l : T. ház! Azon törvényjavaslatra 

nézve, melyről a központi bizottság jelentése szól, 
én egy módositványt kívánok a t. ház elé terjesz
teni. Miután a központi bizottság véleménye ki fog 
nyomatúi és tárgyalásra ki fog tűzetni, kérném a 
t. házat, méltóztassék azon alkalommal az én mó-
dositványomat is tárgyalás alá venni. Ha méltóz
tatnak jjarancsolni, felolvasom a módositványt. 
I[Felolvassa.) 

Elnök: A Nyáry Pál képviselő úr által be
adott módosított törvényjavaslat is ki log nyo
matni"), szét fog osztatni, és a központi bizottság 
jelentésének fölvétele napja meghatároztatván, az
zal együtt tárgyalás alá fog vétetni. 

Napirenden van a tiszavidéki vasuttársulat 
tartozásának törlesztéséről szóló törvényjavaslat 
végleges megszavazása. 

BujanOViCS S á n d o r j e g y z ő (olvassa a tör
vény ja vasi, a tot.) 

Elnök: Kérem azon képviselőket, a kik a 
tiszavidéki vasuttársulat tartozásának törlesztésé
ről szóin törvényjavaslatot a 3-szori felolvasásnál 
végleg elfogadják, méltóztassanak felállani. {Meg
történik.) Elfogadtatott. 

Következik a vasutak és csatornák építésére 
felvett kölcsön hovafordításáról szóló törvényja
vaslat végleges megszavazása. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a tör-
vényjavaslatot.) 

Elnök : Kérem azon képviselőket, a kik a 
vasutak és csatornák építésére felvett kölcsön hova 
fordításáról szóló törvényjavaslatot a harmadszori 
felolvasásnál végleg elfogadják, méltóztassanak fel
állani. (Megtörténik.) Elfogadtatott, 

Bátor vagyok kijelenteni, hogy azon határo
zat, mely Ghyczy Kálmán képviselő úr indítvá
nyára tegnap a ház által elfogadtatott, ezen tör
vényjavaslattal együtt a méltóságos főrendekhez 
át fog küldetni. 

Következik a Lonsjko-polje terület ármente-
sitési költségeinek beszedéséről szóló törvényjavas
lat végleges megszavazása. 

BujanOViCS Sáltdor j e g y z ő (olvassa a tör
vényjavaslatot.) 

') Lásd BZ Irományok 441-dik számát. 
'-') I.átd sz hcrnávyók 442-dik szánKf, 
3 ) I.áed az Irományok 4 4 3-dilí számát. 

E l n ö k : Kérem azon t. képviselőket, kik a 
Lonjsko-polje terület ármentesitési költségeinek 
beszedéséről, és az 1868. XXV.törvényczikk ked
vezményeinek kiterjesztéséről szóló törvényjavas
latot végleg elfogadják, méltóztassanak felállani. 
(Megtörténik) Elfogadtatott. 

Következik az 1869. évi államköltségvetésről 
szóló törvényjavaslat végleges megszavazása. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a tör-
vényjavadaott) 

E l n ö k : A kik az 1869. évi államköltségve-
tésró'l szóló törvényjavaslatot a harmadszori felol
vasásnál végleg elfogadják, méltóztassanak fel
kelni. (Megtörténik.) Elfogadtatott. 

G h y c z y Kálmán : A. t. elnök úr előbb egy 
kérdést intézett a házhoz, melyre nézve még ha
tározat hozva nincs : azt kérdezte ugyanis, vajon 
azon határozat, melyet a t. ház tegnap a pesti és 
budai pályaudvarok összeköttetése iránt hozott, 
átküldessék-e a főrendekhez vagy ne ? Ha a tör
vényjavaslat ngy maradt volna meg. a mint elő 
volt terjesztve, hogy t. i. abban a d) pont, mely 
ezen összeköttetésre vonatkozott , benhagj-atott 
volna, természetesen át kellett volna küldeni az 
egész tárgyat a főrendekhez; de miután ezen d) 
alatti pont a törvényjavaslatból kihagyatik, ennél 
fogva a határozat már a törvényjavaslathoz nem 
tartozik, s azt hiszem , ezen határozat csak magá
nak a t. képviselőháznak határozata s intézkedése 
levén , szükségtelen, hogy a főrendekhez is átvi
tessék. Mivel tehát ez oly tárgy, mely iránt a ház 
csak maga intézkedik, és csak akkor lesz a főren
dekhez átteendö, ha ennek folytán azután vala
mely oly tény adja magát elő, mely iránt a tör
vényhozásnak magának is kell intézkednie; véle
ményem az, hogy e határozat a főrendekhez ne 
küldessék át. (Helyeslés.) 

ElnÖk : Tehát a Ghyczy képviselő úr indít
ványa következtében hozott határozat nem fog át
küldetni a főrendekhez:. 

Még két határozata van a háznak kapcsolat
ban az államköltségvetésre vonatkozó törvényja
vaslattal: t. i. a nyugdijakra és a költségvetés 
mikori előterjesztésére vonatkozók; tehát ezek sem 
fognak a főrendekhez átküldetni, és a hozott hatá
rozatok csak a képviselőház határozatai. 

Legyen szíves a t. ház meghallgatni a végleg 
elfogadott törvényjavaslatokra vonatkozó jegyző
könyvet , hogy az hitelesíttetvén, a főrendekhez 
még ma átküldethessék, 

Mihály i Péter j e g y z ő (olvassa a jegyző
könyvnek a végleg elfogadott törvényjavaslatokra, vo
natkozó pontjait.) 

E l n ö k : Ha nincs kifogás ellene, a jegyző
kön^ v ezen része hitelesitve van, és Paiss Andor 
jegyző tír át fogja vinni a méltóságos főrendekhez. 
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Királyi Pál előadó: A t. ház tegnap mél-1 
tóztatott a házszabályi javaslat 27-dik szakaszát ' 
megváltoztatni, és megállapítani, hogy a bíráló bi
zottságokat a t. ház maga válaszsza. Ez által• szüksé
gessé vált némely következő szakaszoknak ezen ha
tározathoz való idomitása, a mivel a t. ház a köz
ponti bizottságot bízta meg. Ez eljárt küldetésé
ben és mindjárt magát a határozattá vált indítványt 
a f. indítványozónak hozzájárulásával, némely stilá
ris módosításokkal következőkép fogalmazta: „A 
ház alakulása után azon képviselők, kik a 78. sza
kasz értelmében abba befolytak, 7 — 7 tagból álló, 
megkülönböztetés végett folyó számmal megjelö
lendő, három bíráló bizottságot titkos szavazattal vá
lasztatván azon képviselők közöl, kiknek választása 
ellen semmi kérvény sincs beadva s választási jegy
zőkönyveik is kifogástalanok." Ezen határozat ér
telmében most már három szakasz fordul elő 
olyan, hol lényeges változtatást kellett tenni. Ilyen 
először a 31 . szakasz, mely így kezdődnék a rnó-
dositás szerint: „A 27. szakasz szerint megválasz
tott bírálóbizottsági tagok," stb. Azután következ
nék a 48. szakasz, hol az állandó igazoló bizottság 
helyett, minthogy a ház maga gyakorolja közvet
lenül a választást, a „képviselőház" teendő. Végre 
az 50. szakasz első sorában e szó „akár", mint fe
lesleges a 26. szakasz értelménél fogva kima
radna. 

Elnök: Kívánja a t. ház, hogy a felolvasott 
módositványok kinyomassanak, vagy pedig szük
ségtelennek tartja ezt a t. ház? 

Halász B o l d i z s á r : Elvben e módositványok 
már elfogadtatván, az által, hogy a szerkezet át
alakíttatott, az elv változást nem szenvedett. Az 
idő rövidségét tekintetbe vévén, fölöslegesnek tar
tom a kinyom atást. 

E l n ö k : A módositványok igen rövidek,ugy 
hogy könnyen kinyomathatnak1). (Helyeslés) 

Mielőtt a napirendre áttérnénk, bátor vagyok 
az osztályok tisztelt elnökeit kérni, hogy a pénz
ügyminiszter úr által az 1868. évi XII I . tör-
vényezikk 30-dik szakaszának az 1869. év vé
géig leendő kiterjesztéséről szóló törvényjavaslatot 
méltóztassanak mielőbb felvenni, hogy a házban 
tárgy altathassák. 

Napirenden van a katonai bíróságok hatás
köréről szóló törvényjavaslat. Kívánja-e a t. ház, 
hogy maga a 1 örvényjavaslat felolvastassák? (Fö
lösleges!) Ha a t. ház a törvényjavaslatot felolva
sottnak veszi, az Ivánka Imre és Simonyi Ernő 
képviselő urak állal beadott két indítvány fog fel
olvastatni. 

Mihály i P é t e r jegyző? (olvassa Ivánka Imre 

Lásd az Irományok 444-dik számát. 

módbsitványál, aztán Simonyi Ernő és társai tör~ 
vényjavadatát1). 

Széli Kálmán előadó: A központi bizottság 
a kormány által beadott törvényjavaslatot5) áta-
lánosságban a részletes vita alapjául elfogadás vé
gett ajánlja. 

E l n ö k : Méltóztassanak a tárgyhoz átalános-
ságban hozzá szólni. 

I v á n k a I m r e : T . ház! Az idő oly drága, 
hogy nem szándékom hosszas szónoklattal indo
kolni indítványomat. 

Indokaim lényege magában az önök előtt 
nyomtatásban fekvő inditvány indokolásában ben 
foglaltatik; csak egyre vagyok bátor figyelmez
tetni a t. házat, miszerint nem lehet szándéka az, 
hogy most, midőn az átalános védtörvény életbe 
lép, az összes fiatalság 20 éves korától 32 éves 
koráig— minden viszonyban, még akkor is, 
midőn zászló alatt nem áll — katonai biróságok 
alá helyeztessék, bizonyos még szorosan körül sem 
irt, és meg nem határozott esetekben. Ez, a mint 
azt indítványomban említeni bátor valék, ellentét
ben áll a védtörvény 45. szakaszával, a mely már 
magában rendeli azt, hogy a szabadságon levő és 
szolgálatban nem álló katona, a rendes bíróság, 
illetőleg a rendes polgári hatóság alatt áll. E te
kintetből adtam be indítványomat, annyival in
kább, mert igen szükségesnek tartom azt, hogy 
mind azon katonai törvények revideáltassanak, 
melyek most alkalmazásban vannak, mind pedig, 
hogy azon két törvény, melyek egyikére hivatko
zik a védtörvény 54. szakasza, t. i. meghatározása 
azon eljárásnak, mely akkor alkalmazandó, 
hogy ha a katona elmaradna a behivastól, az or
szággyűlés által szabályszerüleg tárgyaltassék és 
a hadiszolgálat szigorának megfelelő, de nem becs-
telenitő és megszabott büntetések határoztassanak 
meg, a másik pedig az, hogy az ostrom- vagyis 
a kivételes állapot életbe léptetésének esetei iránt 
szorosan körülirt határozatok hozassanak, a me
lyek minden félremagyaráztatást lehetetlenné 
tesznek. Azt vélem, nem fogok csalatkozni, midőn 
azon reményemet fejezem ki, hogy legalább ezen 
harmadik indítványra nézve a minisztérium azon 
ígéretével fogok találkozni, miként ajövő törvény
hozás elé ezek iránt törvényjavaslatokat fog elő
terjeszteni ; a jelenlegi törvényre pedig, ha a több
ség nem fogadná el azt, hogy ennek tárgyalása 
halasztassék el azon időre, midőn ama három tör
vényjavaslattal egyidejűleg fog tárgyaltathatni. 

Az illető pontoknál leszek bátor módosításai
mat előterjeszteni. 

S i m o n y i E r n ő : A miniszter ur által beter-

-) Lásd az Irományok 425. éi 426-dik számát. 
-) Lásd az Irományok 397. számát. 
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jesztett javaBlat ellenében kötelességemnek tartot
tam azon törvényjavaslatot beadni, melyet a t. ház 
imént hallani méltóztatott. (Hangosabban!) Bocsá
natot kérek, kissé rekedt vagyok; de oly hango
san fogok beszélni, a mint lehetséges. 

T. ház! Az állandó katonaság behozatala óta, 
mint az már egy más vita alkalmával itt igen szépen 
s igen helyesen kifejtetett a vallás- és közoktatási 
miniszter ur által, íogyni kezdett a polgári szabad
ság. Ezen szabadság megfogyásának egyik ered
ménye volt az is, hogy időről időre a katonai bíró
ságok hatáskörüket kiterjeszteni igyekeztek a pol
gárok fölött i s ; másika pedig az volt, hogy a ka
tonák akár minemű kihágásokért magokat a pol
gári bíróságoknak alávetni nem akarták. Mind 
ez számtalan visszaélésre, számtalan nehézségre 
adott alkalmat. Európának minden miveltebb or
szága igyekezett lassankint kibontakozni ezen 
nehézségekből, igyekeztek menekülni azon zsar
nokság alól, mely alatt szenvedtek az állandó ka
tonaságnak kiterjesztett hatalma és annak hatal-
maskodássá fajuláta alatt számos éven át. Azon 
országokban a hol a szabadság legfőbb kiterjedést 
nyert, a katona máris csak a fegyelmi vétségekre 
és bűnökre nézve áll a katonai bíróságok alatt, 
minden más esetben a rendes törvény, a rendes 
polgári bíróságnak van alávetve. Ez volna tehát 
nézetem szerint a czél, rnely felé a magyar tör
vényhozásnak is törnkednie kellene. 

Megvallom, sajnálattal látom a magyar fele
lős kormány által előteijesztett tör vényjavaslatban, 
hogy ezen fő kellék hiányzik, sőt nem csak hiány
zik, hanem cly ujitást boz be, a mely ellen a ma
gyar törvényhozás századok óta küzdött s mely a 
legnagyobb visszalépést képezné, melybe a jelen 
korban egy alkotmányos országnak törvényhozása 
eshetik. 

Nem indokolhatom azon törvényjavaslatot, 
melyet bátor voltam beterjeszteni, a nélkül, hogy 
előbb ne mutassam meg azt, miszerint azon tör
vényjavaslatnak elfogadása, melyet az igazság
ügyi minister úr beterjesztett, nem kivánatos. 

Én ellenzem az igazságügy minister ur által 
beterjesztett törvényjavaslatot először azért, mert 
nem orvosolja a bajt, melyet főleg kellene orvo
solnia ; másodszor azért, mert a kor igényeinek 
meg nem felel: harmadszor azért, mert ellenkezik 
a polgári szabadsággal; de ellenzem azonkívül 
azért is, mert kivéve azon egy ujitást, mely benne 
foglaltatik és melyet én a legveszedelmesebbnek 
tartok, kivé. e, mondom ezt, felesleges is, amennyi
ben már Magyarország törvényei rendelkeznek 
mindezekről. Lássuk, mire vonatkoznak ezen tör
vényjavaslatnak szakaszai. 

A mi az első szakaszban foglaltatik, az vilá
gosan meg van rendelve az 1847/s-dik 23-ik tör-

vényezikk 8-ik szakaszában. E szakasz rendel
kezik arról hogy a katonák, a hadi szolgálatban 
álló katonák, szorosan vett személyes és bűnvádi 
keresetekben —a szolgálati vétségeket kivéve—-a 
polgári biróságok alá tartoznak. Ezen törvény-
czikk rendelkezése, az igaz, csupán a szab. kir. 
városokra és rendes tanácscsal6biró városokra terjed 
ki, de a törvénynek szelleme világosan kitűnik 
belőle. A törvényhozás nem akarhatta azt, hogy a 
városokban ezen ügy másképen intéztessék el mint 
a megyékben ; ha tehát ezekre, a székekre, kerü
letekre s.a.t, ki nem terjesztetett e rendelkezés, 
ennek egyedüli oka az, hogy ezen kérdés azon 
rövid idő alatt midőn e törvények készültek, föl 
nem merült, de a szellem már ki van jelölve ezen 
törvényczikkben. En azt hiszem, azon kormány
nak, melynek elnöke még csak nem régiben a ház 
előtt azt mondotta, hogy ^ők a 48-asok, hogy ők 
állanak a 48-diki törvények alapján, kötelessége 
lett volna az 1848-diki országgyűlés törvényeinek 
szellemét követni mindenkor, midőn ezeket pó
tolni szükségesnek tartja. 

A mi azon rendelkezéseket illeti, melyek a 
polgároknak vagyonáról és más egyéb polgári 
viszonyairól rendelkeznek, ezekről az 1741-dik 
38, az 1785-dik 8-dik, az 1830-dik 9-dik, az 1740-
dik 2-dik törvényczikk bőségesen rendelkezik. 
Ezekre nézve tehát uj törvényt hozni felesleges volt. 

Van néhány czikk e törvényjavaslatban, 
melyek azon módot szabják meg: miképen tétes
sék át egy vagy más okmány az egyik hatóságtól 
a másikhoz. Ezt nézetem szerint miniszteri rende
let által is meg lehetett volna tenni, ez törvény
nek tárgyát nem képezi szükségképen. 

Azonban a mi a legfőbb ezen törvényjavas
latban az a 6-dik szakasz. Ezen 6-dik szakasz 
három kikezdésből áll. 

Az első kikezdésben előre bocsáttatik, hogy 
kémkedés, az ellenséggel való oly egyetértés, mely 
a két állam hadseregének vagy tíz ezzel szövet
séges hadseregnek ártalmára, az ellenségnek pedig 
hasznára czéloz ; továbbá minden ily czélu merény
let, valamint jogtalan toborzás, valamely kato
nának elcsábítása, szolgálati kötelességének meg
szegésére, vagy valamely bűntett elkövetésére 
segélynyújtás, miképen büntetendő. Én azt hiszem, 
hogy a minister úr ezen vétségeket, kivéve talán 
a kémkedést, valamennyit az 1723. 90. törvény-
czikkből irta ki, mert azok ott mind elősoroltatnak. 
És igen helyesen mondja ezen szakasznak első 
kikezdése: hogy ezen büntettek a polgári hatóságok 
elé tartoznak. 

De a harmadik kikezdés bizonyos esetekben 
a melyek a törvényjavaslatban ugy vannak meg
határozva, mint a belzavarok, a háború esete, vagy 
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a külháboru veszélyével való fenyegetés, a pol
gárokat is katonai bíróságok elé utasítja. 

T. ház! En azt hiszem, hogy alkotmányos 
kormányok közt alkotmányos országokban az 
újkorban ez az első eset, midőn egy népképviselet 
felszólittatik arra, hogy a polgárok feletti bírás
kodást katonai törvényszékekrebízza. (Igaz! a szél
ső balon.) Azzal akarjuk eat védelmezni, hogy ezek 
csak belzavarok, csak háború eseteire szólanak 
kérem a t. házat méltóztassanak visszatekinteni 
Magyarország történetére, és azt fogják látni, 
hogy a mohácsi vész óta Magyarország csak az 
uralkodó házzal is, Magyarország Austriának 
absorbeáló tedeutiái ellen is együtt véve összesen 
közel 100 évig állott háborúban, nem egy huzam
ban ugyan, hanem megszakítva, különféle hossza-
ságu periódusokban. Ezen szomorú hosszan tartó bei-
háborúk ideje alatt számtalan eset merült fel, me
lyek irányadóul szolgálhattak a törvényhozásnak 
oly törvények alkotására, melyek jövőre ezen eset
ben alkalmazhatók lennének. De t. ház, mind ezen 
zavarok daczára Magyarország országgyűlése oly 
törvénycikket, sohasem hozott, melyben egybetü-
vel is megengedte volna, hogy a polgárok felett 
katonai bíróságok Ítéljenek. Az 1791-iki törvény-
czikk pedig, a mely ugy tekinthető, mint a mely 
mind ezen zavarokat befejezte, mert az utolsót, az 
1848 diki forradalmat kivéve, ezentúl a hazában 
komolyabb csendháborítás nem volt. E törvény-
czikk mindazon tapasztalatok után. melyeket egy 
század nyújtott, ezen vétségeknek megítélésére 
melyek e szakaszban fölemlitetnek egyenesen a 
királyi táblát jelölte ki. Ott van elősorolva a nyílt 
pártütés, a nyílt lázadás, fegyverfogás, sat. mind
ezek elő vannak sorolva az 1723-diki VII. törvény-
ezikkben, még sem mondja ki a magyar törvéuy, 
hogy háború esetében a polgárok élete a katonai 
bíróságoktól függjön, hanem egyenesen a királyi 
táblát jelöli ki ezen bűntények birájául. 

Ez, t. ház, nem volna egyéb, mint törvényesí
tett ostromállapot. (Igaz! a szélső balon.) 

Néhány év előtt egy más országban egy nagy 
európai statusférfin halálos ágyán feküdt. Már esz
méletlen volt, csak a nagy lélek élt még benne. 
Az ágyát körülállók időről időre hallották felkiál
tásait: „Nem, nekem nem kell ostromállapot; ost
romállapottal minden ember kormányozhat! Nem 
nem, nekem nem kell ostromállapot!" Alig szük
ség mondmom, uraim, hogy ezen statvisférfiu Ca-
vour vob. 

Önök tudják, hogy Cavour politikája mire 
vezetett: önök tudják .uraim, hogy Cavour kiin
dulva a kicsiny, de alkotmányos szabadsággal 
biró Szardiniából, egyesitette Olaszországot, befe
jezte azon nagy müvet, melyet száz dok alatt elérni 
nem volt képes az olasz nemzet. (Hát Napokon!) 

Önök tudják, uraim, hogy 1848 óta Ausztriád 
ban és Magyarországban alig volt pillanat, mikor 
az egész térületnek egyik vagy másik része nem 
volt ostromállapotban, kivételes állapotban, contu-. 
maicrozásbau,provizóriumban: szóyal.minden név
vel nevezhető ostromállapotban. És, uraim ! azon 
statusférfiak a kik a fejedelemnek ezen eljárást taná
csolták, a t. ház tudja, hova vitték Ausztriát. A t. 
ház tudja, hogy Ausztria 1848-ban Európának 
egyik leghatalmasabb birodalma volt, hogy Auszt
riának fináncziái 1847-ben többletet mutattak fel. 
(iío/.)Hol van most Ausztria? hová jutottunk most V 
Ausztria elvesztette olaszországi tartományait, nem 
mondom, hogy sajnálom ezen veszteséget, hanent 
sajnálom a módot, melylyel azt elvesztette, mert 
azt hiszem, hogy s >kkal nagyobb előnyére vált 
volna, ha ezt más módon adja át az olasz nemzet
nek, melynek arra sokkal jogosabb igénye volt. 
(Felkiáltások: A dologra!) Tudja n, t, ház, mivo l t 
következése a prágai békekötésnek. Ismételve azt 
mondom, nem sajnálom, hogy Ausztria megvált 
Németországtól, mert ez legalább a mi hazánkra 
nézve kívánatos volt, mégis szomorúnak tartom, 
hogy 24 német császárnak utódja a német biroda
lomból ily módon záratott ki. Ez azon politikának 
következése, mely ostromállapottal kormányzott. 
(Helyes'és a szélső bal oldalon.) Csak tegnap men
tünk át az államköltségvetés végmegszavazásán, 
és önök tudják uraim, milyen rémitő pénzösa-
szeg az, melyet csak mi magunk a mi részünkre 
vagyunk kénytelenek fizetni azon államadósságok 
kamatai fedezéséhez, melyekkel ezen silány politika 
terhelte a birodalmat. Az volt az ostromállapotos 
politika következése, hogy Ausztria elvesztette 
Olaszországot, kirekesztetett Németországból és 3 
milliárdnyi adóssággal terheltetett. (A dologra!) 

T. ház! A minisztérium által előterjesztett 
törvényjavaslat 6. szakaszának harmadik kikezdó-
sében arra szólittatik fel a képviselőház, hogy tör
vényesítse az ostromállapotot. Midőn tehát én az 
ostromállapotnak szomorú következéseit taglaltam 
a t. ház előtt, azt hiszem, jobban a dologhoz nem 
szólhatok. (Zaj.) 

Uraim! ez megint egyike azon törvényjavas
latoknak, melyekről meg vagyok győződve, hogy 
nem egyenesen a magyar kormánytól erednek, 
hanem a melyek azon viszonynak következései, 
melyet a múlt évben hozott XII . törvényezikk lé
tesített. Ez ismét egy közösügyi vívmány, uraim ! 
Ezen törvényjavaslatot a bécsi minisztérium adta 
a magyar kormánynak, hogy vigye azt keresztül 
a magyar országgyűlésen, hogy azután, mikor ez 
Bécsben a, törvényhozás elé kerül, ott azon egy 
argumentummal több legyen, hogy íme a magya
rok is már elfogadták. így volt ez a honvédelmi 
törvény táro-valááa alkalmával is. E házban eré-



CCCXXXV. OBSZÁGÖS ÜLÉS. (December 6. 1868.) 377 

lyesen szó emeltetett a bofbtintetés eltörléne mel
lett, de a többség mégic megszavazta. 

Deák FerenCZ: Nem szavazta meg. 
S i m o n y i E r n ö : Ismétlem, hogy ezt meg

szavazták ; és én nem hiszem, hogyha ezt itt meg
szavaznák is, a birodalom másik részének törvény
hozása azt elfogadhassa. A kik a botbüntetést meg 
nem szenvedték a katonaságnál s azt eltörölték, 
nem fogják elfogadni a polgárok feletti ostromál
lapotot sem; de ha nem fogadtatik is el ezen tör
vény ott, mi pedig megszavazzuk, nekünk az 
nyakunkon marad, és mi nyögni fogunk alatta. 

És mit mond ezen törvényjavaslat? Ezen tör
vényjavaslat azt mondja, hogy ezen ostromálla
potnak meghatározása, a területnek és idjének 
megszabása addig, míg a törvényhozás erről nem 
intézkedik, a minisztérium belátásától legyen fel
tételezve. Bár ki legyen a miniszter, bár mennyi 
bizodalommal viseltessem is iránta, én a minisz
tert ennyi hatalommal felruházni soha sem fogom. 
(Helyeslés a szélső bal oldalon.) 

Ez, uraim! megint egyike azon törvényjavas
latoknak, mely által az 1848-diki törvényhozás
nak egyik tagját le akarják vágni. Imént olvastam 
fel azon törvényezikkeket, melyekben ki van mond
va, mily intézkedések tétessenek az igazságszol
gáltatás körében a katonák, és ismét a katonák és 
polgárok között. Ez, ismétlem, ezen 23-ik szakasz 
lerontására törekvő törvényjavaslat. 

De nemcsak a 48-diki törvényeknek lerontá
sára törekszik e törvényjavaslat, hanem ellenke
zik azzal is, melyet a mnlt évben megszavazott 
a t. ház. Mert a XII . törvényczikk 14. szakasza azt 
mondja, hogy a hadsereg egyes tagjainak mind
azon polgári viszonyai, jogai és kötelességei felett, 
melyek nem a katonai szolgálatra vonatkoznak, a 
magyar törvényhozás, illetőleg a magyar kor
mányzat fog intézkedni. (Igaz! a bal oldalon.) E 
törvényjavaslatban pedig még a nem tettleges 
szolgálatban levő katonák, tehát az otthon levők 
is, s még azok is, kik a nem rég megszavazott véd-
rendszeri törvény szerint nem állanak aetiv szol
gálatban, hanem a tartalékhoz számittatnak, kato
nai bíróság hatósága alá tartoznak. 

Arra hivatkoznak, hogy a katonai vétségek 
meg vannak határozva a katonai codexben. De 
kérdem, ismerjük-e mi e katonai codexeket? tudja 
a t. ház, mit szavaz meg, midőn e törvényt megal
kotja? Kérdem, nem volna-e az alkotmányos fo
galmakkal inkább megférő az, ha a magyar kor
mány terjesztene elő törvényjavaslatot, mely a 
katonai vétségek felett itélő kotonai törvényszéke
ket szabályozza? Mert a hazának minden egyes 
tagja a hazának polgára, s azért, mert a haza 
oda szólítja, hogy őrt álljon védelmére, életével 
és vérével : azért az polgári jogait elveszítse, s 
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egy Magyarországtól semmiben nem függő, az 
országgyűlés felelőssége alatt nem álló önkéntes 
törvényszék által Ítéltessék el? Ez, azt hiszem, 
hogy azon jutalom helyett, a melyet ezen embe
rek megérdemelnek, azért hogy éjjel nappal fegy
verben állanak s életüket, vérüket áldozzák, ha 
szükség, nem a legméltányosabb kárpótlás. 

De nemcsak azon törvény nyel van ez ellen
kezésben, melyet a t. ház megszavazott a múlt év
ben, hanem ellenkezik még azzal is, a mely itten 
tegnap ő felsége szentesítésével kihirdettetett. El
lenkezésben van az ezen törvény 54. szakaszával, 
a mint azt Ivánka Imre képviselő úr is kiemelte. 

Én uj találmánynak tekintem azt, hogy az 
országgyűlés behozta az úgynevezett en bloc tör
vényhozást, hogy en bloc megszavaztatik a bud-
get, en bloc megszavaztatik a törvénykezési rend
szer ; azt is újításnak látom, hogy oly villany
sebességgel haladjon keresztül az országgyűlés 
törvényjavaslatokon, melyek legnagyobb fontos
sággal bírnak ; hanem az, hogy ezen országgyű
lés által meghozott törvényeket, hogy a csak teg
nap szentesitett törvényeket ma változtassuk, ma 
már módosítani akarjuk : az minden képzelhető 
legislatiói sebességet fölül halad, a mit én életem
ben láttam. (Zaj jobbról, helyeslés bal felöl.) 

Mindazon okoknál fogva, t. ház, én nem pár
tolhatom, s a részletes tárgyalás alapjául sem fo
gadhatom el azon törvényjavaslatot, mely a kor
mány részéről itt az igazságügyminiszter úr által 
előterjesztetett. 

Nem fogom hoszszasan indokolni azon tör
vényjavaslatot, melyet nekem volt szerencsém elő
terjeszteni. Ezen törvényjavaslat t. i. nem egyéb, 
mint az l84 ? / s . XXIII-dik törvényczikk 2-dik sza
kaszának a királyi városokról az egész országra 
való kiterjesztése. Szóról szóra idézi az első sza
kaszt. „A valóságos hadiszolgálatban álló katonák 
a szorosan vett személyes s bűnvádi kereset kre 
s szolgálati vétségekre nézve katonai bíróságok 
elé tartoznak." A második szakasz aztmondja : min
denmás esetben az 1848 : XXIII . törvényczikk ren
delése az öszszes magyarországi törvényhatósá
gokra kiterjesztetik. 

Én azt hiszem, ha a miniszter úr nem elégli 
meg azon törvényeket, a melyeket az imént volt 
szerencsém idézni, t. i. az 1741-től 1 74%-ig hozott 
törvényekkel, s az 1848-ban hozott törvényt, a 
mely e tárgyban a királyi városokra nézve ren
delkezik, akkor azt hiszem, hogy azon törvény
javaslat, melyet szerencsém volt felolvasni, tö
kéletesen megfelel mindazon kelléknek . a me
lyek szükségesek arra. hogy a katonáklés polgárok 
közötti súrlódások megszüntettesstnek , tökéletesen 
meghatározza a polgári és katonai bíróságok ha
táskörét. Erre vonatkozólag elmondottam az imént 
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nézetemet, és retnénylem : hogy a miniszter úr sem 
fogja sürgetni a házat, hogy szavazzon meg egy 
oly törvényt, mely bizony a magyar törvényho
zásnak diszére válni nem fog, s mely a polgárok 
életét a katonai bíróságoktól teszi függővé. 

Bátor vagyok kérni a t. házat, hogy azon 
törvényjavaslatot, melyet elvtársaimmal benyúj
tani szerencsém volt, elfogadni méltóztassék. (He
lyeslés a baloldalon.) 

Horvát Boldizsár igazságügyminiszter: 
T. ház! Simonyi Ernő képviselőtársam azzal kez
dette beszédét, hogy az állandó katonaság beho
zása óta a polgári szabadság hanyatlani kezdett. 
Hivatkozott más országok példájára, a melyekben 
a katonai bíróságok hatásköre a katonákra még 
bűnvádi esetekben sem terjed k i ; ellenezte ennél 
fogva a kormány javaslatát azért, mert szinte nem 
orvosolja a bajt, mert a kor igényeinek nem felel 
meg, s mert a polgári szabadságot általa veszélyez
tetve látja. 

Ha már most a t. képviselő' ár ezen aggodal
mai folytán azt ajánlotta volna, hogy szüntessünk 
meg minden hadbiróságot, mint a mely a polgári 
szabadság érdekeivel ellentétben ál l : akkor érte
ném legalább a logikát; hanem mikor a t. képvi
selő úr oly javaslatot tesz a ház asztalára, a mely 
a kormány javaslatának határvonalán innen ma
rad, a mely a hadbiróságokat nagyobb hatáskör
rel ruházza fel, mint a kormány javaslata, akkor 
nem csak az átala annyira féltett érdekeknek nem 
tesz jó szolgálatot, hanem a logica követelményei
nek sem tesz eleget. (Helyeslés jobbfelöl.) 

Legyen szabad, t. képviselőház, elemezés alá 
vennem a t. képviselő úr és társai által beadott 
törvényjavaslatot. 

Ez rövid két szakaszból áll. 
Az elsőben kimondja, hogy a valóságos hadi

szolgálatban álló katonák, csak a szorosan vett 
személyes, továbbá a bűnvádi keresetek és szol
gálati vétségek tekintetében álljanak a katonai bí
róságok alatt. 

A második szakasz ugyanazt mondja, a midőn 
az 1847/s. XXIII . törvényczikk második szaka
szára hivatkozik, melyből az ő törvényjavaslatuk 
első szakasza szóról szóra ki van irra, ugy, hogy 
a törvényjavaslat mindkét szakasza ugyanegy 
dolgot, vagyis az 18478. XXII I . törvényczikk 2-
dik szakaszát tartalmazza. 

Van azonban mégis egy eltérés e törvényja
vaslatban, a melyet a t. képviselő urak előadtak, 
az 1848. XXIII-dik törvényczik 2-ik szakaszától 
a mennyiben ezen szakasz csak a városi hatósá
gokról intézkedik. Elismerték ugyanis a t. képvi
selő urak, hogy itt a törvényhozásnak nagy hézaga 
van. és hogy e hézagot betöltsék, ki akarják most 
terjeszteni ama szakasz rendelkezését a többi tör-

i vényhatóságokra is. De ha már e hézag miatt 
ujabb törvényhozási intézkedésre van szükség: 
akkor ne állapodjunk meg ez egy bajnál, hanem 
terjeszszük ki az orvoslást ama másik nagyobb 
bajra is, a mely abban áll, hogy az 1848-ki tör
vény a hadbiróságok hatáskörét, a katonák sze
mélyes polgári pereire is kiterjeszté, s itt tér el a 
kormány javaslata attól, a melyet a t. képviselő 
urak indítványoztak. 

E részben tehát nevezetes előlépési te sz a 
kormány által előterjesztett törvényjavaslat, a mi
dőn kimondja, hogy a katonák semmi nemű pol
gári pereikre nézve többé nem fognak hadbirósá
gok alatt állani. 

Kérdem: ez megtámadása-e az 1848-ik évi 
törvényhozásnak, s nem inkább tovább fejleszté
se-e ama törvényhozás elveinek ? — Azt hiszem, 
midőn a 48-diki törvényhozás szellemében járunk 
el, habár annak határvonalán tul megyünk, ez 
nem megtámadása, hanem megerősítése, szilárdí
tása azon alapnak, a melyet ama törvényhozás 
alkotott. (Elénk tetszés a jobb oldalon.) 

A kormány javaslata tehát a szabadelvüség 
terén minden esetre tovább megy, mint az 1848-ki 
törvényhozás , a mennyiben a polgári perekre 
nézve a hadbiróságok illetőségét teljesen meg
szünteti. 

A mi pedig a bűnvádi kereseteket illeti, ezekre 
nézve legalább nem tesz viszszalépést az 1848-ki 
törvényektől: itt a közönséges bűntényekre nézve 
csak a tényleges szolgálatban álló katonákat, el
lenben a szabadságosokat csak a szoros értelem
ben vett katonai bűntényekre és vétségekre nézve. 
hagyván meg továbbra is a hadbiróságok illető
sége alatt. 

Azt mondja a képviselő úr, hogy ezt rendelet 
utján is lehetett volna eszközölni. I gaz ; hanem a 
kormány súlyt helyez arra, hogy a törvényhozás e 
téren az első kezdeményezést megragadja, hogy a 
törvényhozás parlamentáris működésének hatáskö
rébe belevonjon oly tárgyakat is, melyekről eddig 
soha sem rendelkezhetett. (Tetszés a jobb oldalon.) 

Kifogása van a képviselő .úrnak e törvényja
vaslat 6. szakasza ellen, és fölöslegesnek, mondja 
azt, miután az 1723. törvényczikk eléggé rendel
kezik e tárgyban. Az 1723. törvényczikk rendel
kezik a hűtlenség eseteiről, és szab azokra több
nyire halálbüntetést. A kormány e pontban is 
tovább ment a humanismus terén törvényjavasla
tában, s azon bűnökre, a melyeket a t. képviselő 
úr a hűtlenséggel egy categoriába akarna sorozni, a 
a büntetést 1 — 5 évig terjedhető fogságra redu-
cálta. 

Azt mondja t. képviselő úr, hogy eddig Ma
gyarországon nem volt törvény, mely a polgári 
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dalom, t. ház, hogy midőn háború közelgett, vagy 
belháború űzte pusztításait e hazában, fájdalom, 
hogy nem volt törvény, mely a katonai bíróságok 
hatáskörét szabályozta, és kellő korlátok közé 
szorította volna; hanem önkény ütötte fel ily ese
tekben hazánkban táborát, és ezen önkénynek jö
vőre korlátokat szabni, a mi feladatunk. {Helyeslés 
jobbjelöl.) 

Hivatkozott a t. képviselő úr egy nagy állam-
férfiura, a ki azt mondotta, hogy ostromállapottal 
könnyű kormányozni, de hogy ő ezen eszközt 
magától ellöki. Hát, t. képviselő úr, vajon ön azt 
hiszi, hogy az ostromállapotot a haza polgárai el
len tartjuk szükségesnek? En sokkal inkább hi
szek ezen nép hazaszeretetében, mintsem hogy 
lehetőnek tartsam azon esetet, hogy az ostromál
lapotot a haza polgárai ellen kellene életbeléptetni. 
(flelyeslés jobb felöl. Nagy mozgás a szélső bal olda
lon.) Hanem mondja meg a t. képviselő ú r : nem 
lehető-e azon eset, hogy mozgalmas időkben a haza 
ellensége küldi ide kémjeit? Ugyan kérdem : visz-
sza íogja ezeket küldeni az ellenséghez azon kére
lemmel, hogy otthon polgári biróságok elé állíttas
sanak ? Mindaddig, mig ily eshetőségek lehetősége 
í'enforog, fájdalom, az ostromállapotról elvben 
lemondanunk nem lehet. 

Nem akarom a t. képviselő urat a magas po
litika terére követni, a melylyel a fenforgó tárgy 
semmi rokonságban nem áll. Csak azt csodálom, 
hogy calamitásnak tartja, s mintegy vádul emiitette 
fel azon kapocs szétrombolását, a mely a birodal
mat Németországhoz fűzé, s ez által azon gyanú
nak nyitott tért, mintha a prágai békekötés előtti 
helyzet visszafoglalása Magyarország aspiratiói 
közé tartoznék, holott a mi politikánk a béke, s 
holott a magyar érdekeknek abban, hogy a biro
dalom a maga súlypontját saját kebelébe helyezte 
át, semmi sérelmünk sincs. (Helyeslés johbfelöl.) 

Azt állítja a t. képviselő úr, hogy a kormány 
javaslata az 1867.XII. törvényczikkel is ellentétben 
áll. Miután azonban az 1867. XII . törvényczikk 
csak polgári viszonyokról szól, a fenforgó törvény
javaslat szerint pedig polgári viszonyaikra nézve a 
tényleges szolgálatban álló katonák sem fognának 
a katonai biróságok alatt állani: tehát az emiitett 
törvényből vont érvelés tévedésen alapszik. 

Hivatkozott továbbá a védtörvény 54. szaka
szára. A védtörvény 54. szakasza azt mondja, 
hogy : „a szabadságon levő katonák, a tettleg 
szolgálatban nem álló tartalékosak és honvédek 
polgári, bűnvádi és rendőri ügyekben a polgári 
törvények és hatóságok alatt állanak, és csak azon 
megszorításoknak vannak á t v e t v e , melyek a nyil
vántartás czéljából szükségesek." Ugyanaztmondja, 
a mit ezen törvényjavaslat is ismétel; tehát a véd

törvény 54. szakasza és az uj kormányjavaslat 
közt semmi eltérés nincs. 

T. ház! Ha e javaslat, melyet a kormány elő
terjesztett, megtámadná a polgári szabadságot, sőt 
ha nem nyújtana az alkotmányos életnek ujabb 
garantiákat, hanem képezne ujabb térfoglalást, az 
alkotmányos és parlamenti működés terén: soha 
sem terjesztettem volna azt a t. ház elé, és bárki 
terjesztene oly valamit elő a mi koczkáztatná az 
alkotmányos szabadság érdekeit, azt szavazatom
mal soha sem támogatnám ; de itt, t. ház, ennek 
épen ellenkezője történik. A parlamenti és alkot
mányos működés hatáskörét kiterjesztjük oly 
tárgyra, mely eddig intézkedéseink határvonalán 
kivül állott. Megszüntetjük a hadbiróságok hatás
körét a katonákra nézve, a polgári kéréseteket 
illetőleg, teljesen és végkép, tehát tovább megyünk, 
mint az 1848-ki törvényhozásnak intézkedése, és 
ez kétségtelenül nagy politikai és lényeges alko -
mányos vívmány. 

Szükségessé teszi egyébiránt, t. ház, e t.javaslat 
elfogadását még azon körülmény is, hogy a tör
vénykezés terén az 1848-ki törvények alapján 
eddig fenállott állapot, tömérdek súrlódásra ve
zetett, polgári és katonai biróságok között, épen a 
polgári kereseteket illetőleg. E súrlódásoknak vége 
lesz vetve az által, ha kimondatik, miszerint a 
hadbiróságok hatásköre polgári keresetekre egyá-
talában ki nem terjed. 

Figyelmeztetem a t. házat, még azon körül
ményre is, hogy kincstári érdekben a hadbh'ósá-
gok legnagyobb részének felosztása el van ren
delve ; de e feloszlatás csak akkor lesz eszközöl
hető, ha a katonai biróságok hatáskörének egy ré
sze, t. i. a polgári perekre vonatkozó, elesik; 
különben kénytelenek volnánk a költségvetésnek 
erre vonatkozó tételét, az államháztartásnak roppant 
terheltetésére, továbbra is fentartani. 

Kérem tehát a törvényjavaslat elfogadását: a 
rendezett törvénykezés, az államháztartás és az 
alkotmányosság egyesült érdekében. (Helyeslés a 
jobboldalon. Nagy mozgás a szélső baloldalon.) Igen, 
hangsúlyozva ismétlem : az alkotmányosság érde
kében kérem a t. házat, hogy a kormány javasla
tát a részletes tárgyalás alapjául elfogadni méltóz
tassék. 

Ha a részletes tárgyalás alkalmával az alkot
mányos garantiákra nézve kedvezőbb módosítások 
fognak javaslatba hozatni, állásom és hazaliuságom 
kötelességénél fogva azon módositványokat, a 
mennyiben a gyakorlati lehetőség határait nem 
fogják tullépn , elfogadom és magamévá teszem. 
(Élénk helyeslés a jobb oldalon.) 

Deák FerenCZ: T. ház! A minisztérium ál
tal beadott törvényjavaslatot a hadbiróságokra nézve 
átalánosságban a részletes tárg}Ta3ás alapjául elfo-
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gádora, de nem azért, mintha én annak minden 
részét, minden rendeletét helyeselném, hanem 
azért, hogy alkalmam legyen az egyes pontoknál 
megmondani, mit nem helyeslek, és mit szeretnék 
máskép alakíttatni. Mert ha részletes tárgyalás alap
jául nem fogadtatik el e törvényjavaslat, akkor 
kiesik kezünkből azon mód, mely szerint azt 
jobbá, czélszerübbé és az ország közjogára kedve
zőbbé vagy épen nem károssá tennünk lehessen. 

Czáfolo'atásokba nem bocsátkozom ; csak azt 
jegyzem meg, hogy az ostromállapot, mint min
den kivételes állapot, szerencsétlenség; de való
ban nem most találták fel. Emlékeztetem azokat, 
kik velem együtt 1848-ban a képviselőház tagjai 
voltak, arra, hogy engem, mint akkori minisztert, 
a ház sürgetett, készítsek szabályokat az ostrom
állapot mikénti behozatalára nézve; azokat el is 
készítettéin ; nagy részben a szerint lett behozva, 
és ott fekszik a 48-diki acták között. Az ostrom
állapot szomorú kényszerűség; Isten mentse a ha
zát, hogy rá szüksége legyen; de az ostromálla
potnál még súlyosabb állapot az. ka nincs törvény, 
mely azt szabályozza, és ha az ostromállapoti tör
vény helyett önkény lép a sorompóba. {Elénk 
helyeslés.) 

De a mint mondom, czáfolgatásokba nem 
ereszkedem; rá nem érünk arra, hogy akár tkeore-

tikus, akár praktikus vitatkozásokba és elmélke
désekbe a magasabb vagy nem magas politika 
felett beereszkedjünk. Egyszerűen csak azt mon
dom ki, hogy igen is. a törvényjavaslatot a részle
tes tárgyalás alapjául elfogadom. 

Jelezem most mindjárt néhány pontját a javas
latnak, melyeket különösen nem szeretek. {Halljuk!) 

Egyik például a 2-dik szakasz, hol a katonai 
bűnök vaunak említve, de nincsenek elsorolva, 
ezt pedig múlhatatlanul szükségesnek tartom. {He
lyeslés.) Mert az átalános kifejezés kétségkívül igen 
sok önkényre, s a magyarázatok által sok bajra 
adhatna okot. 

A másik, a mit nem szeretek, az, hogy ha va
laki a katonaság alatt, azaz akkor, midőn még 
fegyveres szolgálatban volt. követett el úgyneve
zett katonai bűnt. azért még akkor is üldözőbe 
vétethessék végtelenül, mikor már a katonaságot el
hagyta. En is minden criminalitásnál szükséges
nek tartom az antiquálást, itt pedig ez esetben az 
elévülésnek, vagyis az antiquálásnak lehető rövid 
idejét kívánom. {Helyeslés.) 

A harmadik, a mi bennem legtöbb aggodal
mat keltett, és a mire nézve sok tekintetben egyet
értek Simonyi Ernő t. képviselőtársammal, a 6-ik 
szakasz, m elvet ő is leginkább kiemelt. 

Egyik kifejezés, a mit nem szeretek abban a 
szakaszban: a „fenyegető háború." Ki tagadja, 
hogy jelenleg is mát' fenyegető háború korában 

élünk, mert majd innen, majd onnan tartank a há
borútól ? A „kiütött háború* ez nem elég praeeit, 
mert a kiütött háború már akkor van, mikor egy
mással verekedik a két ellenséges sereg. Van a 
fenyegető és a kiütött háború között valami kö
zép : mikor már kétségtelen a háború kiütése, a 
nélkül, hogy még ágyúztak volna. 

Másodszor nem tartom tisztának e szakaszban 
a ,,belzavai*okft kifejezését. Belzavarok sokfélék 
lehetnek. 

Egyik lehet a lázadás. Már ez, kérem, belhá
ború épen ugy háború, mint a külháboru; s mind
azon szabályok, melyek a külháborunál állanak, 
a valósággal kiütött lázadásnál szintén alkalmaz
hatók. 

Másik nemeabelzavaroknak, mint a törvény
javaslatban is említtetik, olyan, mely még fegyve
res lázadássá nem fajult, de mégis oly mérvű, hogy 
csak ostromállapottal lehet rajta segíteni, s az a 
szomorú kényszerűség áll elő, hogy gyors, erős, 
és csak is az ostromállapotnál alkalmazható esz
közök által nyomható el vagy csillapítható le. 

Ilyen eseteket én nem szeretnék akár a minisz
tériumnak, akár a katonai hatalomnak önkényére 
bizni, hanem szükségesnek tartom, hogy ezen 
szomorú kényszerűség eseteit is a törvény szabá
lyozza. {Helyeslés.) Törvény mondja meg : mikor 
lehet ostromállapotot hirdetni? meddig terjedhet 
az ostromállapot ? és melyek azon szabályok, 
melyek szerint az ostromállapot megrendelendő ? 
Magában a törvényben kell meghatározva lenni a 
biróságnak; ez pedig, rendesen legalább, nem 
tisztán katonai bíróság; például 48-ban is vegyes 
bíróságok állitattak föl, a törvény által állitattak 
föl. s csak azon területre, melyre az ostromállapot 
ki volt terjesztve. Mert azt épen nem látom szük
ségesnek, hogy: ha az ország egyik szegletében 
zavar van és akkor ott ostromállapotot hirdetnek ki, 
ugyanakkor az ország1 másik szélén is ostromálla-
pot alatt leg3renek a polgárok. 

Harmadik neme a zavaroknak olyan, melyek
nél még ostromállapot sem szükséges. Az ilyenek 
rendes törvényes eszközök által is lecsillapíthatok, 
s itt már csakugyan nem látom okát annak, hogy 
a polgárok bármi czim alatt a rendes bíróság alól 
elvonassanak. (Helyeslés.) 

Én tehát, hogy rövidebb legyek, föl fogom 
olvasni, a mint a 6-ik szakaszt módosítani azeret-
ném.{Halljuk!) Nem azért olvasom föl, mintha itt 
látnám ennek helyét, hanem előre is bejelentem, 
hogy midőn a 6.ik szakaszra kerülünk — föltéve, 
hogy a ház a javaslatot részletes tárgyalás alap
jául elfogadja— akkor elő fogom adni, mint ak
kor tárgyalás alá veendőt. Szerintem ezen 6-ik 
szakasznak alkotmányos szempontból is igy kel
lene hangzani: 



CCCXXXV. ORSZÁGOS ÜLÉS. (December 6. 1868,) 381 

(Olvassa:) „Küiháboru és bellázadás eseteiben, 
•a ha a küiháboru kiütése már kétségtelen, a jelen 
szakaszban elsorolt büntettek miatt a polgári sze
mélyek is katonai bíróságok alatt állnak. Olyan 
béka varoknál, melyek még nyilt lázadássá nem 
fajultak, ha a zavarok olyan mérvűek, hogy os
tromállapotot tesznek szükségessé, a polgári sze
mélyek fölötti bíráskodást is az ostromállapot! 
törvény fogja megállapítani. Ugyan azért megka-
gyatik a minisztériumnak, hogy a legközelebbi 
országyülósre az ostromállapotot illetőleg részletes 

•és kimerítő törvényjavaslatot terjeszszen elő, mely 
jövendőben állandó szabályul szolgáland. Olyan 
belzavarok eseteiben pedig, melyek ostromállapot 
nélkül is rendes és törvényes eszközökkel lecsilla
píthatok, senkit rendes bírósága alól elvonni nem 
lehet. Addig, mig az ostromállapotról szóló rész
letes törvény a legközelebbi országgyűlésen vég
leg el nem határoztatik. a minisztérium az ostrom
állapotot, a kezdet idejének, a követendő eljárás
nak, a területnek, melyre az ostromállapot, kiterjed, 
a bűneseteknek, melyek az ostromállapot szabályai 
alá esnek, részletes és pontos meghatározása mellett 
ha az országgyűlés együtt van, annak hozzájáru
lásával, ha pedig az országgyűlés együ.t nincs 
saját felelőssége alatt kihirdetni, de ez esetben azt 
indokolva, a legközelebbi országgyűlés kezdetén 
haladék nélkül bejelenteni köteles." 

Ha a 2-ik szakasznál a katonai büntettek 
határozottan kijelöltetnek; ha az elévülés azon 
bűntettekért, melyeket valaki akkor, midőn fegy
vert viselt, követett el, rövid időre határozottan 
kimondatik: ha a 6-ik szakasz az általam felolva
sott szerkezet értelmében átalakittatik: e törvény
javaslatot a részletes tárgyalás alapjául elfogadom. 
(Élénk helyeslés a jobb oldalon.) 

Csanády Sándor: T. ház! (Zaj. Halljuk l 
Hosszantartó mozgás,) Az elnök kötelessége a csen
det helyre állítani, és mig csend nem lesz. addig 
nem fogok szólani. 

E l n ö k : Kérem a képviselőket, legyenek szí
vesek a szónokot kihallgatni. (Halljuk!) 

Csanády Sándor : Engem nem annyira ma
ga a kormány által előterjesztett jelenleg tárgya
lás alatt levő törvényjavaslat, mert hiszen uraim. 
ily szellemű irányú törvényjavaslatokkal a legkö
zelebb lefolyt 3 év alatt gyakran volt szerencsém 
találkozni, mint inkább a jogügyi bizottság azon 
nyilatkozata ejtett megdöbbenésbe . mely szerint 
nemcsak üdvözölni kívánja, de örömmel üdvözli 
is a kormány ezen javaslatát. Borzasztó . . . (BT!) 
Mondom ismételve, borzasztó . . . (Ur! Zaj.) Har
madszor is mondom. (Br! Mozgás) Most követke
zik negyedszer. (Br!) Valóban, t. ház, nem fér 
össze e ház méltóságával, hogy ily obégatásokat 

lehet itt hallani, és az elnök az illetőket még sem 
utasítja rendre. 

E l n ö k : T. ház! Nagy sajnálattal vagyok 
kénytelen kijelenteni, hogy némi részben a t. kép
viselő úr jogosan korhol engem azért, hogy nem 
akarom a szabályokat használatba venni; de ha a 
tanácskozásokat folytatni akarjuk, legyenek szí
vesek kihallgatni aszónokot, különben a folytonos 
zaj miatt kénytelen volnék a t. házat arra kérni, 
hogy függeszsze fel ülését. (Helyeslés.) 

Csanády Sándor : Borzasztó mélység vá
laszthatja el ma már ezen sokat szenvedett haza 
polgárait egymástól, ha lehetséges, miszerint egy 
részről örömmel üdvözlik azon tényt, mely tény 
létrejöttéért gyászba kellene borulni és aggoda
lomba esni a haza sorsa felett a nemzetnek. 

Jól tudom én. miszerint százados jogaink kö
zé tartozik az is. hogy az osztrák katonaság a ka
tonai biráskodás ürügye alatt iszonyú dulásokat 
vitt véghez 'időnkint e házban. Jól tudom azt 
is, miszerint mindig találkoztak emberek, kik 
ezen katonai dulásokat azzal igyekeztek menteni, 
hogy nem létezik oly törvény, mely a katonai és 
polgári biróságok hatáskörét szabályozza. Azon
ban uraim, én erre csak azt mondom, hogy nincs 
oly gonosz dolog, melynek elősegítésére emberek 
ne találkoznának. 

A katonai és polgári bíróságok közötti kelle
metlen súrlódásokat a katonai hatalomnak bíró 
sági formában átöltöztetett kicsapongásait lehetet
lenné tenni, alkotmányos formák közt — nézetem 
szerint — csak egyetlen egy mód van: és ez a 
mód az, hogy ha a jelen országgyűlés kimondja, 
miszerint a katonai bíróság hatásköre tisztán és 
egyedül csak az activ szolgálatban levő katonák 
fegyelmi büntetésére terjesztetik ki. A katonai bi
róságok kezébe bitor hatalmat adni annyit tesz, 
mint megölni a szabadságot, annyit tesz, mint meg-
semmisiteni a polgári és egyéni szabadságot, any-
nyit tesz. mint felforgatni a társadalom alapkövét, 
legfőbb alapelveit. Iszonyú betetőzése ez azon 
épületnek, mely az ország önállóságának szétszórt 
köveiből akkép emeltetett, hogy ezen épület fen-
tartására a szegén}* nép kénytelen beszolgáltatni, 
összes keresményét, s kiszolgáltatni száz-ezerekre 
menő gyermekeiben erkölcsi és anyagi erejének 
javát. 

Az mondatik a törvényjavaslatban, hogyha 
a most tárgyalás alatt levő törvényjavaslat 
elfogadtatik, a jövőre nézve meg fognak szűnni 
mind e kellemetlen súrlódások a polgári és kato
nai biróságok közt. Én ezt nem hiszem; hanem 
igen is azon meggyőződésben vagyok, hogy, ha a 
törvényjavaslat elfogadtatik, e nemzet az osztrák 
katonai hatalom bitorlása alá bocsáttatik s annak 
szolgáltatik át. (Hü!) 
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A tárgyalás alatt levő törvényjavaslatnak 
két lényege van. 

Első lényege az, miszerint a katonai hatalom 
ráteheti kezét a haza mindazon polgáraira, a kik 
katonai kötelezettség alatt állnak. Már pedig 
uraim, a katonai és honvédelmi törvények meg
szavazása után katonai kötelezetség alatt áll a 
haza polgárainak nagyobb része, sőt a törvény 
egyik szakaszában az is mondatik, hogy a haza 
polgárai közöl még azok is, kik a katonai köte
lezettség alól már kiléptek, ha katonáskodásuk 
korszaka alatt követtek el valami bűntényt, annak 
megbüntetésére katonai bíróság által eszközlendő. 

Másik lényege az, hogy a kormány felhatal
maztatok arra, hogy e hazának egy részét, vagy ha 
neki ugy tetszik, az egész hazát az osztrák katonai 
hatalom önkénye alá vetheti. Hogy a jelenlegi kor
mány is mily erősen ragaszkodik az alkotmány
hoz, azt hiszem, bebizonyitotta a legközelebbi 
időben történt azon eljárása által, miszerint a haza 
egyes polgárait lövette. (Felkiáltások: Kit?) délegy
házán többeket. Ha a jelenlegi kormány, vagy a 
mi könnyen megtörténhetik, ha ez leszorittatik 
helyéről s helyébe ennél is osztrákabb kormány 
fog kineveztetni — mi alig eszközölhető, a törvény 
által felhatalmaztatik arra, hogy belzavargások 
ürügye alatt az osztrák katonai hatalom törvény
hatóságát proklamálja, alig lesz polgára e hazának, 
ki a legnagyobb kellemetlenségeknek ne lenne alá
vetve, kinek személye biztositva lenne az ellen, 
hogy a következő piíanatban, a katonai hatalom 
bíráskodásának áldozatul ne essék. 

Én tehát, t. ház, e törvényjavaslatot a haza 
és szabadság ellen intézett merénylőnek tartván, 
felkérem a házat: hogy most, midőn már különben is 
— hála a magyarok istenének !—az országgyűlés 
napjai megszámitvák, ne igyekezzék eddigi műkö
dését a jelenlegi törvény elfogadása által tetőzni 
be. (Zaj.) Hiszen, uraim, ugy is feladta már az 
ország önállását és függetlenségét. (Nagy zaj. Rend
re!) Idegen kezekbe tette le a nemzet pénze és 
vére feletti rendelkezés jogát. 

Elnök: Minden képviselőnek teljes jogában 
van oly politikai nézettel birni, milyennel épen 
természete és felfogása szerint birhat; kérem azon
ban a képviselő' urat, legyen szives másoknak oly 
gyanúsítások által, hogy az ország alkotmányát 
és önállóságát feladták, kedélyét ingerültségbe 
nem hozni. (Helyeslés) 

Csanády Sándor: Én, t. ház, senkit sem 
gyanúsítok, senkit meg nem nevezek; én a ma
gam politikai véleményét n.ondóm el a nélkül, 
hogy valakit sérteni kívánnék. 

B e r z e n c z e y L á s z l ó : A jelen tanácskozás 
mutatja, t. ház, hogy e tárgy nem oly könnyű, j 
hogy róla az idő rövidsége miatt tanácskozni ne ; 
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kellene : azért, ha elfogadja a ház azon indít
ványt, hogy e tárgy ne most tárgyaltassék, akkor 
elállók ; ha pedig nem, akkor nem tartom maga
mat jogositva véleményemet elhallgatni. 

Én e helyen nem vagyok a minisztériummal 
egy értelemben, hogy ezentúl mi fogunk törvényt 
hozni. Én azt hiszem, mint Deák képviselő úr mon
dotta, hogy a mint az ostromállapot is kimerítve 
elő lenne terjesztve, beszélhetünk akkor az ostrom
állapotról, hogy ez nem áll, mert nem lehet oly 
dologról beszélni, a mi nincs körvonalozva. És 
nincs is nevetni való azon kitételen, hogy borzasztó 
az ostromállapot : mert azt megmutatta történe
tünk többször, s azt hiszem, ha valaki azon, hogy 
ez borzasztó, nevet, vétkezik. (Dologra!) Ha a tör
vény alapul előterjesztetik, elfogadom azt; de mi
előtt körvonalozva lenne, átalában bele menni ve
szélyesnek tartom ; s erre nézve bátorkodom egy 
példát felhozni, mert életünkben a személy és pol
gár elválasztása kényes dolog, mert ha engem sze
mélyesen felakasztanak, a még ugy polgári jogok 
is itt maradnak. (Derültség). Egy példát hozok fe 
a Székelyföldről. Nekünk volt törvényünk, hogy 
csak személyes ügyekben dönthet a határőrvidéki 
katonai hatóság. Mi lett belőle? Az, hogy elválasz
totta a katonaságot egészen a polgároktól, mert a 
személyes ügyekben a katonai elöljáróságnak min
dig hatalmas befolyása volt, mert ez tétetett a pol
gári helyébe. 

Az én véleményem röviden az, hogy a kato
nai dispositió tekintetében a parlament nem fog 
törvényeket hozni vagy ha hoz is, azt az ostromálla 
pot behozó császári katonaság nem fogja szemre 
venni. Ezt én megtanultam és ismerem a katonai dis-
ciplina szükségességét, láttam, hogy maga a new-
yorki parlament megengedte a matrózok korbácso-
lását az állam hadi hajóin. Csodálkozom, de megtör
tént. Láttam még szabadabb államban is, mint 
itt; hanem azt, hogy a katonai bíróságot bevigyen 
családokba, azt, hogy a szabadságra ment katona
ság ösvényt nyisson a katonai hatalomnak a csa
ládokba , ösvényt nyisson egyátalában : nem he
lyeslem. 

Én nem mondom, hogy milyen legyen ezen 
katonai bíráskodás , hanem csak azt mondom, 
én magamat nem tartom képesnek, nem tartom 
jogosítottnak arra , hogy ezen dologhoz hosz-
szasabban szóljak; hanem igen röviden csak 
azt jegyzem meg, hogy Deák Ferencz indítványát 
elfogadom azon tekintetből, hogy a minisztérium 
a legelső alkalommal terjeszszen elő kimerítő tör
vényjavaslatot, és a mint Deák Ferencz maga 
mondta, miszerint rá bizták 48-ban — emlékszem 
rá, mert volt szerencsém jelen lehetni — hogy az 
ostromállapotról törvényt terjeszszen elő, ő, mint 
a 43-ki kormányszék egyik tagja, nem tartotta ma-
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g á t arra felhatalmazottnak, hogy maga az ostrom
állapotról egy átalános törvényt terjeszszen elő az 
országgyűlés beleegyezése nélkül. 

Vegye tekintetbe t. képviselőház, hogy az 
akkori országgyűlés is, melynek szintoly rövid 
ideje volt, a védtörvényt nem hamarkodja el, hanem 
megtette az intézkedéseket a védelemre, és a véde
lemre nézve törvényjavaslatot terjesztett a ház elé 
tárgyalási elfogadás végett. Ha tehát nincs oly nagy 
veszedelem, s minthogy nincs is, ue hamarkodjuk 
el e fontos tárgyat, hanem hagyjuk a jövő ország
gyűlésre s hagyjunk fel az átalános tárgyalással. 

BÓn is S á m u e l : Nem szólottam volna a 
tárgyhoz, mivel a bizottságnak magam is egyik 
tagja voltam, ha előttem egy szó nem ejtetett volna, 
a mely, megvallom, engem vérig sértett. 

Én a törvényjavaslatot minden részletében 
jónak és helyesnek magam sem tartom; jobban 
szeretném praecisirozni azon vonalakat, midőn a 
katona megszűnik katona lenni és mint polgár 
tekinthető; azt tartom, hogy ezen törvénynek 2. 
szakasza ezt nem egészen körvonalozza, sőt talán 
zavarra is adhat alkalmat ; azonban az előterjesz
tett javaslat felett itélni a háznak kötelessége. 

Midőn egy bizottság tárgyalás végett egy 
törvényjavaslatot ajánl a háznak, teszi azt csak 
átalános nézpontból.*: Átalános nézpontból véve a 
dolgot, én, megvallom, lelkem meggyőződéséből 
szükségesnek tartom azt, hogy egyszer valahára 
megszűnjenek azon örökös eontrosversiák a ka
tonai és polgári hatóság közt, melyek a bírói illeté
kesség tárgyában léteznek {Helyesléi); szüksé
gesnek tartom azt, hogy a törvényhozás aként in
tézkedjék, miszerint a hazának egy polgára se 
vonassák el illetékes birájától semmi szin alatt. 
Midőn e törvényjavaslatot a bizottság tárgyalás 
alapjául ajánlotta, okvetlenül e szempontból in
dult ki. 

Már most a bizottságnak e véleményére azt 
mondani, hogy ak ik tanácskozás végett e törvény
javaslatot ajánlották, a haza elleni merényletet kö
vettek e l : oly állítás, melyre azt mondhatom az 
érdemes képviselő urnák, hogy egész éltein múlt
ját tekintve, nem hittem, hogy lehessen e hazában 
egy ember, ki személyemet azzal illesse, hogy e haza 
ellen merényletet követttem el. {Igaz! Ügy van!) 
Emelt fővel mondom, hogy e hazának jógáiért küz
döttem, e haza jogaiért oda vittem afogamat akkoris, 
mikor nem tudom, hogy a képviselő úr szép nyugod
tan nem ült-e odahaza. {Elénkhelyeslés.) Isten színe 
előtt merem mondani,hogy azon perezet,midőn ezen 
vád méltán megfog illetni, elérni soha sem fogom ; 
és ha elérném, akkor feljogosítom e honnak minden 
polgárát, hogy legyen gyilkosom. {Élénk helyeslés 
Taps,) 

Csanády Sándor.- Valóban nagyon sajná
lom, {Nincs joga szólani! Szűnni nem akaró zaj!) 
hogy az általam igen t. képviselő úr igy magya
rázta el nyilatkozatomat. {Zaj.) Én kinyilatkozta
tom, miszerint alig van tagja a háznak, a ki irányá
ban több tisztelettel viseltetnék, kinyilatkoztatom, 
hogy mondataimban senkit egyenkint sérteni nem 
akartam; {Felkiáltás: Hanem mindenkit!) azonban 
kinyilatkoztatom, miszerint fen kívánom magam
nak tartani azon jogot, hogy e teremben meggyő
ződésemet minden körülmény között, mindig sza
badon kimondhassam (Zaj.) 

Én tehát, t. ház, ismételve felkérem a házat, 
hogy ezen, a hazát katonai táborrá átalakító, a 
a nemzetre vészt hozó, a kormány által előterjesz
tett törvényjavaslat elvetése után méltóztassék az 
általam is aláirt törvényjavaslatot elfogadni. 
{Szavazzunk!) 

Schvarcz Gyula: Megenge dem é n , hogy 
vannak egyes pontok e törvényjavaslatban, me
lyek jótéteménynyé válhatnak a hazára nézve az 
által, hogy az eddiginél élesebb határt szabnak a 
polgári és katonai bíróságok határai közt; de nem 
hiszem, hogy kárpótolnának azon szenvedésekért, 
melyekbe e javaslat, törvény erejére emeltetvén, 
nemzetemet dönteni fogja. {Zaj, elnök csenget.) 

Nem szólok tüzetesen e törvényjavaslat 2. sza
kaszához; csak azt jegyzem meg,hogy én nem látom 
e javaslatban egyenkint elősorolva a katonai bűn
tetteket és vétségeket, és nem lehetek oly szeren
csés megnyugodni ebben,miután nem biztosit semmi 
a felől: vajon az osztrák katonai codexben, — 
mert magyar katonai codex nincs — elő vannak-e 
sorolva a katonai büntettek, vétségek, vajon az 
osztrák katonai codexben elősorolt katonai büntet
tek és katonai vétségek nem foglalnak-e magokban 
oly kategóriákat is, melyek annyira félremagya
rázhatok ; hogy gátoltassék a magyar állampolgá
rok alkotmányos jogainak szabad gyakorlata. 

Egyátalában óvakodom elfogadni, oly elasti-
cus kifejezéseket, melyek nem csak egyeseket, 
hanem száz és ezer lakót dönthetnének veszélybe. 
(Folytonos zaj.) 

Nem fogadhatom el részemről a miniszteri tö r-
vényjavaslatot a részletes vita alapjául, már csak 
azért sem, a mi a fi-ik szakaszban foglaltatik. A ha
todik szakasz kiterjeszti a katonai bíróságok hatás
körét még a politikai személyekre is , háború 
esetén, vagy miként mondja, belzavarok esetében, 
vagy ha a háború veszélye fenyeget. Mit jelentsen. 
ez a kifejezés belzavar? Vajon jelentsen-e zendü-
lést, minő: a mesterségesen szítottagrariaimozgal
mak a vidéken vagy a nagyobb városokba i az; 
élet drágulásával szemközt, mit azon körülmény 

i idézett elő, hogy péld. a sütők kisebb mennyi-
í ségben szolgáltatják ki a kenyéraemüeket, (Ugy 
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van!) vagy jelentsen-e lázadást, mely alatt nem 
érthetek egyebet, mint oly zendülést, melyben az 
összecsoportosult embertömeg a hatóság első fel
szólítására sem oszolván szét, ké*z az ellene kiren
delt katonaságnak ellenállani. Vagy jelenfsen-e 
lázadást — és én részemről nem akarom a jelen 
kormányt gyanúsítani, csak egyátalában hozom 
ezt fel — jelentsen-e oly városi vagy munieipalis 
mozgalmakat, melyek az ellenzék felülkerekedését 
helyezik kilátásba ? (Derültség jobbfelöl.) Nem gya
núsítom, nem óhajtom gyanúval illetni a jelen kor
mány tagjait, de egyátalában beszélek, és kérdem, 
(Nagy zaj) vajon ily törvényjavaslat . . . . 

Madarász Józse f : Kérem a társalkodásokat 
megszüntetni! 

Schvarcz G y u l a :Vajon ily törvényjavaslat. 
ha törvénynyé válik, nem csábitaná-e el a legloyali-
sabb kormányt is arra, hogy azzal igyekezzék bizto-
sitni a többséget,hogy agráriai mesterségesen szí
tott, vagy bármi egyéb mozgalmak ürügye alatt ha 
kell, összefogdostatja az ellenzéki követjelölteket 
{Elénk derültség) és a katonai bíróságok elé állítja. 
(Igaza van ! a szélső balon.) És most történik ez, 
most kívánják a magyar törvényhozástól, hogy 
ily törvényt hozzon, midőn Európa alkotmányos 
államai még a katonai egyénekre is a polgári 
törvényhatóságok jogait terjesztik ki. OttvanOlasz-
ország. (Nagy zaj.) Mindegyikünk emlékszik azon 
tényre, mely ezelőtt két évvel történt, olvashattuk a 
lapokban. A brigántok ellen levén kiküldve egy 
olasz őrnagy, a brigántik bemenekülték egy ma
gánházba, és a katonák ostrom alá vették a házat 
és miután a brigántik ügyesen és hősiesen védel
mezték magukat, a katonák felgyújtották, illetőleg 
lövés által felgyújtották a házat és a brigántikon 
kívül más ártatlan emberek is benne égtek; az 
őrnagy és a katonák a j u ry elé állíttattak, és az 
őrnagy halálra ítéltetett, és ez ügy Viktor Emánuel 
király elé kerülvén, az neki megkegyelmezett. Mi
dőn tehát Európa mivelt államaiban ily mozgal
mat látunk, akkor kiváoják a magyar törvényho
zástól, hogy az egész ifjú nemzedékét a nemzetnek 
katonai bíróság elé állítsa. (Élénk helyeslés a szélső 
bal oldalon. Szónok szava a folytonos zajban nem 
hallható.) Megengedem, hogy ott a tul oldalon van
nak hazafiak, kik szorult kebellel fogják elfogadni 
e javaslatot (Élénk derültség a jobb oldalon.) és csak 
azért is el fogják fogadni e javaslatot, mert azt 
fogják gondolni, hogy nem érzelmi politikát, ha
nem észpolitikát kell űzni. (Ugy van!) mert a haza 
java igy kivánja; de kérdem, észpolitikát tíz-e a 
felvilágosult hazafi, észpolitikát tíz-e a ki mindig 
a néptől kíván áldozatot, és nem figyelmezteti a 
hatalmat arra, hogy a mérték betelhetik ? (Nagy 
zaj.) Vajon észpolitikát tíz-e az, ki ily törvény 
alkotásává] akarja a müvet betetézni, melyet önök 

kibékülésnek neveznek? (Folytonos zaj. Eláll! El 
áll!) Vagy talán azt teszi ez, hogy vessünk fátyolt 
a multakra ? Ha önök ily törvények alkotásával 
idézik fel az Újépület, Haynau és az aradi vérna
pok emlékét: én ezt nem nevezhetem a felvilágo
sult ész politikájának; azért nem fogadom el a 
törvényjavaslatot. (Élénk helyeslés a szélső bal ol
dalon.) 

Halász B o l d i z s á r : Arról van szó. lehet-e,, 
van-e a haza olyan állapotban, hogy vésztörvé
nyekre van szükség ? En azt mondom, jelenleg 
nincs ; de lehet rövid idő alatt. Arról van szó, hogy 
ezen törvényjavaslat alapján alkalmat vegyünk-e 
arra, hogy ily törvény ékről beszéljünk-e, vagy ne ? 
Uraim ! azok után, miket Deák Ferencz képviselő 
úr mondott, és mondhat akárki a részletes tárgya
lásnál, én abban semmi veszedelmet nem látok, 
hogy vésztörvényekró'l gondoskodjunk; de pl. 
ezen törvényjavaslatban nekem már maga a ezim 
nem tetszik, hogy : „katonai bíróságokról;" én azt 
mondanám,hogy: „vésztörvényről." Hátmulhatla-
nul szükséges az,ha a haza veszedelemben van,hogy 
a katona ítéljen? Egyátalában nem ! í gy volt 1848-
ban ; volt vészbiróság, de nem volt katona. Ezeket 
előrebocsátva, miután azt hiszem, hogy az ostrom
állapot kétféle, például mint most Pestvármegyében 
a rablók ellen ostromállapot van, és igy van ez, ha 
a hazában belzavarok ütnek ki, vagy háború ve
szélye fenyeget, vagy az épen megszüntetett, miéit 
ne lennénk készen azon esetre, ha ez megtörté
nik? Miután tehát kilátásba van téve , ha az 
átalános tárgyalásba belemegyünk, és a részletes 
tárgyalás nem ugy ütne ki, mint egyikünk, vagy 
másikunknak véleménye kívánná, még akkor is 
ellene lehet szavazni, és én, hogy ha azon nézetek, 
melyekre nézve el vagyok határozva, az ostromál
lapotot illetőleg meg nem szavaztatnának, az utolsó 
szavazásnál is ellene fogok szavazni e törvényjavas
latnak ; most nem ellenzem, hogy a vésztörvények 
irányában törvényt alkossunk. 

Csiky Sándor: T. ház! (Nagyzaj. Majd dél
után ! Már két óra !) 

E l n ö k : Kérem a t. házat, ha az idővel élni 
akar, méltóztassék aszónokot. csendben meghall
gatni. Most elvégezhetnők az átalános vitát, és 
délután folytathatnók a részletest. 

Csiky Sándor: Azt, a mi ezen tárgyalás 
alatt levő törvényjavaslatnak első fejezetében fog
laltatik, hogy a katonai bíróságoknak a polgárok 
ügyeiben meddig terjedőségét akarja szabályozni, 
ha ez a törvényjavaslat, ennek a kitételnek meg
felelne, s ehhez képest azokat az eseteket, (Nagy zaj. 
Elnök csenget) melyek az eddigi tapasztalás szerint 
felmerülvén, a hazában igen sok szerencsétlenséget 
idéztek elő, ha ezeknek a szerencsétlen eseteknek 
korlátozása, s éhez képest a katonai hatóságnak 
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& polgárok ügyében való akadályozását akarná 
korlátolni és egy demarcationális, oly vonalat álla
pitana meg, a melynél fogva efféle eseteknek, me
lyek a polgári jólétet, személy- és vagyonbátorsá-
got és szabadságot romba döntenék, ha ezeket 
akarná, mondom, korlátolni, én bizony nem lát
nék semmi okot sem abban, hogy ezt a törvény
javaslatot a részletes tárgyalás alapjául mért ne 
fogadjuk el. Én elfogadnám. De, t. ház, a mint itt 
felmerült, ellenkező véleményű képviselőtársaim 
előadásából, hogy ezt nem lehet elfogadni azért, 
mert ennek egyik pontja sem világos, és oly kéte
lyek vannak benne, mint, erre nézve például fel
hozhatom a 4-ik pontot. 

De felhozhatom a 6-ik pontot is. a mely nincs 
semmi határozottsággal fogalmazva, mert itf bel
zavarok, lázadás és egyéb rendetlenségek felmerü
léséről van említés téve, a mely esetekben a kato
nai biróságnak hatalom adatik; már most azt, hogy 
mi hát az a belzavar, a lázadás esete, mi az a bei-
rendetlenség, a melyben a katonai biróságnak 
hatalom ada:ik, ez szabályozva, meghatározva, 
kifejezve nincs: ezt tehát ki lehet terjeszteni min
den olyan esetre. En nem akarok gyanúsítani 
senkit • de a hatalomnak igen sok lehetőség van a 
kezében, s a hatalom a maga erejének érzetében, 
olykor tul is lépi a korlátot, ha a mostani nem is, 
de lehet, hogy a jövő kormány tul fogja lépni; 
és ha látom, hogy mik történnek a jelen kormány 
időszakában is alkotmányos életünk korában Ung
váron, a hol 6 ember a katona golyója alatt meg
halt, számosabban megsebesültek ; ha nézek Fél
egyházára, hol szintén egy ember agyonlövetett. 
s a lapokban naponkint ugy szólván olvasunk 
eseményeket. hol a polgári szabadság elnyomá
sára a katonai kényuralom fel-felüti fejét, s reá 
példát nem tudok, hogy az ilyen visszaélések s az 
ilyen embertelen szabadság- és jogtipró elnyomá
sok megbüntettethettek volna : akkor ilyen tör
vényt nemzetgyűlésen alkotni, a melyekben, ha 
ugy tetszik, hát rá lehet mondani, bárha gyerekek 
perlekednek is össze az utezán, és néhány csoport 
fogjon hozzá s ha még egy kis szaladás történik, 
hát rá lehet mondani, hogy zavar van, s ha ez van, 
már ezen törvény értelme szerint az ostromállapot 
is kimondathaik. Vajon ily alkotmányos parla
mentben ülő képviselőtestületnek lehet-e ilyen ha
tározata? Vajon ez a nemzet elégületlenségét az 
innen keletkeztethető zavart ne idézne-e elő? 

De tovább megyek, t. ház ! Van még itt egy 
pont, a melyben a kincstári ügyésznek az eddig 
adott vagy fenálló utasítások szerint hatalom ada
tik, hogy ez is a katonai bíráskodást azon utasí
tások nyomán tárgyalásba veheti. Már hogy minő 
azon kincstári ügyérnek utasítása, az előadva nincs; 
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ez is tehát egy nagy homály, a mely homály még 
a törvényjavaslat minden szakaszában megvan. 

Én tehát, t. ház, ezt ezen oknál fogva alapul 
a részletes tárgyalásnál el nem fogadhatom. 

De bocsásson a t. ház! hogy még egy pár 
előttem szóló által mondott észrevételre nézve 
én is kijelenthessem érzelmemet. 

Előttem szóló Deák Ferencz képviselőtársam 
azt mondotta, hogy ostromai íapotot helyeselni 
lehet, mert 1848-ban is ez történt. 1848-ban épen 
ő volt megbízva mint akkori igazságügyminiszter, 
hogy vésztői-vényeket alkotva, azokat tárgyalás vé
gett aház elé terjeszsze. Hal848-iki időszakban él
nénk, midőn egy részről külháboru, más részről 
belháború dúlt, s ha ekként volna, ilyen eset merül
hetne fel a haza megmentésére nézve, ily végső esz
közhöz nyúlni kénytelenek volnánk. Ebben az 
esetben igen is helyén látnám hogy a képviselőház 
ugy intézkedjék, mint intézkedett 1 848-ban. hogy 
az ilyen belháború, lázadások s a kül ellenségek
nek irányunkban intézett elnyomása s legyőzése 
akadályozva legyen az ily törvénynek meghozása 
által. 

De most egészen más esetben vagyunk: most 
nincs háború, most nincs bellázadás, nem fenyeget 
külellenség, legalább tudva nem. Ily törvénynek 
alkotása és ily hatalomnak adása tehát helyén 
nincs. 

De akkor sem bizta meg, mint itt tervezve van, 
a képviselőtestület a minisztereket, hogy belátásuk 
szerint intézkedjenek; nem bizta a katonaságra sem, 
pedig akkor csak honvédségbői állott a sereg saz a 
haza alkotmányára volt felesketve; de még akkor 
sem bizta a bíráskodást a katonai biróságokra, 
hanem a rögtönitélő bíróságoknál polgári egyé
neket alkalmazott; mondom, polgári egyének vol
tak alkalmazva, a nemzet bizalmát bíró férfiak 
voltak annak tagjai. Most az terveztetik, hogy itt 
katonai bíróságokat állittsunk. Micsoda katonasá
gunk van ? vau-e nemzeti hadseregünk ? ki rendel
kezik felette ? saját hadügyminiszterünk ? Hiszen 
hadügyministerünk nincs is, hanem honvédelmi 
miniszterünk; tudjuk, hogy honvédelmi miniszte
rünk a katonaság felett nem rendelkezik. A tanú
ság itt van Pest városa eseténél is, a mely város 
24 katonát kért, saját honvédelmi miniszterünk 
nem rendelkezvén a hadikormányzóhoz, az oszt
rák kormányhoz kellett folyamodni, hogy enged
tessék meg neki, és még sem engedtetett meg 
neki. (Elég volt! Szavazzimk!) 

Kérem, komolyabb a dolog, tehát kimondom 
véleményemet a felett. Méltóztassanak megczá- , 
folni, ha nem mondok helyeset, ha túlzott aggo- j 
dalmam van. Adja Isten1! hogy ne legyen igaz, 
óhajtom. De én attól félek, hogy aggodalmam nem 
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túlzott, és ahoz képest ha helyt nem adnának 
beszédenmek, még később megbánjuk többen. 

Még azt is hallottam említeni, hogy ha hábo
rúval van fenyegetve a haza, ha háborúnak félelme 
van, már akkor is van az ostromállapot kihirde
tésének helye. Engedelmet kérek, ha fenyegetve 
van a haza külháboru által, azt nem mi idéztük 
elő, a kik nem is szoktuk azt előidézni ugy szólván 
soha; előidézték azt a diplomaták, az idegen sere
gek s fejedelmek, de a népnek abba beleszólása 
nincs, hogy legyen-e háború vagy ne legyen.; ily 
módon a magyar nemzetnek, a törvényhozásnak 

- joga volna a békekötésbe és hadüzenetbe beavat
kozni, de nincs, A fenyegető háború ^nincs sehol 
nem is látom. 

En mindezen okoknál fogva, t. ház, e törvény
javaslatot a részletes tanácskozás alapjául el nem 
fogadom. 

I v á n k a I m r e : T. h á z ! Mindig szem előtt 
tartva az idő rövidségét, nem untatom a t. házat 
hosszas előadással. Igen sajnálom, hogy a minisz
térium részéről nem találkozhattam azon Ígérettel, 
miszerint az elősorolt törvényjavaslatokat a jövő 
törvényhozás elé terjeszteni fogja; ezt tartom a 
leglényegesebbnek és legszükségesebbnek: és 
miután ezen ígérettel nem találkozhattam, a jelen 
törvényjavaslatot a részletes tárgyalás alapjául el 
nem fogadhatom. 

E l n ö k : T. ház! Azon kérdést vagyok bátor 
a t. házhoz intézni, miután szólásra feljegyezve 
senki többé nincs, csakis az illető indítványozó 
urak, a kik közöl már Ivánka Imre képviselő úr 
el is végezte zárbeszédét. Egyedül Simonyi úr van 
még hátra. Kern tudom, vajon az átalános vitát át 
akarják-e vinni a délutáni4ülésre, vagy pedig még 
most végezzük be? (Végezzük be!) 

S i m o n y i ErnÖ: Meg fogja engedni at . ház, 
hogy néhány észrevételt tegyek, válaszul azokra, 
melyek itt elmondattak, részint az igazságügymi
niszter által, részint Deák Ferencz képviselő úr 
által azon törvényjavaslat ellenében, melynek elfo
gadására bátor voltam a t. házat felkérni. Hacsak 
egyes szavak módosításáról, vagy értelmének kö
rülírásáról és magyarázatáról lenne szó, akkor 
igenis elfogadnám azon expedienst, a mit Pest bel
város érdemes képviselője javasolt, hogy t. i. a 
módosításokat a részletes tárgyalásoknál terjesz-
szük elő, és akkor vitassuk; de én elvben eltérek 
az ezen törvényjavaslatban tervezettektől, és azért 
szavazok arra, hogy részletes vita alapjául se fo
gadtassák el, és ezért terjesztettem elő a háznak 
egy más törvényjavaslatot. 

Az igazságügyminiszter úr azzal méltóztatott 
indokolni törvényjavaslatát — a mennyire hal
lottam, mert mindent, a mit mondott, hallani ké-
jjfcö nem voltam, — bogy az edd;gs törvényekben 

hiányt látott, nem látja tökéletesen megfelelőnek 
az eddigi fenálló törvényeket azon czéínak, a me
lyet elérni óhajt, én nem mondom, hogy minden 
szükségnek megfelelnek az eddigi törvények. Ha
nem nem értek egyet a miniszter úrral abban, hogy 
azon hiányt ostromállapottal kell kitölteni. 

Azt mondja továbbá az igen t. miniszter úr, 
hogy az általam beadott törvényjavaslat még ke-
vésbbé szabadelvű, mint az övé. Ennek sem 
taglalásába, sem vitatásába bocsátkozni nem fogok; 
csak azt mondom, hogy én. bár elvbarátimat és 
engem szélső baloldalnak nevez a ház, azon álla
potban látom magamat majdnem mindenkor,hogy 
nem a haladás eszméje, hanem a törvény megtar
tása mellett, tehát ugy kell felszólalnom, mint egy 
conservativnek, s arra kellé kérnem majdnem min-
den*felszólalásomban a t. házat, hogy ne engedjen 
lerontani egy vagy más törvényt. Én nem licitá
lok a szabadelvüségre, s nem is követelem, hogy 
az én törvényjavaslatom szabadelvűbb, mint a 
miniszter által előterjesztett; hanem azt mondom, 
hogy ez a mi fenálló törvényeink szellemében 
van, s hogy elégséges megfelelni azon czélnak, 
melyet elérni óhajtunk. 

Azt mondja a miniszter ár, hogy azon törvé
nyek, melyeket én idéztem, a G-dik szakaszban 
felszámolt vétségekre egész a halálbüntetésig ter
jednek, az ő általa előterjesztett törvényjavaslat 
pedig egy évtől ötig szabja meg 1 tatárát a bünte
tésnek. Igaz, hogy e büntetés kevesebb, mint az, a 
mi a mi törvénykönyvünkben foglaltatik. De mit 
mond a miniszter úr atörvényjavaslatban V Azt,hogy 
ezen büntetés csak akkor alkalmazandó, mikor 
valaki béke idejében ellenséggel czimborál. Hiszen 
kérem, béke idején ellenség nincs; kémkedés, el
lenséggel való egyetértés béke idejében nem tör
ténhetik. Azon liberalismus tehát, melyet, itt em
leget az igazságügyminiszter, félek, hogy olyan, 
melyet alkalmazni soha nem lehet. 

En azt mondom : minden civilizált államban 
el van fogadva az, hogy például a tetten kapott 
kémeket, azonnal kivégeztetik. Ez szokás minden 
államban; de hogy törvény határozzon e fölött, 
az más kérdés, s az én nézetem szerint törvény
hozás rajok fogja bízni, meghatározását annak, 
hol kell ilyen ostromállapotot hirdetni. Már én 
azt mondom, hogy ezt nem egyik vagy másik 
minisztériumra, hanem minden minisztériumra al
kalmazandónak vélem. A törvény nem ahoz képest 
alkDttatik, hogy ez vagy amaz a minisztérium 
ilyen vagy amolyan fokával bir a hazafiságnak. 
Ez nem bizalmatlanság a jelen minisztérium iránt, 
hanem tiltakozás az iránt, hogy a kormányhata
lom kellő határon tul ne terjedjen. Mert m örök 
tapasztalás azt mutatja, hogy minden kormány, 
tehát nem a mi minisztereink, hanem minden kor-
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mány és mindenki; ki hatalmat kezel, hajlandó 
azzal visszaélni. Meglehet ugyan, hogy a mi mi
nisztereink épen kivételt fognak képezni ezen sza
bály alól, de ezt a törvényhozásnak előre tudnia 
nem lehet. Ne méltóztassék ezeket személyes meg
támadásoknak venni, én megtámadom, ha szüksé
gesnek látom, az egyes minisztert is, vagy az 
egyes miniszternek eljárását, hanem itt nem sze
mélyekről, itt elvekről van szó, s ezek megczáfo-
lására, a saját hazafiságára, a saját érzelmeire való 
hivatkozás nem argamentum. 

Azt mondja a t. miniszter űr, hogy én calami-
tásnak neveztem azt, hogy az osztrák dynastia 
Olaszországot elvesztette, és Németországból kire
kesztetett. (Halljuk! Nagy zaj.) Nem tudok hango
saidban beszélni, bocsánatot kérek,mert elvagyok 
rekedve. {Elég!) Tudom, hogy önöknek elegebből 
ennyi ; hanem azért még is csak folytatom. 

Csanády Sándor: Kérem az elnök urat, 
méltóztassék helyre utasitani a kün állókat. 

S i m o n y i Ernő : T. ház! Az igazságügymi
niszter félreértett engem, midőn azt hiszi, hogy én 
azt mondtam volna, hogy calamitásnak tartom 
azt, hogy a dynastia ki ment Olaszországból. Ezt én 
nem mondottam, hanem mondottam azt; „hanem 
igy még legnagyobb calamitásnak tartom azt, hogy 
oly módon ment ki, mint a hogy kiment," Aztnem 
tartom calamitásnak, hogy Németországból ki
ment, de hogy Szadova után, és nem egyezkedés 
utján ment ki, azt már calamitásnak tartom, mert 
ő vele együtt mi is szenvedtünk, és szenvedni fo
gunk sokáig. 

Nem akarom már most a házat sokáig fárasz
tani, (Helyeslés) s ha félbeszakításokkal nem aka
dályoznának, még sokkal hamarább elvégezném. 

Azt mondotta a miniszter úr, hogy a kor-. 
Hiánynak nem áll érdekében e törvényjavaslatot 
előterjeszteni. Remélem, ezzel nem azt akarta mon
dani, hogy én és elvtársaim a magunk érdekében 
terjesztjük elő javaslatun kat. Legalább nem tudom, 
ki magyarázna ki működésünkből más érdeket, 
mint azon óhajtást, hogy a haza oly törvények ál
tal kormányoztassák, melyek a korkivánalmainak 
és szellemének minden tekintetben megfeleljenek. 
Mert, a mi engem illet, t. ház, én semmi nemű tör
vényektől nem félek. Vagy olyanok azon törvé
nyek, melyek mellett én megélek egy országban, 
és a mig azon országban élek, azon törvények 
rendeleteinek alá vetem magamat ; vagy pedig ha 
olyanok, hogy alattok meg^ nem élhetek, kiván
dorlók, elmegyek másfelé. Én tehát részemről nem 
látom, hogy mi módon érdekeltetném személyesen 
ezen törvény elfogadásában vagy el nem fogadá
sában. 

A Pest belvárosának t. képviselője által benyúj
tott módositvány csak bizonyos mértékben orvo

solja a bajt, melytől én félek, hogy a törvénybe 
beigtattassék. O ugyanis egyes^ kifejezéseket vál
toztat, de az elvet megtartja. 0 határozottabban 
kívánja kijelölni azt : mi az a belzavar, és mily 
természetűek ezen belzavarok ? hanem sajnos , 
hogy az ostromállapotra nézve mégis az esetek 
megítélését, a terület meghatározását, és az idő 
megszabását a minisztérium önkényére bizza min
denkor és mindaddig, mig az országgyűlés ebben 
nem határoz. Ez az,a mit én nemcsak a jelen minisz
tériumra nézve, hanem egyátalában elvben ellen
zék, hogy akárminemü kormányra kiterjesztessék. 
Ugyan kérem, oly közel áll-e tehát a veszély,hogy 
még a fenyegető háborúra is ki akarják terjeszteni 
az ostromállapotot? mert azon kettő között, a mi
dőn a háború fenyeget, vagy a mikor a háború 
kiütése bizonyos, de ínég meg nem történt, én e 
kettő közt semmi különbséget nem látok. Hiszen, 
ha szükséges volna is valami kivételes törvénye
ket alkotni háború esetében, azt csak a már kiütött 
háború esetében, és csak azon földre, mely az ellensé
ges seregek által tettleg el van foglalva, lehetne ki
terjeszteni. Itt pedig arról van szó. hogy, ha a kül
földdeli háború már bizonyos, a k k o r a koimány 
jelölje ki azon területeket, melyeken az ostrom
állapotot behozni akarja. A belzavaroknak meg
határozása, természete szintén egyenesen a minisz
térium belátására levén bízva, én azon módosítás
sal sem elégedhetem meg, melyet Deák Ferencz 
képviselő úr előterjesztett; hanem újra felkérem 
a házat, hogy méltóztassék ezen nagy fontosságú 
tárgyat jól meggondolni, mielőtt szavazatával 
ahoz járulna, mielőtt törvénykönyveinkbe nem 
ismert, minden eddigi törvényhozásunk által leg
nagyobb erélylyel ellenzett hadbiróságoknak a 
polgárokra való kiterjesztését most beigtassa. 

Ennélfogva ismételve kérem a t. házat, hogy 
mellőzvén a miniszter űr által beadott törvényja
vaslatot, fogadja el azon törvényjavaslatot, melyet 
én magam és elvbarátaim nevében voltam bátor 
beadni. (Helyeslés a bal oldalon. A kérdést!) 

E l n ö k : Miután többé Benki szólásra felírva 
nincs, következik a szavazás. A t. ház előtt a sza
vazásra le van téve : először a törvényjavaslat a 
katonai bíróságok hatásköréről a központi bizott
ság szövegezése szerint, továbbá a katonai bíróság 
hatásköréről szóló törvényjavaslathoz Ivánka Imre 
képviselő úr indítványa, és végre a törvényjavas
lat a katonai bíróságok hatásköréről, beadva 
Simonyi Ernő és több képviselő által. Nézetem 
szerint legelőször a központi bizottság állal beadott 
törvényjavaslatra nézve teendő fel a kérdés. (He
lyeslés.) Elfogadja a t. ház átalánosságban a rész
letes tárgyalás alapjául a központi bizottság javas
latát? Azok, a kik elfogadják, méltóztassanak 
felállani. (Megtörténik.) A többség elfogadta. 

'X J 
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Van szerencsém jelenteni, hogy azon indít
vány, melyet Deák Ferencz képviselőtársunk a 
részletes tárgyalás alkalmára beadott, azon nagy 
fontosságnál fogva, melylyel az bír, ki fog nyomat
ni1) és a képviselő urak közt délután, a részletes 
tárgyalás megkezdése előtt, szét fog osztatni. 

Andrásy Gyula gróf miniszterelnök : 
E perezben közöltetett velem azon interpellatió, 
melyet egy tisztelt képviselő intézett hozzám az 
iránt : hogyan intéztetett el Horvátország azou 
követelése, mely szerint az 186 7-ik évben a szokott 

járulékon tul állított ezer ujoncz, az idei ujonczo-
zás alkalmával betudassék? Van szerencsém vála
szolni, hogy : bár a szám teljes alaposságát egészen 
kimutatni az illetőknek nem sikerült, a nevezett 
kérdés ugy döntetett el. hogy Horvátország kivá-
nata értelmében az ezer ujoncz be legyen számí
tandó (Helyeslés.) 

Fodróczy S á n d o r : Köszönetemet nyilvání
tom miniszterelnök urnák a megnyugtató fele
letért. 

E l n ö k : Á pénzügyi bizottság elnöke felkéri 
áll alám azon bizottság tagjait, legyenek szívesek 
holnap 9 s fél órakor a szokott helyiségben meg
jelenni. 

Deák EerenCZ : A függő adósságok ellen
őrzésével megbízandó küldöttséget is meg kell még 
választani. Jó volna talán erre nézve még' ma be
adni a szavazatokat. (Holnap!) 

Elnök : Az ülést most felfüggesztem ; délután 
5 órakor folytatjuk. 

(Az ülés d. u. S órakor felfüg geszté ívén, d. u, 
6 órakor uján megnyílik.) 

E l n ö k : T. ház! Először is felkérem az osz
tályokat, hogy a holnapi ülés előtt 8 s fél órakor 
méltóztassanak szokott helyiségökben megjelenni 
és a még hozzájok utasított törvényjavaslatot tár
gyalás alá venni. 

Berzenczey László képviselő úr interpellátiót 
kivan benyújtani. 

Berzenczey L á s z l ó : T. ház ! Reménylem, 
hogy az utolsó interpellátiót intézem a miniszte-
terimuhoz, még pedig az összes minisztérium
hoz, és ez az, hogy: miért nem tetszett több in-
terpellátiónkra felelni ? Az utolsó napokban va
gyunk, tehát kérdem, hogy azon interpellátiókra, 
melyek felelet nélkül maradtak, hol fogunk fele
letet kapni? 

E l n ö k : Ha méltóztatik írásban beadni, ki 
fog adatni a minisztériumhoz. 

Berzenczey László: Interpellátióm rövid. 
a mihez nem kell irás, mert írásban már két hónap 
előtt beadtam, és mai najiig feleletet nem kaptam. 
Ez abból áll , hogy. mi Maros-Vásárhelytt még 

*) Lásd aj Irományok 445-dik számát 

mindig ostromállapotba vagyunk helyezve a vár 
által; tehát csak azt bátorkodom kérdezni: mikor 
k ipok feleletet r á? 

V á l l y í J á n o s : T. ház! A legközelebbi ülés
ben az elnökség részéről azon kijelentés tétetett, 
hogy mindazon törvényjavaslatok, melyek eddig
elé a ház elé terjesztettek, sorozatba véve elő fog
nak terjesztetni, hogy a ház belőlök azokat, me
lyeket fontosabbaknak és tárgy alandóknak vél, ta
nácskozás alá vehesse. Azonban, t. ház! a tanács
kozási idő végéhez közelget, és az elnökség még 
eddigelé sem terjesztette elő a beadott törvényja
vaslatok sorozatát. A mennyiben pedig Pest bel
városa t, képviselője, Deák Ferenez úr méltóztatott 
kijelenteni, hogy bármily törvényjavaslatot is, mely 
beadatott, nem lehet agyonhallgatni, hanem azok 
felett a háznak ítéletet kell mondani: azért figyel
meztetem a t. házat, hogy 1867-dik év márezius 
27-kén több képviselő aláírásával két rendbeli 
törvényjavaslat terjesztetett a ház elé. Az egyik 
Magyarországnak 184%-ki honvédsége ellátásáról 
szól, és az özvegyekre, a nyugdijakra, és az ille
tőknek az alakulandó honvédseregnél leendő al
kalmaztatására vonatkozik. Miután a honvédség
ről szóló törvény is szentesítve előttünk van, na
gyon helyes és időszerű volna, ha a t. ház e felett 
is véleményét kijelentené. A másik törvényjavaslat 
a magyar nemzetnek 184%-dik évi önvédelmi 
küzdelmei alatt elvérzettek emlékének megörökí
téséről, politikai okok miatt külföldre menekültek 
hazatérhetéséről, börtönben letartóztatottak szaba
don bocsáttatásáról és az elkobzott vagyonok visz-
szaadatásáról, illetőleg kártalanításáról szól. Ezen 
törvényjavaslat is olyan, melyre nézve a t. ház — 
véleményem szerint — nem járna el helyesen, ha 
szétoszlása előtt nem nyilatkoznék, és átalán nem 
tartanám helyesnek, hogy az agyonhallgattassék. 
Azért kérem a t. házat, méltóztassék e két tör
vényjavaslatot az osztályokhoz utasítani, hogy az 
osztályok véleményt adván, a ház felettük még 
ez ülésszak alatt határozhasson. (Helyeslés a szélső 
bal oldalon.) 

E l n ö k : T. ház ! Részemről is kötelesség-em 
nek tartom múltkori Ígéretemhez képest a t. ház 
figyelmébe ajánlani azon részint törvényjavas
latokat , részint indítványokat, részint határo
zati javaslatokat, melyek a t. ház elé tárgyalás 
végett egyes képviselők vagy több képviselő által 
beadattak. Ha a t. ház kivánja, a sorozatot most 
terjeszthetném elő, vagy ha kívánja, az ülés bere
kesztésével. (Felkiáltások: Halljuk!) Ha óhajtja a 
t. ház a sorozatot meghallgatni, azon törvényja
vaslatokon kivül, melyeket Vállyi képviselő úr 
felemlített, fel fogom olvasni azon határozati ja
vaslatokat, melyek a ház asztalán vannak, hogy 
ha netán volna oly határozati javaslat, mely vétség-
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bó'l kimaradt a sorozatból, az illető képviselő lenne 
szíves azt bejelenteni. (Feblvassa a sorozatot). 

MissiCS JánOS: T. ház ! Határozati javaslat 
adatott be a Temesben Krassóban és Erdélyben 
fönlevő utvámok iránt. Ezen határozati javaslatot 
nem hallottam ^felolvastatni; kérem tehát azt is 
bevétetni. 

E l n ö k : A t. képviselő úr felvilágositásául 
annyit van szerencsém válaszolni, hogy a pénz
ügyminiszter költségvetésével együtt ezen kérdés 
is tárgyaltatott és a többség által elvettetett, (Fel
kiáltás.- Csak Erdélyre nézve!) 

S i m a y Gerge ly : T. ház! Bátor vagyok 
az elnöki kijelentésre megjegyezni, hogj^ e té
tel a költségvetésnél tárgyaltatott , de maga az 
52 képviselő által beadott határozati javaslat tü
zetesen nem tárgy altatott. Nem is volt napirendre 
kitűzve és igy nem is távgyaltathatott; hanem 
igenis tárgyaltatott a jelenlegi elnök által önálló-
lag előterjesztett indítvány, de nem maga a hatá
rozati javaslat, melyről Missics János úr szólott, a 
mely még napirendre kitűzve nem volt. sem mai 
napig nem tárgyaltatott. 

B ó n i s S á m u e l : Felhívom a t. ház figyel
mét azon körülményre, hogy a most emiitett hatá-
tozati javaslat nem érdemleg vettetett el, hanem 
az mondatott a ház által, hogy a budget tárgya
lásánál helye sincs. 

S i m a y Gerge ly : Ezzel megelégszem. 
Tisza Kálmán : T. ház ! Nem azért, hogy 

most tárgyaltassék. mert meg vagyok arról győ
ződve, hogv bármilj fontos legyen valamely tárgy, 
hogy az most még tárgyalás és megoldás alá vé
tessék . az lehetetlen; hanem azért, hogy ha 
sorozat készül, abból ki ne maradjon, óhajtanám 
belevétetni a képviselőház 7-dik osztálya által be
adott t. javaslatot. Ez beadatott akkor, mikor az 
izraeliták egyenjogositásáról szóló törvény alkot
tatott. Beadatott t. i. egy törvényjavaslat akkor a 7-
dik osztály által minden e hazában létező felekezet 
egyenjogúsításáról. Kivánom tehát, hogy ennek 
legalább a sorozatban nyoma maradjon. 

E l n ö k : Napirenden van a hadbiróságok 
iránti törvényjavaslat részletes tárgyalása. Jegyző 
úr fel fogja azt olvasni. 

Mihá ly i P é t e r j e g y z ő (olvassa a törvényja
vaslat czimét, mely ellen nem történik észrevétel, aztán 
1-sö szakaszát, az ereddi miniszteri szöveg szerint. *) 

Horvát Boldizsár igazságügy ér: T. ház! 
Miután a minisztérium a központi bizottság szöve
gezését elfogadta, kérném tárgyalás alapjául a 
közp. bizottság szövegezését elfogadtatni, nem pe
dig a minisztérium által eredetileg beadottat. (He
lyeslés) 

}) Lá«d az Iromány ok 391. aaámát. • ,. 

Széll Kálmán előadó . Az I-SŐ szakasz 1) 
alatti pontjának végéhez a központi bizottság ja
vaslata szerint jönne : „a mennyiben a jelen tör
vényhez csatolt sorozatban foglaltatnak ;" 2) alatti 
pontjában pedig e szó után : „a helyzet" közbe 
volna szúrandó: „ vagy a monarchia határán kivül 
álló." 

P a t a y I s t v á n : T. ház! Én csak egy kife
jezést akarok megváltoztatni. Részemről meglehe
tősen bírom a magyar nyelvet, de azt, h o g y : „kü
lönös esküt letettek" nem értem. Ennek megma
gyarázását kérem. Minden katona esküt tesz le. 
Én kérem ezt a szót „különös" kihagyatni, mert 
ezt nem értem. (Felkiáltások : Maradjon!) Tessék 
megmagyarázni: akkor elfogadom ; különben ké
rem a „különös a- t kihagyatni. 

Halász B o l d i z s á r : Én meg egyátalában az 
„esküt" kivánom kihagyatni, mert miután a ház
nak tudomása nincs arról a katonai esküről, azt 
törvénybe igtatni nem lehet. Elégség-esnek tartom, 
ha az mondatik : „kik tényleges hadi szolgá
latban állanak.''' Az esküt azonban átalában kiha
gyatni kérem a törvényből, mert csak ha tudnók, 
hogy miből áll azon eskü, akkor igtathatnók be. 

Tisza Ká lmán : T. ház! Magam is azon 
véleményben vagyok, hogy itten, erre a különös 
erküre hivatkozni, egyátalában nincs helyén. Elő
ször bajos hivatkozni egy törvényben oly esküre, 
melyet a törvény nem ismer; ha nvilatkozni aka
runk esküről, azt ismernünk, kell, tudnunk kell. 
hogy mi van abban. Másodszor nem látom he
lyén itt ezen szót azért sem, mert a törvényjavas
latnak ezen része ugy lenne értelmezhető, mintha 
kétféle tényleges szolgálatban álló katonai egyé
nek lennének: olyanok, kik letették a különös es
küt és olyanok, kik nem tették le. En pedig nem 
hiszem, hogy a tényleges katonai szolgálatban az 
a különbség léteznék, hogy az egyik letette az 
esküt, a másik nem. En tehát kérem ezt kiha
gyatni. 

Deák FerenCZ : T. ház ! Ez a „különös" szó, 
véleményem szerint épen nincs helyén, mert hadi 
szolgálati eskü annyi, mint hadi szolgálati eskü, 
az tehát nem lehet különös meg átalános, an
nak egyformának kell lenni. Azért nyilvání
tom, hogy ezt a szót, mint épen nem ide valót é s 
olyat, mely az értelmet könnyen megzavarhatja, 
hagyjuk el. Az értelem ugyanaz marad, ha kihagy
juk. Elfogadom Patay képviselő ür véleménvét. 
(Helyeslése) 

E l n ö k : Megnyugszik a t, ház benne, hogy 
ezen szó „különös" kihagyassék ? (Elfogadjuk í) 
Tehát e szó kimarad és a szakasz a központi bi
zottság szerkezetével fogadtatik el. 

Mihályi Péter jegyző (olvassa a 2-dik 
szakaszt.) 
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BóniS S á m u e l : T. ház! Vélekedésem Esze
rint ezen 2-dik szakaszt egészen ki kellene hagy
ni, mivel ezen 2-dik szakasz az 1-ső szakasznak 
1-ső sorával tökéletesen ellentétben van. Az 1-ső 
szakasznak t. i. ezen szavai: „először emiitik, a 
kik tényleges katonai szolgálatban vannak." Ezen 
szakasznak vége is mindenütt azokról szól, kik 
tényleges katonai szolgálatban vannak , ezen 2-ik 
szakasz pedig visszavisz azokra is, habár tényleges 
katonai szolgálatban nem lennének. Ebből az a 
confusió fog eredni, hogy mindazok, kik hosszabb 
szabadsággal odahaza vannak, el fognak vonatni 
tökéletesen a polgári bíráskodás alól, és ez egyébre 
nem fog alkalmat szolgáltatni, hanem arra, a mit ki 
akarunk kerülni, hogy a birói illeték felett örökös 
controyersia legyen a polgári és a katonai hatóság 
közt. Én azért ezen szakaszt, mint a mely töké
letesen felesleges, mert más esetet nem is említ, 
kihagyatni kivánom. 

I v á n k a I m r e : Valóban azt hiszen, hogy e 
házban senki sem lehet, a ki engem azzal vádol
hatna, hogy bármi tekintetben az átalános véderő 
vagy a védkötelezettség életbeléptetését hátráltatni 
kívánnám, sőt azok közé sorozom magamat, a kik 
ezt minden időben a leghatályosabban sürgették; 
de épen azért, mert azt kivánom, hogy ez oly in
tézmény legyen, melyet a nemzet teljes lélekből 
felkarol, épen azért szükségét látom annak, hogy 
e törvény egészen világos és félremagyarázhatlan 
legyen. Nem osztom azon véleményt, melyet ma 
reggel hallottam kifejezni, hogy t. i. a most előt
tünk fekvő törvényjavaslat baladás épen nem 
lenne. Igen i s , ezen törvényben, az én felfogásom 
szerint, van haladás, azon haladás, hogy elkülöníti 
a polgári hatóságok hatáskörét a, katonai hatósá
gok hatáskörétől. De habár haladást is látok benne, 
nem látom még elérve a czéit, melyre törekedni 
kell. Az én felfogásom szerint a katonának akkor, 
a midőn zászló alatt áll, azon szoros fegyelem alatt 
kell lennie, melyet fegyverre! ellátott tömörített 
erőnél fen kell tartani. A subordinatióra nézve 
igaz, szükséges , hogy szigorú törvények létezze
nek, de azon perezben, midőn a katona a tettleges 
szolgálatot elhagyja és polgári körébe visszalép, 
ezen szigorú fegyelemre többé nincs szükség, s 
nem lehet azt követelni, hogy most, midőn az egész 
nemzetnek minden hadképes fia 20-ik évétől 32-ik 
évéig fegyverben áll, akkor is, midőn tűzhelyénél 
tartózkodik, nem ugyan a káplárpálcza alatt, ha
nem mégis sok tekintetben a szigorú katonai bíró
ság alatt álljon. Ha a t. ház elfogadja Bónis Sá
muel képviselőtársam indítványát, azt legczélsze-
rübbnek tartanám; ha el nem fogadná a t, ház, 
az esetre bátor vagyok módositványomat ezennel 
beadni. 

B e r n á t h Z s i g m o n d : A perczekkel gaz

dálkodnunk kel l ; én tehát ugy hiszem, mielőtt a 
módositvány felolvastatnék, talán szavazni lehetne 
Bónis Sámuel indítványára. Ha ez el nem fogadta
tik , akkor kerül elő a másik módositvány. (Nem 
lehet!) 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa Ivánka Imre 
módositvániját): „2. szakasz. A jelen törvény 1-ső 
szakaszának 1. pontjában elősorolt katonai egyé
nek azon naptól kezdve, a melyre tényleges szol
gálat teljesítésére behivatnak: a katonai bíróság 
hatósága alatt állanak azon napig, a melyre az 
abból való kilépés elrendeltetik. (Védtörvény 54, 
szakasz.)" 

Horvát Boldizsár igazságügy miniszter: 
Igen méltánylom azon indokokat,melyekből Ivánka 
Imre t. baráiom módositványa származott; de 
magát a módositványt nem fogadhatom el. 

H a l á s z B o l d i z s á r : Benne van a törvényben, 
Horvát Boldizsár ígazságügyminlsKtcr: 

Mitidenek előtt ki kell emelnem a különbséget a 
törvény első és második szakasza közt, mert, ugy 
látszik, erre nézve van félreértés. A törvény első 
szakasza kimondja, hogy a-közönséges bűnté
nyekre nézve a katonai személyek addig, mig ac-
tiv szolgálatban állanak, a hadbíróság illetékessége 
alá tartoznak. Ez átalános törvény. A 2. szakasz 
nem a közönséges bűntényekről szól, hanem szól 
a speciális katonai bűntényekről és vétségekről 
(Melyek azok?) Épen azért intézzük az eszméket, 
s ugy hiszem, az egyetértés köztünk létra fog joni 
A 2. szakasz szól a speciális katonai bűntények
ről s vétségekről, melyek közt olyanok is foglal
tatnak, taeiyek a közönséges büntető törvény sze
rint nem esnek büntetés alá. Habár katonáink 
egy része évenkint szabadságra bocsáttatik is, 
habár ekkor activ szolgálatban nem áll, ugy hiszem, 
nem álFérdekünkben , hogy a katonai fegyelem! 
akkor lazuljon, midőn az elbocsátott katona csa
ládi tűzhel) éhez tér vissza. 

Á katonai bünténj-ek és vétségek juridikua 
! értelemben csak 11 számból állanak. Lesz szeren

csém a t. ház előtt felolvasni. (Olvassa:) „A fegye
lem áthágása, lázadás, felkelés, ellenszegülés a ka
tonai őrség ellen, szökés, összeesküvés a szökésre, 
az őrségi szolgálatra vonatkozó szabályok áthá
gása, gyávaság, a fegyelem s rend megzavarása, 
a katonai szolgálati szabályok mellőzése, öncson
kítás, s a katonai becsületet sértő cselekvény." 

Bizonyos az, t. ház, hogy ezen úgynevezett 
katonai-bűntények és vétségek közt foglaltatnak 
olyanok, melyeket a szabadságra bocsátott katona 
el sem követhet Ilyen a fegyelem, a rend megza
varása, ilyen a gyávaság, melyről csak akkor le
het sző, ha ellenség előtt á l l ; de vannak közöltük 
olyanok is, melyeket a katona, midőn szabadságra 
van bocsátva, ezen időben is elkövethet; az or-
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adagnak pedig nincs érdekében, hogy ezeket bün
tetlenül hagyja. Pedig büntetlenül hagyatnának, 
mert a közönséges büntető törvénykönyvben ezekre 
semmi büntetés nem szábatik. Ilyen p. o. a szö
késre való összeesküvés, ilyen az öncsonkítás. 

Épen azért teljesen méltányolva azon kiindu
lási pontot, melyet t. képviselőtársaim, Bónis és 
Ivánka urak választottak, én azt hiszem, hogy ha 
a második szakasznak szabatosabb formulázást 
adunk s világosan kimondjuk0, mely katonai bűn
tények és vétségek azok melyekre nézve a sza
badságra bocsátott fcatonais, katonai hatóság alatt 
ál l? akkor a félreértés köztünk mellőzve lesz. Ezen 
okból bátor vagyok a 2. szakaszra nézve a követ
kező módosít ványt előterjeszteni. 

Mihályi Péterjegyző (nfoassa Eowít 
Boldizsár iga:s<íg'igymiisztar mődositványát): „A 
jelen törvény első" szakaszában elsorolt katonai 
egyének az alább következő bűntények és vétsé
gek tekintetében mindaddig katonai bíróság alatt 
maradnak, míg a katonasághoz tartoznak, habár 
azokat akkor követték volna is el, mikor nincse
nek tényleges katonai szolgálatban. Ezen katonai 
bűntények és vétségek a következők: a) a fegye
lem áthágása akkor, mikor a katonai egyenruhát 
viseli; b) zendülés és felkelés a katonai felsőbbség 
ellen; c) a katonai őrség elleni ellenszegülés, bán
talmazás vagy tiszteletlenség; dj szökés, vagy ösz-
szeesküvés a szökésre; e) öncsonkítás ; f) a behi-
vási rendelet elleni engedetlenség; g) a katonai 
kar becsületét koczkáztató cselekvények." 

TiSZa K á l m á n : T. ház! Én'részemről , a 
miniszter úr által előadottak daczára , sőt némi
leg azok után, miket tőle hallottam, pártolom Bó-
nis képviselőtársam inditványát. hogy a 2-ik sza 
kasz kihagyassék. 

A miniszter űr előterjesztette a bűntényeket, 
melyekért a katona katonai bíróságok alá van ren
delve, ha nincs is tényleges szolgálatban, vagyis ha 
akkor követte is el azokat, mikor nincs tényleges 
szolgálatban, a mi az átalános védkötelezettség 
elfogadása után nem tesz egyebet, mint azt, hogy 
igen sok bűntényre nézve a hazának minden fia 
19 évestől 32 éves koráig katonai bíróság alatt 
áll. En részemről ily módon az országból kaszár
nyá t alakítani nem akarok. (Élénk luliieslé$ bal-
felöl) 

Az mondatik, hogy csak a katonai bűnté
nyekre nézve van ezen törvény 2-ik szakaszában 
intézkedés téve. De hiszen az iránt az 5-ik szakasz 
rendelkezik, hogy ha valaki tényleges szolgálat
ban követ el oly bűntényt, ha szintén későbben 
£ön is tudomásra az, a katonai bíróságok alá tar
tozzék, g ci'o.jára ezt kés* vagyok elfogadni, 
mert a tényleges szolgálatban követtetett el a vét
ség; de ha megtekintjük azon vétségeket, melye

ket a miniszter ár felolvasott, minő vétségek van
nak otfc ? ott van a tiszteletlenség a katonai felsö-
ség ellen; ha tehát egy szabadságos katona, vagy 
valaki, ki nincs szolgálatban, elfeledi tisztjét kö
szönteni, e katonai vétségért a katonai törvényszék 
alá tartozik. A fegyelem áthágására nézve a mi
niszter úr ugy fogalmazta, hogy csak ha egyen
ruhában van; de az ellenszegülésre vagy tisztelet
lenségre nézve ezen cíausula is kimaradt, hanem 
csak átaJánosságban van az mondva. A mi az öneson-
kitást, illeti, erre nézve nem gondolom, hogy kü
lönös rendelkezésre lenne szükség, hisz erre nézve 
a \édtörvény már rendelkezett; a mint a védtör-
vény szerint megbüntetik a besorozandót, ha ön
csonkítást követ el, épen ugy meg lehet büntetni, 
hogy ha azt azután követi el. Fel van l iowa, hogy: 
„a ki nem engedelmeskedik a behívásnak." Azt gon
dolom, a szökésnek nem lehet, helye máskor, 
mint mikor zászló alatt van: mert a mikor nincs 
zászló alatt, az nem szökés, hanem ellenszegülés a 
behívás ellen. Erre nézve pedig, valamint ily eset
ben a szökésre nézve is ismét a védtörvény intéz
kedik, itt tehát semmi különös intézkedésre nézve 
szükség- nincs; de ott van az elsorolt katonai bű
nök közt az utolsó, az, ha katonai becsületet sértő 
cselekvényt követ el valaki. Már kérem, nincs oly 
bűntény, mely a katonai becsületet ne sértse; mert 
hiszen lopás, rablás, s minden ilyen cselekmény 
sérti a katonai becsületet. 

E szakasz szerint tehát a katona minden 
bűntényre nézve a katonai bíróságok alatt áll, és 
így teljesen igazolva van azon állítás, hogy ha el
fogadnék azon 2-dik szakaszt, mindenki 19—30 
vagy 32 éves koráig katonai biróság alatt állana, az 
ország nem lenne más. mint egy nagy kaszárnya; 
ezt pedig én nem akarom, s azért a kihagyásra 
szavazok. 

N y á r y P á l : Midőn a védrendszerre vo
natkozólag készített törvényjavaslat elfogadásá
ra felhivattunk, azért tulajdoníttatott előny a véd-
rendszernek, mert ez az eddigi katonai rendszer 
szellemét megváltoztatván, a katonát polgárrá és a 
polgárt katonává teszi. (Helyeslés) Igen nagy vál
tozás ez már elméletében is, t. ház, és ha valóság
gal ez volt czélja a védrendszerről szóló törvény
nek, nem pedig az, hogy csakugyan oly természetű 
katonaságot, mint régen, de nagyobb mennyiség
ben állitson ki az ország : ebből magából önként 
következik az, hogy ezen uj rendszernek megfe
lelően kell átalakitni a katonai törvényeket is. 
Hogy a védrendszer megalakításánál ez volt a 
vezéreszme, kitetszik abból, hogy az 54. szakaszban 
vi'ágosan mondatik, h o g y : nA ggabadságosak sza
badságuk ideje alatt, a tettleg szolgálatban nem álló 
taitalékosak és a honvédek tisztjei és a legénység 
minden polgári viszonyukra nézve, ugysaintén min-
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den bűnvádi és rendőri ügyben polgári törvé
nyek és hatóságok alatt állanak. Már ez addig is, 
mit felolvastam, ellentétben van a kérdés alatt le
vő 2-dik szakaszszal; de hogy ama vezéreszme a 
védrendszerről szóló törvény alkotásakor össze 
volt kötve azon eszmével is, hogy a katonaságot 
ezután kötelező törvények sem lehetnek ugyan
azok, melyek azelőtt voltak, kitetszik abból, hogy 
ugyanazon szakasznak következő pontjaigy szól: 
„Addig is, mig a katonai törvények az átalános 
védkötelezettség igényeinek megfelelőleg annak 
utján átdolgoztatnának, előzetesen már most ki-
mondatik, hogy a törvény hatályba lépte napjától 
testi fenyíték és rabláncz büntetés az állandó had
seregben (hadi tengerészetben) és honvédségben 
többé nem alkalmazható." így tehát már elvben 
ki van mondva, minők kell, hogy legyenek a véd-
rendszer szerint kiállítandó katonaságot kötelező 
törvények, s miután azok még meghozva, meg
állapítva nincsenek, ebből önkényt foly, hogy 
ezen törvények nem lehetnek azon régi törvények, 
melyek az előbbi rendszer szerint kiállított katona
ságot kötelezik. Ez maga elég arra, hogy Bónis 
képviselőtársam inditványa-ik szerint a 2 szakasz 
kihagyása el fogadtassák. 

Berzenczey L á s z l ó : Az igen tisztelt igaz
ságügyminiszter oly törvényjavaslatot terjesztett 
elő, mely tökéletesen elég arra, hogy vele hazánk 
legszentebb érdekei, a polgárok, sőt egész csalá
dok kitétessenek a leglelkiismeretlenebb zaklatá
soknak, ha a katonai hatalomnak épen ugy tet
szik. Mert, kérem, ha mi nem specifikáljuk azon 
bűnöket és vétségeket, melyeket e törvényjavas
lat egész átalánosságban előad; ha nem határozzuk 
meg, melyek azon kihágások, mik a katonai tör
vényszékek hatásköre alatt állanak : az átalános 
hadkötelezettség behozatala által tönkre teszszük 
azon polgári biztosságot, melyre a polgár méltán 
jogot és igényt tart. Azt mondottuk.]íegyen a katona 
ép olyan polgára a hazának, mint bárki más, osz
tozzék a nemzet örömeiben, bújában és fájdalmá
ban, vegyen részt a polgárok jogaiban, kötelessé
geiben, és midőn ezt teszszük, oda dobjuk őt min
den esetben a katoni karhatalomnak, mely saját 
kénye-kedve szerint járhat el velők. Ks ezt teszi 
azon országgyűlés, melyre a nemzet legszentebb 
jogait bízta, melytől a polgárok, e haza összes né
pe megvárja, hogy saját sorsa felett ugy intézked
jék, mint azt a haza üdve, boldogsága s a polgárok 
egyéni biztossága kívánja és pai'ancsolólag köve
teli. Katonai karhatalom alá helyeznők ez által 
az ország minden egyes polgárát annyiszor, a 
mennyiszer nekik tetszik, s tért engedne az or
szággyűlés arra, hogy az auditorok belenyúlja
nak szentségtelen kezekkel a családi élet legszen
tebb belsejébe, s visszaéljenek az ily tág körre sza

bott törvény rendelkezésével. Hisz e szerint, ura
im, oly korszakba vettethetünk Vissza, mely mél
tán vetekedni fog a haynaui rémuralommal, s 
melynek markába maga a töWény, maga az or
szággyűlés fogja adni az eszközt, mely a családok 
békéjét zavarhatja meg. 

Én tehát, uraim, részemről ezen törvényja
vaslatot, mely oly határozatlan, hogy tágas tért 
nyithat a leghajmeresztó'bb önkénykedésre, mely 
nem szabja meg a határt, a hol a polgári bírás
kodás végződik s a katonai Tfenyiték kezdődik, 
semmi szin alatt nem fogadhatom el. ' 

Horvát Boldizsár igazságügy miniszter: 
Sajnálom, de kénytelen vagyok a második sza
kaszra nézve beadott módositványomhoz ragasz
kodni. ! 

Nem akarom a besorozott katonáknak polgári 
jogait kétségbe vonni, őket polgári jogaik gyakor
latában akadályoztatni; ' de !lehetetlen tagadásba 
venni azt, hogy a ki be van sorozva, mindaddig, 
mig a katonai szolgálatra nézve törvény által 
meghatározott évek le nem járnak, a katonasághoz 
tartozik. 

Nem akarván a katonákat polgári jogviszo
nyaiktól elvonni, azon időre, mely alatt ők a 
zászló alatt nélkülözhetők, hazaeresztjük; de szük
séges, hogy azon önérzetet, mely a katonát lelke
síti, otthon is keblökben hordozzák. 

Módositványomban kihagytam az úgyneve
zett katonai bűntények és vétségek közöl mind
azokat, melyeket a szabadságra bocsátott katona, 
a helyzet természeténél fogva, nem követhet e l ; de 
kénytelen vagyok, mint lényeges pontokhoz, azok
hoz ragaszkodni, melyeket a szabadságra bocsátott 
katona is elkövethet és melyekre nézve a közönsé
ges büntető törvények semmi büntetést magukban 
nem foglalnak, ha ilynemű bűntényeket sem a ka
tonai bíróság, sem a közönséges biróság nem fe
nyíthetne 5 a szabadságra bocsátott katona pél
dául két ujját vághatná el, hogy többé katonai 
szolgálatra képes ne legyen. (Mozgás.)Mindaddig, 
mig ennek lehetősége fönforog — pedig ezt néni 
vonhatja senki kétségbe — minden lehető esetről 
tartoznak önök gondoskodni. 

Vagy példán! : ha a szabadsággal hazabocsá
tott katona megunván a katonáskodást , idő 
közben megszökik, vagy például, ugy vélvén, •• 
hogy az alatt, mig ő a zászló alatt volt, valame
lyik elöljárója által bizonyos séreleai követtetett 
el rajta, szabadságidejét arra használja fel, hogy 
katonai elöljárója ellen boszuját büntetlenül töltse. 

Vannak, t. ház, bizonyos vétségek, kihágá-' 
sok, melyekre a közönséges büntető törvény setix-í 
mi büntetést nem szab; ilyen például az, ha1 

valaki megittasodik és a közuton találtatik, ily ki-5 

, hágásra á kftstörvény nem. szab böntetéét, .'é$ 
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mégis, ha tiszt találtatnék ily állapotban, lehetet
len, hogy a katonai kar ez ellen fel ne szólaljon, 
és hogy ő fegyelmi eljárás alá ne vonassék. 
(Mozgás). 

Fölösleges ezt bővebben indokolnom • a ki-
nincs meggyőződve róla, hogy a fegyelmi eljárás 
a katonai önérzet föntartására okvetlenül szüksé
ges, azt hiába igyekezném capacitálni. 

Nekem kötelességem kijelenteni,hogy kény
telen vagyok ebez, mint lényeges ponthoz, ragasz
kodni ; és kérem a t. házat, hogy módositványo-
mat elfogadni méltóztassék. 

S i m o n y i Ernő Igaza van t. igazságügy
miniszter urnák, hogy felesleges neki beszélni azon 
érvek ellen, melyek itt felhozattak : mert minden 
tehetsége mellett sem sikei'ült neki csak egyet
len egy érvet is megdönteni azok közöl, melyek 
Bónis, Tisza és Nyáry képviselő urak által előho
zattak. Nem akarok azok isméfl'ésébe bocsátkozni, 
csak azt mondom : fontolja meg a t. igazságügyi 
miniszter úr, mennyire fér össze a kormány az or
szággyűlés méltóságával, és mennyire compromit-
táltatik maga ő felsége neve, midőn oly törvénye
ket akarunk módosítani, melyek csak néhány hét 
előtt megszavaztattak, és szentesítve csak tegnap 
adattak a ház elé. Fontolja meg a t . igazságügy
miniszter úr, mi lesz annak következése, ha a 
világ megtudja, hogy egy törvényt ma megszava
zunk, és holnap már módosítani akarjuk. Nem az 
lesz-e a következés, hogy az ily villámtehetséggel 
haladó legislatió csakugyan nem olyan, a milyent 
az ország függetlensége megkíván. Nem kell-e 
tehát elismerni, hogy azon törvényjavaslat, me
lyet csak a minap fogadtunk el, éretlen törvény
javaslat volt, és azon tanácsot adják ő felségének, 
hogy szentesitvén azon törvényjavaslatot, most 
ismétujra életbe hozzák a szavazást,és azt módositani 
akarják. Én ez okoknál fogva azt hiszem, magának 
a kormánynak érdeke és a t. képviselőház méltósága 
azt kivánja, hogy Bónis képviselő úr indítványát 
elfogadjuk, és ezen szakaszt kihagyjuk. (Helyedét 
bal felöl.) 

Várady Gábor : T. ház! Csak arra nézve 
vagyok bátor megjegyzést tenni, a mit az igen 
tisztelt igazságügyminiszter úr mondott a szigorúan 
katonai vétségekre és bűntényekre nézve, különö
sen a katonai kar becsületét koczkáztató cselekvé
nyeket illetőleg. (Halljuk!) Nem csak azt sorolják, 
a mit az igen tisztelt miniszter úr mondott a kato
nai kar becsületét koczkáztató és büntethető cse
lekvények közé, hanem igen sok mást is, és épen 
ezért veszedelmes, mert igen tág, a törvényjavas
latnak erre vonatkozó kifejezése. Csak egy példát 
hozok fel. Ha a szabadságon levő katona egyen
ruhában, tehát fegyverben insultáltatott, vagy 
ezen katona azt hiszi és ráfogja, hogy insultáltatott, 
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ha a katona azon polgári egyént, ki őt insulálta, 
— főképen ha ez nyilvánosan történt — össze 
nem vagdalta, akkor a k atonaságnál feleletre von
j ák őt. De hát ha összevagdalta az illetőt, kérdem, 
t. ház. hogy ezen büntetendő cselekvényeért is a 
katonai bíróság bíráskodása alá tartozik-e a katona ? 

Átalános panasz az országban, hogy béke 
idején a katona fegyveresen jár, és ezzel felzavarja 
a polgárok nyugalmát; és íme, most törvényt aka
runk alkotni: hogy a katona, midőn a békés pol
gár nyugalmát otthon felzavarta, midőn testileg is 
bántalmazott, ily cselekvényeért a katonai törvény
székek bírósága alá tartozzék ! (Igaz ! balfelöl.) 
Egyébiránt azt mondotta az igen t. igazságügy
miniszter úr, hogy a katonában növelni kell azon 
önérzetet, hogy ő katona. Hisz eddig is az volt a 
szerencsétlenség, hogy a hadseregben ezen önér
zetet növelték; én óhajtanám, hogy azon önérzet 
neveltetnék a katonában, hogy ö is a haza egyik 
polgára, akkor erős fogna lenni a hadsereg! (Za
jos helyedes hal felöl.) 

Csiky Sándor : T. ház ! (Eláll!) Azt majd 
magam fogom mondani,hogy elakarok-e állani,vagy 
sem ? mert én prókátornak nem fogadtam fel sen
kit ! (Derültség) Tehát, t. ház! Én teljesen meg 
vagyok győződve, hogy midőn az igazságügymi
niszter úr ezen törvényjavaslatot a képviselőház 
elé elfogadás végett terjesztette, bizonyos erkölcsi 
pressio, magasabb hatalom alatt állott: mert az ő 
hazafiúi érzelme, mert az ő szabadsághoz vonzó 
szelleme nem engedi róla feltenni, hogy ő ily tör
vényjavaslatot terjeszszen a ház elé elfogadás vé
gett, különösen most, mikor az átalános védtör-
vény ö felsége által szentesitve van; nem lehet 
róla feltennem, akármiként akarom lelkem meg
győződését scrutininm alá venni, hogy ez az ő 
valódi meggyőződésének kifejezése. Hiszen ha a má
sodik pontot ugy, a hogy a törvényjavaslatban áll. 
a törvényhozás sajátjává teszi, akkor minek al
kotjuk a polgári törvénykönyvet? Hiszen a hon
nak minden fia katonai hatóság és bíráskodás alá 
fog tartozni mindaz ideig, míg a hosszas szolgá
lati idő alatt fiatal, virágzó korukat le nem élték, 
miután az átalános hadkötelezettségi törvénynél 
fogva katonáskodni köteleztetnek. En tehát ezt 
sem az alkotmányos élettel, sem a szabadsággal, 
sem a fejedelmi ház érdekével, de magának a kor
mánynak tekintélyével sem lehetvén képes össz-
hangzásba hozni, oda nyilatkozom, hogy untatni a 
t. házat tovább ne:u akarván, ezen 2-ik szakaszt, 
mely minden erőteljes honfitársunkat egész ifjú 
korára a katonai kivételes bíróság alá helyezi, 
Bónis Sámuel kénviselőtársunk indítványa szerint, 
hagyjuk ki. 

S o m o g y i L á s z l ó : Engedje meg nekem a t. 
ház, hogy én a jogismeret terén annyi sok bő ta 
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pasztalást tanúsító Bónis képviselőtársunkhoz né
hány kérdést intézhessek. (Halljuk! Derültség.) 
Felkérem a t. képviselő urat, elismeri-e, hogy e 
törvényjavaslat által a katonai bíróságok hatás
körét akarjuk körülírni? Azt hiszem, elismeri. Má
sodszor felkérem a t. képviselő urat, hogy midőn 
ezen szakaszban elfogadtuk, hogy a hadi szolgá
lati esküt letett katona, mig szolgálatban áll, ka
tonai bíróság alá tartozik, ha szabadságra bocsát
tatik is ? Azt hiszem, elismeri; vagy azon idő alatt, 
mig a rendes szolgálatban nincs, kérdem: felte
hető-e róla, hogy ő katonai bűnöket és vétségeket 
követhet el? Azt hiszem, bevallja, hogy igen is, 
követhet el. Ha tehát követhet el, és ezt a második 
szakaszt kihagyjuk, én nem tudom, micsoda bíró
ság fog a felett ítélni ? 

BÓniS S á m u e l : T. képviselőház! Szokatlan 
ugyan, hogy egyszerű képviselőhöz interpellatiót 
intéznek (Derültség) • de a mennyiben ugy is in
dítványomat rövid szavakkal indokolni akartam, 
egyszersmind ezen interpellatióra is, bár^nem mint 
miniszter, bátor leszek egy pár szóval felelni. 

Midőn ezen törvényjavaslatot a részletes tár
gyalás alapjául elfogadhatónak véltem, engem 
azon ok vezetett, mivel szükségét láttam annak, 
hogy valaha a katonai hatóság és polgári hatóság 
birói illetékessége felett a controversiákszüntettes-
senek meg. Elfogadtam azért, mivel hasznosnak 
tartottam azt, hogy a magyar törvényhozás hozzá
szólván egyszer már a katonai biróságok illeté
kességéhez , reméltem azt, hogy a részletes tár
gyalásnál sikerülend 'a háznak olyan törvény
javaslatot létrehozni, mely körül fogja irni azon 
eszmét, miszerint mig a katona tényleges szolgá
latban van, katonai törvények alatt áll, midőn pe
dig tényleges szolgálatok alatt nincs és a polgári 
tűzhelyhez visszatér, a polgári hatósághoz tarto
zik. (Helyeslés.) Ezen eszmét kell a háznak szem 
előtt tartania. 

Ez nem ellenzéki kérdés, a mint Berzenczey 
barátom felhozta. 

Megemlítem, hogy mi, e háznak tagjai, több
nyire apák s testvérek vagyunk. Tegyük fel, hogy 
az uj védrendszer folytán a magyar polgár bizo
nyos évekig katona. Ha ezen törvényjavaslat el-
halasztatik, ha az én indítványom keresztül nem 
megy is, akkor kevesebb veszedelem van benne : 
mert az uj katonai törvények megalkotásakor gon
doskodni fog a törvényhozás a katonai bűnökről 
is. Azonban, ha ezen törvényjavaslat ezen 2-dik 
szakaszával keresztülmegy, mi történik akkor? 
Minden polgár, korának bizonyos évéig azon ka
tonatörvények alatt fog állani, melyeknek al
kotásában az ő törvényhozásának semmi szava nem 
volt. Ez sokkal szerencsétlenebb dolog volna, ha 
törvényhozásilag megengedtetnék, mintha azon 

j ideig, mig az kész leend, törvény által segédkezet 
nyújtanánk azon visszaélések fentartására; mert 
akkor életbe hoznók azon eszmét, hogy a magyar 
hadsereg — pedig én a magyar hadsereget nem 
akarom feladni, habár az jelenleg közös védelemre 
használtatik is — a magyar hadseregben oly tör
vények alatt álljon a magyar polgár még idehaza 
is, mikor t. i. a katonafegyelem alatt nincs, mely 
törvényeket nem a magyar törvényhozás hozott 
létre. En készebb volnék arra állani, hogy a jövő 
törvényhozásig a katonai biróságok hatásköréről 

I szóló törvényjavaslat halasztassék el (Helyeslés), 
mint oly eszmét megörökíteni, hogy a ki egyszer 
katonaköteles, katonai törvény alatt álljon akkor 
is, midőn a katona tényleges szolgálat alatt 
nem áll. 

Az előttem szóló képviselő úr azt a kérdést 
intézte hozzám, ha figyelmemet ki nem kerülte: 

i megengedem-e, hogy a katona követhet el tényle
ges szolgálat-idején,, kívül katonai bűnöket, sze
rintem tehát vétkes cselekedeteket? Ezeket meg 
kell róni a törvényeknek, ezekre a büntetés súlyá
nak kell háramolni; ebből azonban nem az a kö
vetkezés, hogy azon vétkes cselekedetek oly tör
vény által büntettessenek, melyek a magyar 
polgárt nem kötelezik ; már pedig ez — az én véle
kedésem szerint, és ezen törvény első szakaszának 
világos értelme szerint is — akkor, midőn tényleges 

i szolgálatban nincs, habár katonaköteles is, polgár, 
! tehát a polgári törvények alatt áll. 

Ennélfogva én rövideden oda nyilatkozom, 
i hogy ha a törvényhozásnak nem sikerül keresztül-
i vinnie, hogy a második szakasz kimaradjon; ha a 
i tisztelt igazságügyminiszter oly akadályokat lát, 
! melyek ennek kihagyását lehetetlenné teszik: ké-
| rem Őt, inkább vegye vissza ezen törvényjavaslatot 
j addig, mig a törvényhozás a katonai büntető tör-
j vényt is elkészítette. semhogy közremunkáljon 
| arra, hogy fiaink, testvéreink akkor is, rnikosi 
| tényleges szolgálatban nincsenek, katonai törvény 

alatt álljanak. 
Elnök: T. ház! A tárgyalás be lévén fejezve, 

következik a szavazás. Először a szavazati kérdés 
a 2-dik szakaszra történik ugy, mint azt a központi 
bizottság előterjesztette 

Horvát Boldizsár igazságügyminiszter: 
Nem szeretném az országgyűlés vég napjaiban 
azon egyetértést, mely köztünk fenállott, megza
varni ; és noha lelkem mélyében meg vagyok győ
ződve, hogy azoknak, kik módositványomat aka
dályoztatják, nincs erre elegendő alapos okuk: 
mindamellett kérném az igen tisztelt elnökséget, 
méltóztassék az ülést félórára felfüggeszteni, vagy 
ha a t, ház beleegyezni méltóztatnék, a tárgyalást 
e kérdés felett holnapra elhalasztani. 

I Mig azonban a kormány is egy részről szűk-
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ségesnek tartja, hogy ezen kérdést a maga kebe
lében még egyszer tüzetesen tárgyalás alá vegye: 
másrészről nem árt, ha a képviselőháznak tagjai 
is komoly megfontolás alá veszik ; ép azért, anél
kül, hogy távolról is akarnám valakinek meggyő
ződését erőszakolni: méltóztassanak megengedni, 
hogy csak néhány itt felmerült ellenvetésre adhas
sam elő megjegyzéseimet, (Halljuk!) 

Méltóztatott a védtörvények 54-dik szakaszát 
felhozni, mint mely etörvényjavaslat 2-dik szaka
szával ellentétben állana. Bocsánatot kérek, el nem 
ismerhetem ez ellenvetés alaposságát, mert a véd-
törvény 54-ik szakasza a közönséges bűntényekről 
szól, mint például a lopás, rablás, gyilkosság a 
éhez hasonlókról, de a speciális katonai bűntények
ről a védtörvény 54. szakasza nem szól. Méltóz
tassanak figyelembe venni, hogy a hadseregnél a 
fegyelem fentartására mindenesetre szigorúbb ren
delkezések szükségeltetnek, mint a polgári társa
ság egyéb tagjainál; hogy továbbá vannak bizo
nyos katonai bűntények, melyeket a fegyelem meg-
lazitásának veszélye nélkül büntetlenül hagyni 
nem lehet, és melyekre nézve most fenálló büntető 
törvénykönyvünk, vagy a praxis criminalis semmi 
rendelkezést nem foglal magában: ilyen a szökés, 
ilyen a gyávaság vagy az öncsonkítás. 

Ha azon indítvány, mely szerint a hadi bíró
ságok külön bíráskodása fen nem tartandó, akkor 
keletkeznék, midőn rendezett büntető törvény
könyvünk van. szó nélkül megadnám magamat; 
de abban ma a legnagyobb aggodalom nélkül nem 
nyughatom meg. 

Kérem tehát a i. házat, méltóztassék ezen 
okokat figyelembe venni, és ezen kérdés felett a 
tanácskozást a holnapi ülésig elhalasztani. 

Deák F e r e n c z : T. ház! A második sza
kasz fogalmazását én sem tartom olyannak, amely 
kielégítő volna. 

A hadsereg áll zászló alatti rendes katonák
ból, a kik folyton zászló alatt vannak ; ezekről, 
ugy hiszem, itt nincs szó. Ali ezenkívül szabadsá-
gosakból, a kik ideiglen szabadságra hazabocsát
tatnak, áll harmadszor a tartalékseregbőJ. Ha 
szabadságos behivatik. ismét zászló alá kerül s 
: zon kategóriába esik, melyet a zászló alatt áUó 
katonák képeznek. A tartaléksereg behivatik 
időnkint gyakorlatra: s azt hiszem, mindaddig, a 
mig a gyakorlat tart, a szoros katonai fegye
lem alatt áll. 

A kérdés valóságos lényege tehát az, hogy 
a szabadságos és a tartalékos seregbeli katonák 
micsoda bíróság alá tartoznak akkor, mikor nin
csenek fegyverben, mikor otthon vannak ? 

Az elősorolt hadi büntettek — a mint nevez
tetnek — igen tágasak, s én olyan tág értelemben 

soha sem vettem volna a hadi bíróság alá tarto
zást. 

Én a szabadságosakra, midőn otthon vannak, 
s a tartalékseregre, kivévén a gyakorlatok idejét, 
alig látok más esetet, midőn az hadi bíróság alá 
tartozhatnék, mint: először ha megtagadj* az en
gedelmességet, midőn berendeltetik, másodszor ha 
elszökik vagy összeesküszik a szökésre, harmad
szor ha magát a katonáskodás alól elvonni akar
ván, szándékosan megcsonkítja valamely tagját. 
Ezek pedig, ugy tudom, már a véderőről szóló 
törvényben mint büntettek, ki vannak jelölve. 

A többi esetet nem tartom olyannak, melyre 
nézve hadi bíróság alá kész volnék minden sza-
badságost, annál kevésbé minden tartalékost állí
tani (Helyeslés.) Ha például valaki megrészegszik, 
midőn zászló alatt van, bizonyosan megbüntet
tetik ; nem szép tulajdon ugyan a részegeskedés, 
hanem már mégis midőn nincsen szolgálatban, mi
kor otthon van, midőn kenyerét keresi, mint bé
res, mint cseléd, ha ez a szerencsétlenség megtör
ténik rajta, nem tartom méltónak arra, hogy ka
tonai biróság elé állittassék, (Helyeslés.) Ha két 
szabadságos vagy két, a tartaléksereghez tartozó 
katona a kocsmában , a bucsun vagy akármi 
alkalommal összevesz, s ha véletlenül az egyik 
káplár, s a közlegény erősebb talál lenni s megveri 
a káplárt: ezt sem tartom hadi törvényszék alá 
tartozónak (Derültség); ámbár, igen természetesen, 
a tényt magát nem helyeslem, még akkor sem, 
ha a káplár verné meg a közlegényt. (Derültség.) 

Én tehát nem gondolom, hogy a hadi bíró
ságokról szóló törvény valami nagy hiányt szen
vedne, ha a második szakasz kimaradna. 

Azonban a miniszter tudja legjobban, mik lé
nyeges részei a törvényjavaslatnak, a melyiknek 
elbukása mellett a törvényjavaslatot talán nem is 
óhajtja még ezen országgyűlésen keresztül vinni: 
azért a minisztériumnak kell, hogy ideje Jegyen 
értekeznie. Nekem az ellen legkisebb kifogásom 
sincs, hogy fügeszszük fel a határozatot (Élénk fel
kiáltások a szélsőbal oldalon: Csak végezzük be ma!), 
míg vagy a minisztérium megjelenik oly módosí
tással, a melyet elfogadhatunk, vagy beleegyezik 
a mi véleményünkbe, vagy visszavonja a törvény
javaslatot, a mit tőle megtagadni nem lehet. (He
lyeslés.) 

E l n ö k : T. ház! Azt hiszem, a t. ház bele 
egyezik abba, hogy ezen törvényjavaslatnak rész
letes tárgyalása halasztassék el a holnapi napra. 
(Helyeslés a jobb- és a bal oldalon. Felkiáltások a 
szélső hal oldalon: Végezzük be ma!) E szerint a tör
vényjavaslat részletes tárgyalása a 2. szakasztól 
áttétetik a holnapi napra. 

A mai napirenden vannak még, t. ház. a fő
rendektől áttett módosítások, az átalános kisajátL 
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tásról szóló törvényjavaslatra vonatkozólag. A jegy
ző úr fel fogja olvasni. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő : (/dohossá1) {Nagy 
zaj) 

E l n ö k : Ha a képviselő urak azt akaiják, 
hogy holnapra halasztassék, akkor kötelességem
nek tartom az ülést feloszlatni; de ha tovább akar
ják folytatni, kérem, legyenek figyelemmel. {Foly
tassuk !) Felolvastatván a módosítások, melyeket a 
felsőház az átalános kisajátitási törvényre tett, 
kérdem a t. házat és az igazságügyminiszter urat. 
van-e észrevételük ellene? 

Horvát Boldizsár igazságiigyminiszter: 
T. ház! Azon módosítások, melyeket a felsőház 
az átalános kisajátitási törvényre nézve tett, több
nyire csak stylaris módosítások. Azt hiszem, azo
kat K t. ház elfogadhatná. Kérném rögtön tárgya-
jás a lá vétetni, és pedig pontonkint. 

Mihályi Péter jegyző: (olvassa a módosított 
szakaszokat, melyek egyenkint s észrevétel nélkül el
fogadtatnak). 

E l n ö k ; Miután a képviselőház ezen módosí
tásokat elfogadta, erről a főrendek a szokott mó
don fognak értesíttetni. 

Mihály i Pé ter j e g y z ő {olvassa a főrendek 

! ) Lásd az Irományok 42 2. számát. 

módosításait a buda-pesti kisajátitási törvényjavas
latra vonatkozólag.1) 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni? {Elfogad
juk !) Ennélfogva elfogadtatott, s erről is a mélt. 
főrendek a szokott módon értesíttetni fognak. 

T . ház! A holnap 9 órakor tartandó ülés na
pirendére legelőször is a katonai biróságok hatás
körét illető törvényjavaslat részletes tárgyalásá
nak folytatása tűzetik k i ; továbbá ha a t. ház ezen 
keresztülmenne, a házszabályok; ezek után elő
vétethetnék azon törvényjavaslat, melyet az erdé
lyi képviselők adtak be az iránt, hogy Erdélyben 
a perrendtartás bevitelével egyszersmind a ma
gyar törvények is bevitessenek; továbbá a központi 
bizottságnak az incompatibilitásról szóló törvény
javaslat iránti jelentése, és Nyáry Pálnak erre vo
natkozó módosítása; végre mindazon határozati 
javaslatok és jelentések, melyek eddig beadattak; 
továbbá a központi bizottság jelentése Pest város 
kölcsönére nézve. Jelentem még a t . háznak, hogy 
ki fognak függesztetni mind a két oldalon a kép
viselőház folyósóján mindazon inditványok, határo
zati javaslatok, melyek eddig beadattak, s melye
ket a t. ház, ha az idő engedi, még tárgyalni fog, 
s melyeket mindig napirendre tüzötteknek tekint, 

Az ülés végződik esti 7% órakor. 

') Lásd aa Irományok 431. számát. 

1868. deczember 7-dikéa 

Gr 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 : Jelentés és kérvények bemutatása. Zsarnay Imre a aóáruláa iránt interpellálja a kormányt. Szavazás az állam
adósságot ellenőrzendő bizottság képviselőházi tagjaira, s utóbb e szavazás eredményének kihirdetése. A főrendek üzenik, hogy a 
vallásfelekezetek viszonosságáról ssóló törvényjavaslat, egy pont kihagyásával, elfogadták. A pestvárosi kölcsönről szóló törvény
javaslat eifogadtatik, utóbb végleg megszavaztatok. A képviselői Összeferhetlenségröl szóló törvényjavaslat tárgyalás alá vétetik. A 
központi bizottság jelentést tesz az 1888. XXlI r . törvéuyszikk 30-dik szakasza kiterjesztéséről. A főrendek üzenik, hogy a svajezi 
kereskedeJmi- és posta-szerződéseket s a sxékesfehérvár-gráczi vasút iránti határozatot elfogadták, A kormány a katonai biróságokról 
szóld tör vényjavaslatot visszaveszi. Ivánka Imre postai ügyben interpellálja a kormányt, mely azonnal válaszol is. A főrendek üzenik, 
h^gy a vasúti kölcaöu hovafordításáról, a tiszai vaspályatársalat tartozása törlesztéséről, a Lonjsko-polje ármentesitóséröl s az 1869 
államköltségvetésró'l szóló törvényjavaslatokat elfogadták. A képviselői összeferhetlenségrűl szóló törvényjavaslat név szerinti azavazás-
sal elvettetik. A pénzügyi bizottság jelentést tesz a kereszthegyi vízvezetékről. Az 18S8. XXIII dik törvényezikk 30. szakasza ki
terjesztéséről szóló törvényjavaslat eifogadtatik. A vallásfelekezetek viszonosságáról szóló törvényjavaslat a főrendek indítványa sze
rint módosittatik. AK osztrák törvényeknek Erdélyben meJsaüntetéséröl szóló törvényjavaslat mellőztetik. Az erdélyi unió foganatosí
tásáról, a függő adósságok ellenőrzéséről, a közös nyugdijakról, a nemzetiségi egyenjogúságról, a válóperekről s a keleti vasútról szóló 
törvényjavaslatok szentesittetvén, kihirdettetnek. 

A kormán-j részéről jelen vannak: Andrásy 
Gyula gróf, Eötvös József báró, Festetics György gróf 

Gorove István, Horvát Boldizsár, 
Wenckheim Béla báró. 

Lónyay Menyhért, 




