
li::.lii;,ijl ;..,i$_,r€*ffi*g *#i* ,*ü srj *ie§,,:..;j.1;;,,i,.i,]..;;.:i:':; :;.il.

Dr. Sebestény Sándor

Grőí Széchenyi István a honvédség
bünt etőjogi í"1yelme zéséről 1 848-ban

Kisfaludy Károly:

Az élet korai
Gyöngén ringatva jó anyánk ölében
Vígan kezdjük létünk szép hajnalát:
A játszi gyermekség bájos körében
Csókoljuk a jelenlét angya|át;
A kétes távolnak sötét ürében
Hiú fényt ködbe vont szemünk nem lát;
S kónnyú habok között lebegve létünk,
Minden bájképnek oltárt díszesítünk.

Minden kelő nap idvezlő sugára
Akkor vidám örömre integet,
S ártatlan lépteink minden nyomára
Edes megnyugvás rőzsát hinteget;
A játékhely fő vágyainkhatára,
Csalárdul egy remény se'hiteget:
Mély sírok halmain mosolygva állun§
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tárgyban nyílt eget találunk.

A bimbó fejledez, s reményvirága
Esy ú] élet meleg karjába dűl,
A zsenge kornak tiszta boldogsága
Szép álmok özönébe szenderül,
Szorult melyünknek ébredő világa
Fennlángol, s új világokat kerül;
A hős hajdankor telt szívünk felé leng,
S a nagy- s dicsőre lelkesülten éleng.

Szúk már az ősiház, tovább repülni
Vágytan vágy a fe|lengző iíjú tűz,
Kiesb virány látszik felénk derülni,
Hol majd egy szép tündér jobbjára íűz,
kivel dühös vihar közé merülni
Feszül keblünk, a gerjedő, a szűz;
Mienk a föld, mienk egész teremtmény,
S tettekre szó|ít egy hízelkedő fény.

Künn a zavarban küzdő szenvedélyek
Cyújtják szívünk magas célokra már.
Bizonytalan tárgyért hevül a lélek,
A forró képzelet csapongva jár,
S míg szunnyadoznak a nemesb tökélye(
S a lángerő tisztább íormáravár,
A föld határin túl szállong az elme,
S ábrándvilágba kél öröm- s gyötrelme.

S bíbor felhőkön, mint a szép Autőra,
Jön egy istenné, s kéjmalasztjait
Lehelve a szorult ábrándozóra,
Intézi avad tűznek árjait,
Nem földi kényeket nyújt mindertóra,
S. egy bájalal<ra fűzi álmait;
Es Pharusként a vándor éjjelében
Szelíden fénylik hul'lámzó melyében.

Ott áll aziíjúl S tiszta hódolatja
Szerelmet vall s érzése olvadoz,
A viszonláng őt istenné avatja,
Midőn a hív karjába' ringadoz;
Egy pontra gyűlt az élet foglalatja,
Az ösztönzaj csak élve lobbadoz:
Míg összefort lényök Hymen szaváta
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édengyönyört egy percbe zára.

Kedves láncokra fűzve a síriglan
Korunk repül s a szív magábatér,
Az ifiúság szeszély es álma illan,
S a gondpályán lassúdan húl a vér;
Férfjúlt erőnk valót ölel búsítlan,
S a hulladó virág gyümölcsöt ér;
Szent tartozások tenni kényszerítnek,
S a férjnek szú§ de szebb határt kerítnek.

Midőn hazáját rabbilincs íenyífi,
Bószült érzéssel hatcmezőre száll;
A szép szabadság hőslánggal hevíti,
Körüldörö gj e b ár ezer halál.
Nem csügged, s honaéd tisztét teljesíti,
Míg győz, vagy testhalmok közt sírt talál;
A jobb utókortól reménylve bérét,
A nyert borostyánon kiontja vérét.

Mint a szirt, megvívvánavész dühével
E|zúzza óceán dagá|y ait,
A férfi ércpajzsként erós melyével
Enyelgi a sors csapdozásait.
Epít, munkál, gyűjt, kockáz életével,
S a kózjóért áldozza napjait:
Szép hölgyén, magzatin, s baráti szíven
Függ boldogsága s léti célja híven.
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Most a lángész teremtő ihletése
Osvényt lobbant sötét homályokon;
Min eddig jós lelkünk csak sejtve kése,
Fénnyé villant a büszke homlokon;
Mindenható elménk istenkedése
Eg- s földbe hat, mint az, kivel rokon,
S búvárnyilai e lét titkába vágnak,
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szövétnekül az ész- s világnak.

E pályán lep meg éltünk alkonyaija,
Halántékunk télszínbe öltözik,
A gyors idó tüztinket oltogatja,
Világunk bús homályba költözil
Kiélt keblünk a múlt hamvát mutatja,
Komoly szemünk csak sírba ütközik,
S mit egykor a sziv oly imádva kére,
Most dísztelen hull a való jegére.

I1vál az elme bolygó képzetéből,
S a fáradtnak magány nyűlt gyámkezet,
Mely a világnak zaj|ő tengeréből
A béke csendes partlához vezet;
s szelíd malaszttal a távol ködéből
Sugárzik át a szép emlékezet:
S mint hold csillámai a folyón remegnek,
Lelkén úgy reszket a borult öregnek.

Csendes hajléka árnyékos körében
Elandalog, mint élte reggelén;
Szebb lét reménye hitté vál szívében,
Győz a mulandóság vad éjjelén,
Es megnyugodva sorsa végzetében
Elalszik békén a szerelem ölén,
Kidől; s más vándor lép üres nyomára,
S az esti szellőjátszva leng porára.

(1821),

f /isíaludy Károly 182l-ben írt korhú, életpá-

.NY,T#'frl;" L: i:í:irl, "y ffiffi T:H1;
öntudatot, hogy az 1848-as forradalom vívmánya!
na§ hazánk biztonságár a szerv ezett haderónknek
mindmáig maradandó kifejezést alkotott: soha
nem feledhető ahonoéd kifejezés alkalmazása.

Az 1848-as polgári átalakulásnak érdekes para-
doxona hazánkban, hogy a forradalmak termé-
szetétőI eltéróen nálunk jogilag ,,törvényes forra-
dalom" za1|ottle: a sarkalatos követeléseket az ülé-
sezó rendi országgyűlés azonnal törvényekbe ik-
tatta, s a király azokat szentesítette. Gr. Batthyány
Lajos kormánya az un. Aprilisi Törvényekre tá-
maszkodva legálisan, törvényes viszonyok között
kormányozhatott. A társadalmi átalakulást bizto-
sító politikai jogok gyakorlását deklaráltan biztosi-
tották, a modern parlamentáris politikai rendszert
megteremtő államjogi és államigazgatási, beleért-

ve a Habsburg Birodalomhoz ttlződő viszonyt is,
törvényekb en szab ály ozták. S mindezt széle skörú
nemzeti összefogás kísérte.

Hazánkban az 1,848. március 15-én kitört for-
radalom a nemzeti öntudat szép és igaz megnyil-
vánulási formája volt. Szellemiségét húen tükrözte
A nemzeti színről és ország czímerérőI rendelkező
1848. XXI. törvénycikk Ez kimondta: ,,1. §, A nem-
zeti szín, és ország czímere ősi jogaiba aisszaállíttatik, 2. §.
Ennélfogaa a háromszínű rózsa polgári jelkepen újrat'el-
zlétetaén, egyszersmind megállapíttatik, hogy minden
középületeknél, s közintézeteknél minden nyiluános ün-
nepek alknlmáual, és minden mawar hajókon a nemzeti
lobogó és ország czímere használtassék. - Egyébirdnt a
kapcsolt Részeknek szabadságukban hagyataán, hogy az
ország színei és czímere mellett, saját színeiket és
czímerüket is használhassák".' (A háromszínű rőzsa
jelképe a kokárdát takarta - a szetző megj.)

Hasonlóképpen jól szolgáLta a belpolitikai hely-
zet stabllízálását, a helyi közrendet biztosító pol-
gárőrség felállítása: A nemzeti őrseregről címet vi-
selő 1B4B, XX[. törvénycikk mesterien szabá|yozta
a kérdéskört.3A törvényalkotók elképzeléseinek
megfelelően leszögezte: ,,A személyes és uagyonbiz-
tonság, a közcsend és belbéke biztosítása, az ország pol-
gár ain ak őrkö dé s ér e bízat ik" .

A törvény értelmében a városokban vagy rende-
zett tanáccsal ellátott községekben, a 20. és 50. év
közötti, egészséges és feddhetetlen előéletű íérh-
ak, ha legalább 200 forint értékú ingatlannal (ház
vagy föld), más községekben íél jobbágytelek nagy-
ságú birtokkal vagy 100 forint évenkénti tiszta jö-
vedelemmel rendelkeznek, s ,,gazdai hatalom alatt
nincsenek", [földesúri fennhatóság], nemzetőri
szolgálatra voltak kótelezhetők,

A büntetett előélet kjzáró ok volt: a 4. §. szerint,
azok az egyénel akik ,,rablás,lopás, csalás, hitsze-
gés, gyűjtogatás vagy gyilkosság miatt büntetve
voltak", a nemzetőrségnek nem lehettek tagjai.

Az 5. §, értelmében, ha valaki az előbb említett
vétségeket nemzetőrként követné el, akkor a bún-
tetó per befejezéséig ideiglenesen az illetékes tör-
vényhatóság vaw helyi elöljáróság kitörli az ál-
lományból,,,és tőlük a fegyver elvétetiK.

A 6. §. rendelkezett a nemzetőri összeíró bizott-
ságok íelállításáról: a megyékben erle aközgyűlé-
sek hívatottak, az idő sürgetése miatt azonban a
kisgyúlések is illetékesek. Sajátos jogállásul folytán
összeírást a Jász-Kun kerületek fókapitánya, a sze-
pesi városokban és a turopolyai (túrmezei) kerü-
letben a kerületi gróf volt köteles ,,küldöttség" út-
ján elrendelni. (A túrmezeiek a hajdani zágrábi
v ár 1obb ágyok utódai voltak: kiváltsá gaik at, a haza
és a király iránt tanúsított tántoríthatatlan húsé-
gük jutalmául, tizenhat koronás uralkodó erósí-
tette meg. 1822-ben24falut és 6oo nemesi családot
foglalt e kerület magában, aközgyűléseket Nagy-
Coricán (ma Velika Gorica) tartották.

A 9. §. szerint a nemzetőr seregtiszteket az ,,őr-
sereg maga választja" , az egységek megalakulása
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után azok számát és szerkezetét az alispán, a sza-
bad királyi városokban és kerületekbenazillrető fő-
tisztviselő jelentésben köteles közölni a honvédel-
mi miniszterrel. A főtiszteket a honvédelmi mi-
niszter ajánlatára a nádor királyi helytartó, ,akap-
csolt részekben" (Partium) a bán nevezi ki.

A 10. §. értelmében a Fővezért" szintén a nádor
nevezi ki: a kapcsolt részekben a íővezérséga bánt
illeti - ennek hiányában az alkapitányát -, mig a
magyar tengermelléken a kormányzót illeti e be-
osztás. A fegyveres alaki kiképzést végző nemzet-
őrökről - a törvényhatóságok kérésére - a kor-
mány köteles gondoskodni. (11, §.) Ha a szo|gálat-
hoz szükséges feglwereket nem sikerül helyi for-
rásból előteremteni, a ,,közállomány táraíból" ezt
pótolják. (12.§.)

A 13. §. leszögezi, hogy a nemzetőrök a sorkato-
naság tagjaival,,egyenlő rangúaknak tekinten-
dők", illetmény csak külső külszolgálat esetén jár
az országos hadipénztárból.

A törvény szo|gálati intézkedésekról is rendel-
kezik ha a közrend ,,rendkívüli zavarodásánav'
nincsenek jelei, akkor a nemzetőrs ég szolgáIata - a
18. §. szerint - csupán rendőrségi intézkedésekre
szorítkozhat. A 20. §. ezt még tovább konkretizálja,
így utcai vagy kocsmai verekedések meggátlása, ,,a
kihágók befogása", a gonosztevők átadása a ható-
ságoknak, ehhez kellő számú karhatalom biztosi-
tása, szintén a nemzetőrök feladata. Feg;rverhasz-
ná|at szolgálaton kívül is engedélyezve van.

A 25. §. a jogállamiság kritériuma szerint előírja,
hogy a nemzetórség erőszakot csak akkor alkal-
mazhat, ha a felettes polgári elöljáró a törvény ne-
vében elóbb engedelmességre felszólított.

A 28. §. arról is említést tett, hogy külön rendelet fog
rendelkezni az egyenruháról, s a lőszerellátásról.

A törvény e rendelkezései alátámasztották, hogy
a nemzetórségnél a büntetett előélet kizáró ok. S
mivel a nemzeti órsereg lovas és gyalogos sereg-
testekre oszlott, s tisztjeit a kapitányi rendfokoza-
tig a nemzetőrőkválasztották, az ennél magasabb
beosztású tisztek kinevezés útján nyerik el rang-
jukat és beosztásukat, ezért oly fontos a 31. §. téte-
le: ,, A nemzeti őrsereg tagjai testi büntetéssel nem t'e-
nyíttethetnek".

A 34, §. közli az eskü szövegét is, amelyet a nem-
zetőröknek zászló előtt kellett elmondaniuk. Ez
így szőlt:,,En NN. esküszöm az é|ő Istenre s a t. a
királynak és alkotmánynak húséget, elöljáróimnak
engedelmességet - esküszöm, hogy polgártársaim-
nak személyét és vagyonát minden törvénytelen
megtámadás ellen, elöljáróim felhívására oltalma-
zom, a közcsendet, békét és nyugalmat sem nem
háborítom, sem háborítani nem engedem, álta|á-
ban minden szolgálati kötelességemet, midőn tőlem
megkívántatik, pontosan teljesítem, és leszek pol-
gári elöljáróim vezérlete alatt hú őtle az alkotmány-
nak, a törvénynek és ahazának, Isten engem s a t."

E törvény alapján tehát a nemzeti őrsereg lovas
és gyalogos seregtestekre oszlott, tisztjeit a kapitá-

nyi rendfokozatig a nemzetórök választották, az
ennél magasabb beosztású tisztek viszont kineve-
zésűtján kapták meg rangjukat és beosztásukat. A
nemzetőrsé g szerv ezésével és ir ányításáv al kapc-
solatos feladatok végzésére 1848. április 20-ánlét-
rehozták az Országos Nemzetőrségi Haditanácsot
(ONHadit.). Felépítésében ez a fegyvernemek sze-
rint osztályokra oszlott, közúlük a fegyelmi, poli-
tikai és gazdaságs osztályok külön egységet képez-
tek. A Haditanács elsősorban gyalogos és lovas ala-
kulatokat fe|állitását szorgalmazta az első idóben,
de a üzérség megszervezésérőlsem feledkezett meg
a nemzetőrség részére. A Nemzetőrségi Hadita-
nács ezen osztályát a miniszterelnök 1848. április
24-i Wnevezése lapján Lukács Dénes hadnagy, a
cs. kir. 5. tizérezred bombászkari órmestere vezet-
te. A vidéki városok öntevékenyen is léptek, még
lövegeket is öntettek. Az Andrássy grőh család
krasznahorkai váráből származó lövegeket is igény-
be vették a nemzetórség szervezésekor a tulajdo-
nos felajánl ása alaplán.n

A Batthyány-kormány két úton próbálkozott a
h az ánkb an ál]'omás o zó ha d erő léts zárnának növe -
lésével; egyrészt Esterházy Pál, a l<lrály személye
körüli miniszter útján szotgalmazta a császáriHad-
ügyminisztériumnál, főleg a Galíciában és Mor-
vaországban áIlomásoző ma1yaroíszági legény-
ségú ezredek hazairányitását, másrészt az 1848.
április 26 - án ho zott e gy minisztertanácsi hatát o za-
tot. Ez utóbbi ,,az országban mutatkozó mozgal-
mak vészes természetére" hivatkozva egy ,,mozgó
nemzetőrsé$", más fogalmazásban,,önkéntes őr-
sereg" fe|állitásátrendelte el, első lépésként tízezer
fós hadiléts zámmal számolva.

Gr. Batthyány Lajos miniszterelnöknek elévül-
hetetlen érdeme, hogy sikerült az Inssbruckba tar-
tózkodó udvarral is elfogadtatni az önkéntes őrse-
reg felállítását, amit az uralkodó 1848. június 12-én
vett tudomásul, s így teljesen 1ogszerű volt a szer-
bek elleni védő hadsereg (Defenfiv-Heer) meg-
szervezése. S véglegesült nemzeti haderőnk elne-
vezése is: Kisfaludy Károly Az éIet korai című szép
versében feltúnt gyönyörú kjíelezés, a ,,honaéd"
szó honosodott meg. (Egyébként tükörfordítása
volt a szó a nem magyaloTszági sorgyalogezredek
tart alé k z ászló alj aí, a L an dwe h r - z ás z|ő al1 ak elne -
vezésének.)

A magyar kormány ugyanakkor azzal is tisztá-
ban volt, hogy az önkéntes őrsereg létrehozása
csupán kis kezdeti lépést jelenthet, a konfliktusok
kiszélesedése esetén kielégítő megoldást csak az
országgyűlés kellő f elhatalmaz ásáv al me gaj ánlott
jelentós számú újonckatona kiállítása jelenthet,
ezért szotga|mazta a törvényho zás útján a katona-
állítás szabályozását, A ténylege helyzet az volt,
ho gy Magy ar or szágon, 1848 tav aszán a ne gyvenöt
magyarországi és erdélyi kiegészítésú sorezredi
zász|óallból huszonöt, az öt gránátos zászlőaljból
összesen kettő állomásozott. Tiz gya|ogezrednek
csak a 3. zászlőalja volt itthon, ötnek mindhárom
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csapategysége, Itt szo\gálí még tizenhat, nem ma-

w árorJrág,i<ie gészítéóú sorg/alo g, e gy gránátos

EÍ 
"gv 

heljrőrségi zász|óalj. A magyar kormányzat
uroiúun áz előbbiek megbízhatóságára nem sza-

,.,ithutott mindenben, hiú közülúk hat sorgyalog
és egv eránátos zászlóali szlovák, román, szerb és

noríát iemzetiségű ka tónákból állt; négy zászlőalj
legénysége pedi§ vegyes összetételú volt, Még
.áiiráUU"""Ii a h"elyzÖÍ a 18 határőr gya\oge.zred-

nél: ezek közül csaÍ< a két székely ezredre lehetett

ti"torur, számítan\. Az sem talán a véletlen múve,

hosv a nem magyar nemzetiségűhatárőr ezredek
l . E! Z. le gj obb Íász|őaljaiból huszonkettó nem i tt-

noO t u"8i" többnyire Ítáliában állomásozott, s ké-

szen állt a hadmúveletekre.
A lovasságnál a tizenkét huszárezredból össze-

sen négynei11,.,Z.,3.,11,.) volt szolgálati helye Ma-

wuroŐLágon és Erdélyúen, ezek-harminckét lo-
?rárrráru{, u tehe tők. Meilettük összesen tizenkét

"ári*, 
dragonyos, dzsidás és könnyúlovas ezred

ná t" 
"rrnyoi" 

IŐv asszáza dát találj uk itth on, A másik
nvolc húszárezred közül kettó ltálíában, egy-egy

ÁLsztriában, Csehországban és Morvaországban,
hirom Galíciában állomásozott, Hazánkban a ka-

io"ar. száma,a hadtáp és technikai segédszemély-
zetet is beszámiva- égyes források szerint - nem

érte el a 18 ezret.
A magyar kormány megpróbálta e]e3i, hogy az

idegenáredeket vigyék ki az országből, s a ma-

gya"rokat ho zzák traiá. na ttnyány .Llj o 
9 

miniszter-
3Í"Ór. még 1848. március 22-én |<tadott körlevelé-

ben írta: iA rend kérdése nem keaesebb most, mint a

,riUoarng rcrdése". A magyar kormány ennek szel-

teÁeUeri igyekezett eteini a császári Hadügymi-
nisztériumfi á1, hogy vezényeljenek haza magyal-
oir"agi ulut"tatotá, akik á hátárainkon kívül tel-

iesítet"tek szolgálatot. Galícia és Morvaország jöhe-

i"ii."ati.u" 
"Zá^itárbu. 

Emellett a kormány a ka-

ionai tartalékalakulatok feltöltésére is lépéseket
iántolgatott. Emellett hamarosan azza| is szembe-

,tir"i fie"y, zerült, hogy az orszáT határainak vé-

delmére Óndszeresíteú határőrség állománya vo-

nakodik rendeleteit tel|esíteni, Galánthai herceg

Esterházy Pál Antal, a Í<irály szjmélye körüli mi-

niszter eíőszar két ezredet kért Bécstől, a képléke-

"y 
U"r.O rend biztosításának indokával, A hadügy

Éráer" igen körültekintó politikai, irányvonalat
követelt áugyu, részrőL, hiszen a hadseregszer-
vezés iosilaá' az uralkodó hatáskörbe tartozott,

Olvan *""g;ldart kellett keresni, amely törvénye-
.",i k"."ritt lvihető az uralkodónál is, de megkap-

ia a nemsokára összeülő népképviseleti magyar or-
'szá 

ggyűlés j óváha gyásá t is.

A fegyelmezés formái

A nemzeti őrseregről szóló ]-848: XXIL törvény g1 § :
u ti-o.,dtu, h;gy a sereg tagjai ,,testi büntetéssel
nem fenyitetheűeK. Gr, natlhyány Lajos minisz-
i"r"t.,ot'rcnyszerúen szembeóült a fegyelmezés

kérdéskörének összetettségével, mi legyen az

álláspont a többi fegyveres eiőnél? E törvény hatá-

lva á császári-királyi katonacsapatokra természet-
Úerúen nem terieát ki, ott a teiti fenyítés hatály-
ban volt. Az ápriiísttörvények nem törölték el pl, a

botbüntetést sem.
A miniszterelnök tett egy lépést: MészátosLázát

hadüsvminiszter távolléiében ugyanis ideiglene-
s"., u"Údtigyet is irányította,ig5t 1848, május 15-én

kiadott egy"Íontos ,e.,deletet. 6 Attól tartva, h_9sy.a

testi büniótés tétele kedvezótlenül befolyásolhatja
a hazánkb an állomásozó katonasá gnál a f e gyelmi
helyzetet, rendeletében beszüntette a botozást,
miÁt feevelmezési formát.

p,, uiÁat is indokoltabb volt, mert 1B4B, május
19-én megkezdódott a honvédsé8 első tiz zászlőa|-

iának tobórzása és felállítása önkéntes alapon, Az
'orszásbaíl állomásozó cs. kir. katonaságnak a ma-
gvar iormánv alá rendeléséről az uralkodó ugyan
Íá+S. -al,r, 7-én rendeletben gondoskodott, és a

kormány iránti húségre is feleskették a katonasá-
got, a hádsereg fegyÖlmi helyzete azonban - első-

Jorban a tisztikar vonatkozásában - magyar nem-
zeti szempontból ingatagságot mutatott,

A testi fenyítés büntetőjogi formái

A testi fenyítés fő típusát a botbüntetést már a kö-
zépkorban is alkaláazták hazánkban, nemcsak a

Doisári életben, de katonai téren is. A fegyelmezés
inaírormai is léteztek" mint a hóhér keze által (vir-

satio per carnificem, fustigatio) ,,szolgáltatott]' sep-

larer) a vesszőzés és a kórbácsolás. A végrehajtás
tOrténhetett nyilvánosság előtt, de annak Ázátásá-.
val is. Nemesek és honoráciorok (a nem nemesl
siármarásű, de értelmisé gi f o glalk ozású e gyének)
valamint a szabad királyi városok polgárai mente-
sültek alóla. Jogilag srá, egyszerré kiállandó bot-
vasv korbácsüiés á tratalbtntetéssel volt egyen-

érÉtú, ezért az ítéIethozatal előtt azt orvosi vizs-
sálatnak kellett megelőznie, kiszabása esetén pe-

áig a kir. ÍtetOtaUlítroz íe||ebbezést lehetett be-

.,tiíitani. Az184}-as polgári átalakulás előtt a leg-

"Íor'rO 
törvényi szabi|yolás az 7840: IX,. tc,-ben öI-

iott testet, .r,Óty u pollari kihágás esetében szabá-

|yozta a botbüntetést.

parlamenti vita a katonaállításról

Az állami szuverenitás követelményeinek megfe-

lelően a magyar országgyű|és képviselóházának
tasiai 1B48. iÖÍius 11-én ÉÓ2retruattaisal fogadták el

azi' a kormányindíWányt, mely - Kossuth LaPs
pénzügyminiszter előtérjesztéóében - az önállő
'*u*uui'nuderő alapiát megteremtő 200 ezer újonc

és Íá millió hitel megajánlását kérte, A toryélrl
s)abályozás azonban"eihűződott, mert a DéIvi-

á"r.rOÍ szerb betörésekről érkeztek aggasztő hir ek
Pest-Budára . EzérI a hadügyminiszter 1848, július
1 3-án rákényszerült a nemátórsé g mozgós itását a

;
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és a déli határvidékre küldésére. A kitört harcok
során viszont hamar kiderült, hogy a nemzetőrség
önállóan nem ütőképes, csak a reguláris haderővel
összehangoltan képes sikeres pacifikáló hadmú-
veletre. Ráadásul a délvidéki nemzetőrök parancs-
noka, a katonai sorezredek iránytásához szokott
báró Bechtold Fülöp altábornagy, volt kassai had-
osztályparancsnok politikailag ingadozott, fél
szemmel mindig a bécsi politika alakulását fi-
gyelte: 1848. július 74-én ugyan parancsot adott
csapatainknak a szerb felkelők által védett és kó-
rülsáncolt Szenttamás (Srbobran, ma Szerbia)
megt{madására, de katonailag indokolatlanul ha-
mar visszavonta katonáit, s ez augusztus 19-én
megismétlődött.'

A magyar képviselőházban ez alatt a nagy lelke-
sedéssel elfogadott katonaállítási indítvány tör-
vénybe iktatása elakadt. A képviselők Batthyány
miniszterelnök javaslatára - Kossuth tiltakozása
ellenére - 1848. augusztus 1-én elhalasztották vi-
táj át, s Mészáros Lázár hadigyminisztert szemleút-
ra a Délvidékre kuldték. Ekkor még megalapozot-
tnak túnt magyar politikai körökben a remény,
hogy Ausztria bele fog olvadni az egységes Né-
metországba, s ennek következtében a Pragmatica
Sanctio automatikusan érvényét veszti, Mag,yaror-
szág vísszanyeri függetlenségét. A képviselőház
augusztus 3-án kimondta: ,,ha az auszftiai bécsl
kormány a franKurti összpontosult német hata-
lommal a német egységnek kérdése miatt háború-
ba keverednék" Magya r ország p ártolásár a Frank-
furt ellenében ne számítson." A masyal haderó ki-
állítását illetően a kormányon belül is voltak ellen-
tétek. Kossuth az újoncokból új honvédzászlóalja-
kat akart alakítani, Batthyány viszont a meglévő
sorezredekbe akarta besoroztatni óket. Batthyány
arra számitott, hogy az 1848. augusztus 6-án ho-
zott frankíu rh határ o zat, mely valamennyi német
tartomány hadserege számára előírta az egységes
jelkép és nemzeti szin használatát, érvet és ürú-
gyet szolgáltathat az önál'|ő magyal haderő mel-
lett, E számitást azonban keresztülhúzta augasz-
tus 7-én Theodor Baillet von Latour oszhák hadügy-
miniszter, aki egyszerúen levettette a német
nemzeti szalagokat a zászLóY,rőL 'Nem volt értelme
már a további időhűzásnak, igy a magyar képvise-
lőházban 1848. augusztus 1,6-án megkezdódótt a
katonaállítási törvény általános vltála.

A vita során összecsaptak az érvek,. Mészáros
Lázár hadigyminiszter korrekten elutasította a ra-
dikálisoknak az indítlt ányát, hogy az elsőként kiál-
lításra kerülő M ezer újoncokat l<zfuólag honvéd-
zászlőaljak alakítására használjákfel, és ne a cs. és
kir. hadseregbe kerüljenek besorozásra. Végül az a
többségi álláspont győzött, hogy elóször a sorezre-
dek 3, zászlóaLlait kell kiegészíteni újoncokkal, és a
fennmaradó létszámből alakítsanak íj honvédzász-
lóaljakat. A képviselőház augasztus 19-i ülésén
Mészáros hadügyminiszter is elfogadta e módosí-
tást,így kerult megszavazásra 1848. augusztus 21-án

226:117 arányban'. Ez e|&elépést jelentett az önál-
ló magyar honvédség megteremtésének útján, de
további kérdések vártak még tisztázásra.

Szumrák János (Besztercebánya) képviselő au-
gusztus 22- én a b ány ászok három kate góriáj ában
kívánt felmentést adni a katonáskodás alól. konk-
rétan felsorolta, hogy ,,az atarry és ezüst aknákban
és alagokban/ nem különben az olvaszdákban és
vá|aszdákban, végtére az anany és ezüst zúzmal-
mokban múködő munkásokra" gondol. Csiky kép-
viseló külön kérte, hogy stilárisan módosítsák a
szöveg: ,,aíérh egyéneket az anyakönyvek és egyéb
adatok segedelmével minden korbelieket külön
sorozatba ö s szeír at nak é s ora o sila g m e gu izs gált at nak" .

Helyette az szerepeljen, hogy az újoncokat ,,össze-
ítatják és orvosilag megvizsgáltatják', A felvidéki
újbány ai választókerületet képviselő Sebestény Ig-
nác azzal toldotta meg Csiky javaslatát, hogy prak-
tikus időtakarékossági okból ne a törvényjavaslat-
ban szerepló utat válasszák az újoncál|itás során:
először összeírás, majd a listának a honvédelmi
minisztériumhoz való felküldése, ahol a létszám
megállapítása történik, és azt követően kerül visz-
sza a helyi hatóságoknak. A minisztérium előre
szabja meg a kívánt létszámot és aztközölje a tör-
vényhatóságokkal, igy ,,az összeírás és kiállítás egy-
szerre történne".9

Nyáry Pál módosító javaslata

A vitában a botbüntetés alkalmazásának fenntartá-
sa váltott ki különösen nem kívánatos szenvedé-
lyeket. Nyáry Pál augusztus 22-én a21,. §-ra nézve
beadott egy módosító javaslatot, mely kimondta: ,,

A hadügyminiszter ideiglenesen az orczág önállá-
sához alkalmazott törvényről gondoskodjék; azon-
ban addig is, míg a jövő törvényhozás elébe katonai
törvénykönyvet terjeszt elő, a testi bünteté s az ösz-
szes hadseregnél eltöröltetik." Lényegében iehát
Batthyány május 15-i rendeletét akarta törvény-
erőre emelni és véglegesíteni.'oEz nehézválasz elé
állította Mészáros Lázár hadügyminisztert, aki
ho sszú katonai szo|gálatának tapasztalataira hivat-
kozva megvallotta, valóban ,,abot az emberiséget
gyalázza", de mielótt végleg törvényben eltöröl-
nénk alkalmazását, gondoskodni kell más fegyel-
mezési eszközökről. A mai,,borongós időben" eló-
fordulhat, hogy ,,ha a botbüntetést nem lehet alkal-
mazrti, akkor agyon kell lóni" a búnös katonát, tet-
tével ez lenne arányos.

Széchenyi István miniszteri beszéde"

Mészáros Lázár míniszter hozzászóIását nagy zaj
követte; gr. Széchenyi István közlekedési minisz-
ter kért szőt, akj bekiabálások közepette ment ki a
szőszél<re, ott körülrrézett és indokoltan megjegyez-
te: ,,régs szolgálatom után nem jól esik, hogy nem
akarnak kihallgatni". Mostmár bátorító Halljuk! -
kiáltások is hallatszottak" erre elkezdte beszédét.
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A miniszter a tőle megszokott felelósséggel je-
lentette ki: ,,ha Magyarországnak jövójét tekintem,
akkor, midőn az egész világ bomladozik, azt sze-
rencsés kifejtésben csak úgy látom, hogyha egy
nemzeti onáttO disciplinált (fegyelmezett) sereg á1l

lábon ezen sík országnak ezer ellenségei ellen." Az
USA példája bizonyítja, ,,melynél mi sem szaba-
aaubák, se.r, tiberaíirábbut lenni nem akarunk -
mondta Széchenyi - hogy ,,vannak oly állati em-
berek, kiket másképp féken tartani nem lehet, mint
testi büntetések áltál". }ól tudom, hogy ez olyan té-
ma, ami ellen ,,a legszebb dictiokat" (fellengzős
szónoklatokat) lehet előadni, de ,,egyedül a discip-
linólt (fegyelmezett) seregtől aárhatjuk jöuőnk sze-
rencséi l{itejlését'. Tartsuk szem előtt, ,,minden, mi
a jókat siitla, a rosszaknak kedvez". Ennek bizo-
nyitására Széchenyi felidézett egy ar]g!l_ anekdo-
tát: ,,A híres hajóskapitány Metlard, ki Napóleont
Elba szigetére vitte, fiatalember levén, tele a,leg-
szebb teóriákkal, hajós népének az első napokban
nyilvánította, hogy a régi rendszert elhaglwa, min-
dén testi büntetéósel fel fog hagyni," A bejelenés
megosztotta a legénységet, és másnap a tengeré-
szek szőszólókat ktilde k hozzá, akik azt mondták:
,,Tiszteljük és becsüljük nemes lelkületedet, jó
szándékodat, de úgy-látszik, hogy tapaszta|ásod
nincs. Mi, kikide jöttünl tudjuk, hogy testileg nem
leszünk megbüntetve, mert a büntetés nem ön-
kényleg történib hanem commissio @izott_ság). ál-

tal" . AÍ lesz a vége - idézte a matrózokat Széche-
nyi -, hogy ,,mindazon rossz emberek helyett, kik-
nót kotetességüket teljesíteni kellett, ha nem fél-
nek a testi buntetéstól, nekünk jóknak kell teljesí-
teni, s ha azokat akarod kímélni, minket büntetsz."

Széchenyi István összegezésül megismételte:
,,MéLtőztaisék a régi rendszert megtartani, s ha va-
lósággal igaz az, hógy egy független önálló selegre
sztiÉÚgtink van, né törJük meg annakdiscipliná-
ját (fegyelmezettségét), vagy ne tegyük lehetetlen-
hO, no§y ki ezen sereget alkotni vagy vezetni_fog-
ják, olyánokat, kiken aszó nem íog, testileg_ne bün-
tethesieneK. A régi császáihadsereghez képest ab-
ban van különbsé§ hogy most a Kriegsrecht (katonai
büntetőtörvénykönyv) áItal szablákki az ítéleteket.

Az újoncok-úgyi-s az e|ső kategóriába kerülnek,
ahol a iesti büntetés nincs alkalmazásban, és külö-
nösen ,,rraw oknak kell lenni", hogy a másik kate-
góriába áttégyenek valakit. Ha a ,,haditanács" illet-
ie a katonaibirOságok számára a testi büntetések
kiszabását megtiltjuk, nem lesz olyan eszköz,m9ly,-
lyel ,,szoros kézben tarthatjuk a rosszaka{'. Szé-
Óhenyi a várható reagálásoknak is elébe ment, mi-
kor Ózeilemesen megemlítette,,,Pestnek (megyé-
nek) tisztelt képviselője természet szerint igen
könnyen fog ellenem felhozni" érveket - Teleki
Lászlóta célizoft, aki Abonyt képviselte - hiszen
,,egy andalgó szía más színben látja a dolgot."

Teleki Lászlő visszavág

Széchenyi íelszőlalását Teleki nem is hagyta sző
nélkül, anélkül, hogy nevén nevezte volna a mi-
tiszter, megértette a célzástés gunyoros megsegyez-
te elöljáróbán: ,,A most szólott miniszter úrtól már
sokszor lehetett hallani, hogy mikor valami rossz-
ról van sző, ami nálunk létezik, teszem a pesti por,
a világnak különféle részeiben széttekintünk, rig
valahÓl azt a port feltalátjul és azza| vigasztaljuk
magunkat: hiizen ezen városban/ p.o. (példának
okaul; Berlinben is szinte oly nagy a por, mint Pes-
ten, tehát nálunk is ellehet.""A miniszter e mód-
szert alkalmazta a botbüntetés esetében is, ,,vígasz-
taltamagát, hogy Amerikában létezík' és hivatko-
zott angol példára is. Elfeledkezett arről, hogy az
angliai és Jmi hadkiegészítésünk gyakorlata elté-
rő,btt,,a katonaságot fogadjál nálunk pedig álta-
lános katonaállítás van." Ha valami új rendszert el-
kezdünk kiépíteni, nem célszerú olyat betenni, ami
nem illik bele, tartsuk szem előtt Horatius mon-
dását: ,,Desinit in piscem mulier formosa superne"
(A felül szép nő halban végződik). Ne feledkez-
zünk meg airól, hogy új alapokon álló haderőt kí-
vánunk létrehozni,,,melybe hazánknak egész ifiú-
sága, s annak legmíveltebb része is beleszámítta-
tik." EzéTt,,lehetetlennek tartom", hogy a 19 éves
fiúkat, akJk ,,az emberiségnek szelíd szabályai sze,
rint" nevelkedtek, három-négy évig ,,bot alatt"
legyenek. A fegyelmezésnek más módjai is van-
nak, a francia és a porosz hadseregre se lehet rá-
mondani, hogy fegyelmezetlen, pedig ott a bot-
büntetés ,,egészert el van törölve."

Ezt követóen Nyáry Pál emelkedett szó|ásra, és
meglepetésének adott hangot, hogy miniszter szá-
jáb Ól hangzo tt el a bo tbüntetést támo gató vélemény.
,Magyarórszág átalakls,lása furcsa kis átalakulás
vohá, ha akkoi, midőn Európában minden mívelt
ember rosszalja a botbüntetést, éppen Magyaror-
szágmintsztéiiuma sző|aI fe| a botbüntetés továb-
bi fenntartására", Célunk ,,egy nemzeti és alkot-
mányos hadsereget felállítani." Széchenyi gróf
erue azt mondja, hogy ,,mi ábrándozunk". Jóma-
1am ,,a gyakorlat embere vagyok', néhány éve
Pest megyében ötszázezer ember között ,,akőzbá-
torság fénntartása van reám bízva". Nézzék meg
Pest vármegye jegyzőkönywét az utolsó négy év-
ben, a kir. táblához fellebbezett perekben is nagy-
részt elvan törölve a botbüntetés tétele. Gyakorlati
szempontból kózelítve ,,azthiszem, hogy akit 98y-
szer ily gyalázatosan megbüntetnek, az többé bec-
sületei ember nem lesz; ahol nagyon osztogattatik
a botbüntetés, ott demoralizálják az embereket." A
márciusi események idején az egyen|őség elve
kimondásának kifej ezettem örültem, ezért,,magam-
ra vállaltam a felelősséget, és Pest vármegyében
egészen eltöröltem a botbüntetést," Nemzeti had-
sóreget akarunk létrehozni, de azon belül is kü-
lönbiéget teszün§ hiszen ,,a honvédek a testi bün-
tetés alól felmentetnek.
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. Bernáth Jőzsef képviselő (Bihar megye/ Székely-
híd) is csatlakozott az ellenzókhöz, s felhívta aÍi-
S/elle1, m§8yéjében Beöthy ÖdOn alispánsága
alatt kúlön hoztak egy végzést, amely ,,az'embeíi-
séget lealázó becstelen büntetésmódot" eltörölte.
Majd utalt Szacsvay Imre, Naglwárad országgyű-
lési képviselOje áltál a kormáÍ}nak beadott"!Ótí-
córa, mely szóvá tette, hogy,,aLgéptitetben .,em
régen történt embertelen botoztatás... a katonai if-
júságban a legnagyobb ingerültsé get idézte elő" ,13

Befejezésül megismétel te,,,én tehá1 a botbüntetést
sem javító, sem elrettentő eszköznek nem látván,
Nyáry indítványát pártolom."

Bernáth hozzászólása után MászárosLázár had-
ügyminiszter tömören, mintegy zárszőul elmond-
ta: ,,Nem az akérdés, hogy megmaradjon-e a bot-
büntetés? Én sem ,rugyoii u.,.,ák barátla, hanem
Tíg egy tökéletes hadi törvény nem léiezik" nem
hiszem, hogy hasznos volna praeoccupálni (előre
eltörölni) a törvényeket, mikoia büntetésekról még
nem gondolkoztunk".'n

Irinyi József (Bihar megye/ Hosszúpály) ezzel
egyetértett, javasolta hogy bizzák meg a hadügy-
minisztert az űjkatonai büntető törvénykónyv lá-
dolgoztatására, addig az eddigs gyakoriat marad-
jon érvényben.

Patay l őzseí személyeskedő íelszőlalása

Irinyit követően Patay József (Pest vármegye, Mo-
nor) képviselő kért szőt, a14 először elvi sikon ko-
zelítette meg a kérdést: ,,Március 15. után, mikor azt
gond.oltuk, hogy kiaíatuk a szabadságot, szabad ailágban
élünk, olyasmit határozni, hogy a bőtozás újabban beho-
zasséb aalóban olyan dolog, hogy a hazánák nem na4y
becsületére uálik. Különben is kimondottuk az e1yen-
lő2ég9t, hát micsoda egyenlőség lesz az, ha a töbÚ"pol-
gártársak fel aannak ez alól mentue, akatonaságnáí pe-
dig_abot ezen túl is t'ennáll!?" Majd Patay meggonáo-
latlanul, kertelés nélkül személyébén iimegtá-
madta Széchenyi Istvánt, elfeledkezve a renákí-
vüli körülményekről; ,,Nagyon sajnálom, hogy ezt ép-
pen 8r. Széchenyi teszi, ki a nemzetet t'elébreiitette ál-
mából, s a ret'orm zászlaját elől aitte, most pedig hátra

1negy aele. Ezt én a gróftól nem aártam, s még egyszer
kimondom, hogy én egyenlőséget akarok a katőnaáágnál
szinte úgy, mint a polgdrokntíl".''

Papp Pál (Heves megye/ Kápolna) képviseló
szintén a botbüntetés eltörlése mellett szólt, de ek-
kor már minden szem Széchenyire szegeződött.

Gr. Széchenyi István v álasza

A miniszter felállt, körülnézett, s mivel bejelentet-
ték, ho gy a ho zzászőlás ra j elentkeze ttek vís szalép-
tek, megkezdhette beszédét. ,,Saját becsületem meg-
mentése uégett köteles aagyok kinyilatkoztatni, hogy én
a nemzetnek becsületét, mint Patay József köaettáiiunk
mondta, nem abban találom, hogy a nemzet magát ae-
resse, aagy aerni aknrnám. - Azt is tette még hozzá Pa-

tay, hogy ewszer aittem a zászlót elől és most hátra me-
gy ek. _Ez becsület es embernek t'ój, ily en szaa aknt me g kel-
lene fontolni. Részemről azt móndóttam és azt moido-,
hogy ! magyar.b,ecsületnek a hadsereg legutolsó horgo-
nya, és azt disciplinálaa (t'egyelmezettei) kíuánnám látii''.

Az összehasonlítás, hogy a botbünteiés a polgári
életben eltörlésre került,,,nem ide való, maja áeg
fogju_k látni, lesznek-e jó következményeÍ? Akal
rom_ hinni, hogy lesznek; de más dolog 

-az, 
mikor

az ellenség előtt a gonosztevőt bezáratnívagv más-
képpen büntetni nem lehet". Széchenyi ihadse-
reg fegyelmi helyzetének szigorú törvényi szabá-
lyozására gondolt, konkrétan a katonai btintető-
törvénykön yv úlr aío galmazás ár a.

. _Befejezésül hozzátette,,,a katonaság discipliná-
j áb an (íe gyelmezettsé gében) látom naianmát 

1 
o-

vendőjét és azt szoros fenyíték nélkül nem tudóm
elképzelni. De azt nem mondtam, hogy a nem-
zetnek becsületét abban helyezem, hógy magát
veresse. Ilyen imputatioktól (vádaktól) tillakozóm
a jövendőre".'u Az,,imputatio" kifejezést találóan
használta Széchenyi István, hiszen a büntetőjog-
ban ,,beszámítást" jelent, a búnös emberi cselek-
ményre, mint okra való visszavezetést. Ez ellen til-
takozott.

lajná]ato9 tény, hogy e parlamenti vitát pisz-
tolypárbaj követte - mint iarga János történész
irla - Széchenyi ,,mások füle hállatára szarember-
nek titulálta Patayt, aki erre pisztolypárbajra hívta
ki őt. A párbaj más.,ap - szeiencséió és miden bi
zo.nny al e gymás tudatos kímélésének eredménye-
képpen - sebesülés nélkül ért véget,"l'

A katonaállítás nyolc napra húzódő vitála már
vége felé, amikor augusztús 23-án Nyáry ral mO-
dositó javaslata érdemben bekerült 

-a 
t-örvényja-

vaslatba. Nyáry az utolsó pillanatban a ,,testi bi;ite-
tés" meg]elölést, a ,,aeretési testi büntetés'' l<tíele-
zésre változtatta.

A képviselőházban kikristályos odott az általános
álláspont, mely szerint a hadügyminiszternek a jö-
vó._t9rvényhozás elé új katonai törvényjavaslaiot
kell beterjesztenie. Batthyány miniszteréÍnök beje-
lentette, sokan szóltak a tesii büntetés haladékia-
lan eltörlése ellen, sok fontos ok merült fel, és ezek
száma még szaporítható is, ezért felhatalmazva ér-
zimagát a kormány a ,,szavazat alá bocsátásától el-
állni s a pótlékot elfogadni".

Az ülésvezető Pázmándy Dénes ülésvezető el-
nök ezután Nyáry Pál kiegészító módosít ását az
észrevételek hiányában elfogadottnak jelentette
ki. Sokan viszont szavazást liöveteltek, erre Kos-
suth voksol ásr a íelszőlitva képviselőtársait : támo-
gató igen szavazata jeléül felpattant, s példáját
szinte az egész ház követte. Igy előállt ai a riíka
eset, hog-y az elnök egyhangúlag elfogadottként
hirdethette ki a katonaállítást törvényiavaslatot.

Az űjoncállítás kérdésköre azonbán ezzel még
nem zárult el, ugyanis Mészáros Lázár hadi$ymi-
niszter új paragrafus beiktatásával azt kíváná le-
szögezní, hogy a honvédzászlóaljakkal a hadügy-
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miniszter rendelkezik. Eddig ugyanis az 7848. má-
jus 19-i rendelet nyomán szervezett tiz zászlóa|j,
mindmáig a miniszterelnök rendelkezési állomá-
nyába tartozott. A hadügyminiszter javaslatát a
házvita és szavazás nélkül elfogadta. Az egybeszer-
kesztett törvényj avaslat végszav azásár a azonban
csak augusztus 26-án került sor. Ezután átkerült a
törvényj avaslat a felsőh ázhoz 1őv áhagy ásr a.

Noha a felsőház illetékes bizottsága változtatás
nélküli jőváhagyását javasolta, augnsztus 29-én
mégis üta előzte meg a végszavazást. Majláth György
elnöklete alatt ülésezett a felsőház, akjről köztu-
dott volt türelmessége: most is némileg teret enge-
dett a szenvedélyeknek. Különösen Ujhávy Lászlő
sárosi főispán beszéde volt támadó é|ű. Ujházy fő
kifogása azvol|hogy az alsóház többsége belement
abba, hogy ne magyal vezényletű új ezredekbe ke-
rüljenek többségében az újonckatonák. Ebbe bele-
értette az igyvezetést, valamint a nemzeti szín és
zászló használatát is.

Ekkor a kormányt képviselő Kossuth Lajosnak
kellett védelmébe venni a kifogásolt kompromis-
szumos paragrafust. Kossuth őszintén bevallotta, e
módosítás saját meggyőződésével sem egyezik, de
ahaza iránti kötelességből, a ,,körülmények szerencsét-
Ien kénytelenségénél íogro",kénytelen volt azt elfo-
gadni," Egyébként is a nemzet nincs abban a
helyzetben, hogy ,,az elvekben szigorű következe-
tességet követelhessen".

Végül aíe|sőház, ha nem is egyhangúan, de elfo-
gadta a törvénytervezetet. Szemere Bertalan bel-
ügyminiszter nem várta meg a királyi szentesítést,
hanem azonnal intézkedett: 1848. augusztus 29-én
rendeletet bocsátott ki a törvényhatóságokhoz, és
elrendelte az újoncok besorozását.

Erre azért is módja volt, mert közben a Délvi-
dékre utazott Mészáros Lázár hadigyminiszter,
Batthyány miniszterelnök helyettesítése pedig rá-
hárult, mert Deák Ferenc ígazságngy miniszterrel
Bécsbe utazott a kormányfő.

A törvényjavaslat királyi szentesítése azonban
elhúzódott, ezért Kossuth Lajos pénzügyminiszter
1848. szeptember 12-én két határozati javaslatot
terjesztett be a képviselőházba. Az egyik 1óvá l<-
vánta hagyni a szeptember 6-án keltezett pénzügy-
miniszteri rendeletet, mely 61 millió forint erejéig
- kamattal nem terhelt - pénzjegyek kibocsátását
írta elő. A másik javaslat az újoncozásra vonatko-
zott: ez megerősítette a testi fenyítés eltörlését a
hadsere gben, a kor szerinti évját ati kate gorizá|ást,
és a katonaállításkor a sorshúzás szerinti eljárást.

Abban viszont eltért a szentesítésre váró törvény-
javaslat szövegétől, hogy az újonckatonákat első-
sorban toborzással kívánta kiállítani, és csak akkor
fordult volna a sorshúzáshoz, ha nincs meg az elő-
írt létszám. A családban az egyetlen fiúnak és vőnek"
továbbá ugyanazon család második fiának, meg-
engedte a helyettesítést, ha őket érte a sorhúzás.

Az újoncokból magyar vezényleti és üglwitelú
nyelvú honvédzászlóaljakat kívánt szervezní,

melyek magyar zászló alatt és nemzeti színekben
küzdenek. A sorezredek tisztjeinek és katonáinak
engedélyezte az átállást a honvédek közé, mégpe-
dig a szolgálati idejüket kitöltöttek esetén zsoldjuk
1/3-al tőrténő emelésével. Az újoncok szolgálati
idejét a háború idejére irányozta elő, amelyet a tör-
vény által előirt négy éví szo|gálati időbe be kell
számitani. Ahatározat arra is kiterjedt, hogybizto-
sította az önkéntesekból alakult csapatok és hon-
v édzászLő aljak tisztj eit, hogy rangjuk meghagyá-
sával fognak átkerülni a majdani reguláris haderő-
höz, A hadi kitüntetéssel rendelkező vitézeknek
kilátásba helyezte, hogy birtoktalanságuk esetén a
kincstári javak betelepítésénél különös tekintettel
fognak róluk gondoskodni."

Utóhang

Széchenyi Istvánt e vita úgy mutatta be, mint aki
igen gyakorlatias, racionális gondoskodású. Hatá-
rozott álláspontja mögött azonban sok tépelődés
rejlett, s amikor 1848. szeptember 4-én a képvise-
lőházban Kossuth Lajos be|elentette, a nemzet az
ellenforradalmi támadásokkal szemben az önvé-
delem eszközeit,/nem a törvényból, hanem ahaza
v eszé|y ébő| fogj a merít eni", Széchenyi e gészségi
állapotában hirtelen zuhanásszerú romlás követ-
kezett be: 1848. szeptember 5-én sikertelen öngyil-
kossá gi kísérlete után háziorvo sa kíséretében elin-
dult előfogatos hintóján a döblingi elmegyógyinté-
zetbe. Goergen dr. intézete adott számára mene-
déket egészen 1860. április 7-érőlB-ára virradó éj-
szakáig, amikor visszaadta nemes lelkét Teremtő-
jének. Számára elviselhetetlennek bizonyult az el-
torzult v tlág. Igaza y an az irodalomkritikus B eöthy
Zsoltnak (1,848-1922): ,,...a nemzetéuel aaló közösség
érzésének ldngja.., Széchenyi lelkében oly mérhetetlen
és föltétlen, hogy ő, kinél élesebben senki sem látta, ke-
ményebben senki nem ostorozta és mélyebben senki sem

fájlalta a nemzet hibáit, titkos óráinakmagáaal ualó szám-
aetésében, naplóiban szinte elemi erőtlel tör ki belőle a
aallomás : > Szeretlek, minden hibdiddal>. "'o

Cr. Széchenyi Istvánnak a katonai fegyelmezés
kérdésében kifejtett álláspontja tanulságosan mu-
tatja, mennyire mély érzésből fakadnak az állam-
férfiak döntései. Igazo|1ák Publius Terentius Afer
aforizmálát, akj igy írt: ,,Obsequium amicos, aeritas
odium parit (Az engedékenység barátokat, azigaz-
ság gyúlöletet szül). "Rendkívüli sorsfordító hely-
zetekben bizony minden lépés, törvényhozói dön-
tés fokozott megfontolást kíván! Vukoaics Sebő, a
Szemere-kormány igazságigy minisztere 1,849 . jú-
niusi rendeletében szüntette meg a botbüntetést.

A testi búntetés teljes körú megszüntetésérő| az
1,867-es Kiegyezés után meghozott 7871: LII. tc.
rendelkezett majd, mely búnvádi és szabálysértési
esetekben minden nemét és formáját eltörölte.
Ezek akár íő -, v agy mellékbünte tésként, súlyosbító
vagy fegyelmi büntetésként kerültek kiszabásra,
akkor is vonatkozik rájuk a törvény határozata,
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frATH§§R§
A politikus halálának hírére Mindszenty Gedeon

$olsva, 1,829. okt.8. - Eger, 1877.1űn.5.) költő, a
Heves vármegyei Bükkszenterzsébet plébánosa így
br6súzott az államféríitól költeményében :

Széchenyi halálára (Ápr. 8. 1860.)''

Könnyet, könnyet a magyarna§
Vérkönnyet, szent Istenünk!
Ki búját sok századoknak
Ereztetted már velünk
István, Lászlő s nagy Hunyadnak
Sírtunk már hamvedrein;
Könnyet, könnyet a magyarnak
Ujra dúl a honfi kín.

Egy országra zúg abánat,
lgy nemzet zokog ma fel,
Oh, hogy milliók csillagának
Halni, halni, halni kell!
Meghalt a megvíhatatlan
Honszerelmi fájdalom,
csak a te búd hallhatatlan,
A te búd - óh drága hon!

Hol egy porszem ahazából
A dicsőnek nyughelyül,
Melybe munkás homlokáról
Egy forró csöpp nem vegyül?
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Nem, óh nem rög, könnyek árja
Vonjon rá örök lepelt,
Mint az ósök szent Dunája
Eltemette hós Etelt.

,}/int az ósök áldozának,
Aldozzunk e sír felett,
Es szenteljük mind torának
Ahozzá hú szíveket;
A dicső halottnak foglya
Ugy is minden honfi szív,
Mely sebében összeomolva
A hon fájdalmával vív.

S te nagy Isten! Népek atyja,
Adj lelkének nyugalmat,
Kit tán ott is a magasba'
A honüdv gondja szaggat;
S add, ha majd sírjához lépünk
Egy jobb korra derúlve,
Bizton mondjuk: ha te velünk,
ki állhat ellenünkbe?

Cr. Széchenyi István egyéniségében képletesen
tükrözik a klasszikus latin szállóige bölcsessége: ,,Ta-
citum tormentum animi conscientia"(A lélek szót-
lan gyötrelme a lelkiismeret). A magyar nemzet sze-
retetteljes emlékezetében ő mindig íg él.
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