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cn . ORSZÁGOS ÜLÉS 
1867. marezius 9-dikén 

Z e y k K á r o l y e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai: Bemutattatnak : Waehsmann Vilmos pénz- és adóügyi munkálata, úgyszintén panasza Rottenbiller Lipót el
len ; a 67-es bizottság jelentése és javaslata, azon bizottság kisebbségének külön véleménye, s Madarász József ós társai indítványa 
a 67-es munkálatra nézve. A sajtóügyre vonatkozó miniszteri elöterjesztvény tárgyaltatván, elfogadtatik. Kérdés intéztetvén, a 
pénzügyminiszter kijelenti, hogy az 1866-dik évi osztrák államkölcsön a magyar koronái uradalmakat nem terheli a a hitelművele
tekből netán fenmarandó fölöslegek hovaforditása iránt a minisztérium előterjesztéseket fog tenni az országgyűlésnek. A ház elhatá
rozza, hogy a megszavazott négy fölhatalmazás kizárólag a jelen felelős magyar minisztériumnak szól. A kérvény! bizottság jelentése 
alapján : Kuliffay János kérvénye mellőztetik ; a magyar földtani társulaté a közintézeti s pénzügyi bizottságokhoz, Császár községéé 
az igazságügy minisztériumhoz utasfttatik. 

A kormány részéről jelen vannak: Eötvös Jó
zsef h., Gorove István, Horvát Boldizsár, Miké Imre 
gr., később Lányay Menyhért és Wenckheim Béla b. 

Az ülés kezdődik d. e. 10 '/„ órakor. 

E l n ö k : Az ülés megnyílt. A jegyzőkönyvet 
Ocsvay Ferenez fogja vezetni, a szólani kívánók 
neveit Dimitrievics Milos és Tóth Vilmos jegyzi föl. 

A tegnapi ülés jegyzőkönyve fog hitele
síttetni. 

R á d a y Lász ló j e g y z ő (olvassa a marezius 
8-dikán tartott ülés jegyzökönyvét.) 

E l n ö k : Senkinek sincs észrevétele a jegyző
könyv ellen ? (Nincs.') Tehát hitelesíttetik. 

Két kérvényt kívánok a t. ház elé terjeszteni. 
Waehsmann Vilmos pesti művegyész úgy a pénz
es adóügyre, mint az ország védelmére vonatkozó 
szakmunkáját figyelembe vétetni és e tekintetben tör
vényhozási utón rendelkezni kér. Ugyancsak ő, Rot
tenbiller Lipót pesti polgármesternek a hozzá beadott 
fontos irományok elsikkasztása és hivatali hatal
mának átlépése miatt, bünvád alá vonatását esz
közöltetni kéri. Mind két folyamodvány a kérvényi 
bizottságnak adatik át. 

A közös ügyek tárgyában kiküldött bizottság 
előadója kivan előterjesztést tenni. (Halljuk!) 

Csengery Antal: T. képviselőház! A közös 
viszonyok tárgyában kiküldött bizottság munkál
kodását befejezte. Van szerencsém, mint e bizott
ság jegyzőjének, bemutatnom e bizottság jelentését 
munkálkodásáról, mellékelve jegyzőkönyveit, mel
lékelve véleményét, és mellékelve a kisebbség kü
lön véleményét. Miután ezen mellékletek nagyobb 
terjedelműek, tán méltóztatnak azokat fölolvasot
taknak tekinteni és kinyomatásukat egyszerűen 
elrendelni. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Kivánja-e a t. ház, hogy ez iromá
nyok fölolvastassanak, vagy hogy fölolvasottakúl 
tekintessenek és kinyomatásuk azonnal elrendel
tessék? (Fölkiáltások: Fölolvasottaknak tekintjük!) 
Tehát fölolvasottaknak tekintetnek s kinyomatá
suk elrendeltetik *). 

Madarász József : T. ház! Hazánk e legna
gyobb fontosságú kérdésében megengedi a t. ház, 
hogy midőn azon viszonyokra nézve, melyek Ma
gyarországot, az örökös tartományokkal közösen 
érdeklik, a kinevezett bizottság jelentését beadta, 
és az a ház szabályai szerint kinyomatni rendeltetik; 
miután köztudomású mindnyájunk előtt, hogy 
mik foglaltatnak azon munkálatban: bátorkodom 
egy ellenindítványt mutatni be a t. háznak, kér
vén becses türelmöket a fölolvasáshoz, hogy az
után fölolvastatván, a házszabályok értelmében 
kinyomassék és tárgyalását a másikkal egyetem
ben méltóztassék elrendelni. 

ManojlOVÍCS E m i l : Kérem ezt is ép úgy 
föl olvasottnak tekinteni és kinyomatását elren
delni. (Fölkiáltások: Halljuk !) 

Madarász Józse f (olvassa az általa a ház 
asztalára letett indítványt * * ) . 

E l n ö k í Ki fog nyomatni, és mikor a közös 
ügyek tárgyaltatnak, ez is tárgyalás alá vétetik. 

Mai napirenden van a miniszteri elöterjeszt
vény a sajtó ügyében. 

Ocsvay Ferenez jegyző (olvassa a minisz
teri elöterjesztvényt a sajtó ügyében.) 

ManojlOViCS E m i l ; A sajtótörvényre vo
natkozólag módosítványt vagyok bátor benyújtani, 
melynek kifejtését a részletes vitatkozás alkalmá
val magamnak fentartom. 

*) Lásd az Irományok 69-dik számát. 
**) Lásd az Irományok 70-dik számát. 
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Ocsvay Ferencz jegyző (olvassa a módosít-
ványt:) „Módosítván y a f. é. február 25-dikén kelt 
miniszteri előterjesztésre vonatkozólag. 

„Az első pontban ezen szavak : „mely a 
sajtóvétségekről szól," maradjanak ki. 

„A harmadik pontban kimarad e szó : „vég
leges." 

„A negyedik pont igy lesz : „Addig is azon
ban, mig ő felsége kormánya eleget kivan tenni a 
törvény azon világos rendeletének, hogy sajtó
vétségek fölött ezentúl esküdtszékek Ítéljenek, most 
előre is Pesten, Debreezenben, Eperjesen. Nagy
szombatban, Kőszegen, s figyelemmel az ország 
némely részeinek ezen helyektől távol fekvésére, 
a szükséghez képest az ország több városában is 
ez esküdtszékek megalakítását azonnal végre fogja 
hajtani." 

„A hatodik pontban kimarad e szó: „öt," s a 
„bíróság" helyébe „bíróságok" tétetnek." 

E l n ö k : Az átalános vitatkozás következik. 
Sztratimirovics György: Indítva érzem 

magamat újból a kormány előterjesztvénye ellen 
fölszólalni. 

A lehető félreértések kikerülése végett előre 
kell bocsátanom, hogy a fönálló osztrák sajtótör
vénynek és az 1852-diki sajtóügyi törvénynovellá
nak nem vagyok tisztelője. 

Nem azért szólalok föl, hogy megszorítsam a 
sajtószabadságot, hanem hogy maradandóbb alapo
kon segítsem f ölépittetni, mint a milyeneket az 1848-
diki magyar sajtótörvény nyújtani látszik. Mertén 
ezen törvényt hazánk politikai és társadalmi álla
potának tekintetében elégtelennek, ki nem el égi-
tőnek tartom. Azt tartom, hogy ezen törvénynek 
életbe léptetése után, ugyanannak elégtelensége, 
ki nem elégítő volta rövid idő alatt napfényre jut
na és minket kényszerítene azt alapostul revide-
áltatni. 

Ez esetnek beálltával, fölfogásom szerint, a 
kormány ezen előterjesztvényének részünkről el
fogadása által megint csakuj provisorinmot terem
tenénk. Már pedig, uraim, én oly mélyen vagyok 
áthatva a provisorium oknak az egész közre kiter
jedő káros voltától, s azon megvesztegető befolyás
tól, melyet a törvények folytonos változása a köz 
erkölcsiségre s a nép jellemére gyakorol, valamint 
attól is, miszerint az a törvény előtti hódolatra, a 
törvénynek szentül megtartására annyira hátrá
nyos, hogy szabadelvű kormány ótalma alatt né
mi időre még inkább a status quot tartanám fen, 
addig t. i., mig egy, minden követelményeknek meg
felelő 4törvény hozatalára alkalom nyilnék. mint
sem egy oly törvényt léptessek életbe, melynek 
lényeges revisiója előttem kimaradhatlan. 

Bocsánat, uraim ! ha törött magyarságommal 
türelmöket hosszabb időre veszem igénybe. 

Én azt hiszem, hogy az állam törvényhozása 
szerves egészet képez, melynek minden egyes ré
szei, mint a láncznak szemei, egymással szorosan 
egybefüggnek. Azt tartom, épen nem tanácsos a 
törvényhozás egyik külön ágát előbb még végké
pen megállapitani, mintsem ugyanannak azon 
egyéb részei, melyek ahhoz s egymáshoz közvet
len viszonyban állanak, szintén végképen rendez
tettek. 

Kisértsük meg ezen igazságot a szóban forgó 
sajtótörvényre alkalmazni. 

Lényegénél fogva ezen törvény több oly fon
tos tárgyat foglal magában, melyek szintúgy a 
polgári, mint a büntető jog körébe esnek. Mig te
hát polgári s büntető törvénykönyvünk megfele-
lőleg átalakítva nincs, fölfogásom szerint a kér
désben forgó sajtótörvény is vét azon harmóniai 
összefüggés ellen, melynek valamely ország egész 
törvényhozásában uralkodnia kell. Már pedig, ura
im, a mi polgári és büntető' törvényünknek több 
lényeges fejezete azon szerencsétlen körülmények 
folytán, melyek 18 éven át hazánkban idegen tör
vénynek és jognak uralkodnia engedtek, korán 
sincsenjek a fejlődés azon fokán, hogy a jogtudo
mány mainapi követelményeinek megfeleló'leg jók
nak mondhatnók. 

Ez úttal csak oly esetek elősorolására szorít
kozom, melyek a sajtóperekben a leggyakrabban 
előfordulnak. Ilyenek a csendháborítás-, lázítás-, be
csületsértés- és rágalmazásra vonatkozó határoza
tok. Tudtomra nekünk ezen tekintetben nincsenek 
még egyetemes érvényű és kielégítő szabályaink 
és törvényeink. Mi lenne tehát annak következése, 
ha egy modern, uj, korszerű sajtótörvény, tekintet 
nélkül a haza egyéb törvényeire vagy azok hiá
nyaira, hozatnék? A törvényhozásban szükséges 
öszhangzás elérése tekintetéből, kellene vagy ama
zokat, bár a nép jellemének és erkölcsének talán 
jobban megfelelnek, ezen uj sajtótörvénynyel ösz-
hangzásba hozni, vagy pedig ez utóbbi, mint egy 
exoticus növény hazai földünkön, ellenmondásba s 
összeütközésbe jutván a nemzet erkölcseivel s né
zeteivel, az gyökeret nem verne, s mégis utoljára 
át kellene alakíttatnia s amaz egyéb törvényekhez 
átidomittatnia. 

En,uraim, nem vagyok jogász. Különben ise 
tárgy sokkal előbb jött szőnyegre, semhogy va
lami komolyabb tanulmányt fejhetnék ki arra néz
ve, vajon és mennyiben áll öszhangzatban e nyu
gati chablonra kidolgozott törvény hazai törvény
hozásunkkal. Azonban nyíltan meg vallhatom, mi
szerint e törvény czélszertisége felől kétkedem. 

Mára kor is, melyben az alkottatott, nem ked
vező gondolatot ébreszt — ha mindjárt az il
lető nem is jurista — minden gondolkodó állam-
férfraban. Elismert igazság, hogy a törvények nem 
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egyedül a törvénytudón)ány kifolyásai, hanem egy
szersmind azon kornak tükrei, melyben azok al
kottattak s melynek politikai és sociális állapotait 
kifejezik. Ezek marquirozott jellemet kölcsönöz
nek a törvényeknek. Békés idők szelíd, háborúsak 
vagy béke nélküliek szigorúakat szülnek. Milyen 
volt azon kor, melyben a sajtótörvény keletkezett ? 
A monarchico-aristokratikus absolutismus átmeneti 
korszaka volt az a demokrati köztársaságihoz. Ha
zánk forradalmi-anarchicus vonaglásainak időpont
ja az : A törvényhozók szellemét tehát a nagy sza
badságtól való félelem influáltá. Azon föltevés, hogy 
ezen forradalmi vonaglások hosszabb ideig tartanak, 
igen szigorú törvények kikoesátására birá őket, 
melyek azon idők tartamára ugyan alkalmasak, 
hanem békés állapotú időkre — ép azért, mert igen 
is szigorúak — alkalmatlanok. A kölcsönhatásnál 
fogva azonban, mely a törvények és valamely nem
zet erkölcsei között fenáll, e törvényeknek békés 
időkben nem szabad szigorúaknak lenni, ha káro
san hatni, az erkölcsöket megfertőztetni és a va
lódi szabadságot vesélyeztetni nem akarják. 

Itt e pontban culminálnak aggodalmaim a 
48-diki sajtótörvény s a mostani miniszteri elö'ter-
jesztvény ellen, büntetéseit igen szigorúaknak ta
lálván, úgy ezeket, mint a cautio elvesztését ille
tőleg. Igen korlátozóknak találom a sajtószabad
ságra vonatkozólag különösen alapok nagy bizto
sítékait, melyek nemzetgazdasági viszonyaink s ki
áltó szegénységünk mellett azon veszélynek tesz
nek ki, hogy legrövidebb idő alatt a sajtó pluto-
kratiai, szabadságellenes kaszt kezébe juthat. 

E gyéb államokra való hivatkozás, hol szint-
ily szigorú törvények vannak, nem lehet irányadó. 
Mert ez államokban vagy, mint Franciaországban, 
a tekintély ingattatott meg ismételt forradal
mak által, miszerint az állam tekintélye csak is a 
legszigorúbb eszközök fölhasználásával tartható 
fen; vagy,mint Angliában, a sajtó évszázados sza
badsága által a közvélemény annyira kifejlődött, 
hogy egy független, fölvilágosodott esküdtszék a 
sajtó legszigorúbb büntetéseit is ártalmatlanokká te
szi. Máskép van ez nálunk. Népünk alapvonásaiban 
patriarchális, monarchikus. A tekintély tisztelete 
nálunk inkább nagy, mint kis mértékre szorítko
zik, mert hát miként tarthatta volna fen magát más
különben egy törvénytelen kormány oly hosszú 
időkig? Nálunk tehát, hol különben is az erköl
csök s a nép jellemének következtében a tekintély
nek átalános és tökéletes tisztelete áll fen, ezt a 
megtámadások ellen drákói büntetésekkel védeni 
és fentartani annyi volna, mint a gyermeket ká
dastul kiönteni, annyi volna, mint a sajtószabadsá
got csirájában megölni. 

Azt fogják önök, uraim, mondani, hogy az 
esküdtszékek, melyek a „bűnös" vagy „nem bünö 3« 

KÉPV. H. NAPLÓ. 186%. in. 

kimondásában a büntetőtörvénytől függetlenül, lel-
kiismeretök meggyőződését követik, a szabad sajtó 
elismert őrei. Azt fogják mondani, hogy ép azért, 
mivel a sajtótörvények oly szigorúak, az esküdt
szék lelkiismeretességétől elvárható, miszerint a 
„nem vétkes" gyakoribb eset lesz, mint kevésbbé 
szigorú törvényeknél. Tagadom, hogy ez valamely 
törvény jóvolta mellett szól, ha olyan, mely, főkép 
midőn bűntett vagy vétek követtetett el, ennek el
követőjét csak azért állithassa szabad lábra, mivel 
a törvény tulszigoru, s az esküdtszék a vétkest in
kább semmi, mint tulszigoru büntetésben része
síti. Ü g y hiszem, ép ezen indok szolgál bizonyí
tásul, hogy a törvény hiányos és nem áll öszhang-
zatban a nemzet nézeteivel és a nyilvános erkölcs
csel, h^gy tehát revisiót kíván. 

De, uraim, épen honi és nemzeti körülmé
nyeinkben találom annak okát, hogy esküdtszé
keink még soká nem fogják nyújtani a garamiakat 
a sajtótörvény szigorúságai ellen is. E g y jó esküdt
szék fő kritériuma kizárólag abban áll, hogy Íté
leteiben semmikép se engedje magát alávetni a 
kormány befolyásának. Ilyenek lesznek-e esküdt
székeink ? 
^ Önök,uraim, kik hazánk sociális állapotaitép 
oly jól ismerik, mint én, e kérdésre azt válaszol
ják, hogy nem. A szabadságot tanulni kell, uraim 
— társaságaink azon osztályának kivételével, mely 
már régóta élvezi az alkotmányosság gyümölcseit. 
Polgáraink s népünk nagy száma tizennyoloz évi 
nyakörv után az önkormányzatnak gyakorlatából 
annyira kijött-e, hogy hajlandó minden kormány 
befolyásának a legkészségesebben engedni ? Erős 
meggyőződésem, miszerint a jelen kormány alkot
mányosan és liberálisan fog mindenben eljárni -, 
azonban ha törvényt alkotok, e törvényt olyannak 
szeretem látni, mely egy rósz kormány kísérletei 
ellenében is képes legyen a szabadságot védeni. Ve
gyék aztán ehhez még a nagy érzékenységet, mely 
népünknél, valamint minden oly népnél, mely a 
szabad sajtót rég nélkülözi, a sajtó által bár ártatla
nul elkövetett megtámadások alkalmával mutatko
zik : s akkor meg fogják nekem engedni, hogy le
hetséges, hogy az esküdtszékek e tái-gyban saját 
érzelmeiknek egyedi tekintetbe vételével inkább 
fognak szigorúan, mint szelíden eljárni a sajtó
ügyben. 

Ez is tehát egy ok arra, hogy a sajtóügyben 
a szigorú büntetőtörvény mellőztessék. 

Es vajon a mi birói karunk oly fából fara
gott-e, hogy az esküdtszékek hiányos önállóságát 
az előforduló bűneseteknek szabadelvű s függet
len megítélése által pótolhassa'? A korlátlan hata
lom befolyásainak kitéve s nagygyá nevelve, ami 
birói karunk — kevés tiszteletre méltó kivétellel 
— akaratlanul is, a bureaucratismus mérgét és a 
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törvény holt betűje előtti vakbuzgó hódolatot 
szivta magába. Hozzászokott az absolut gyakor
lathoz, az írásbeli eljáráshoz és az elégtelen bebi-
zonyitási theoriához. És ez most, rögtön, Ítélete
ket hozzon oly esetekben, melyekben, mint a saj
tóügyekben, az élő viszonyok nagyobb súlyt ké
peznek, mint a formák? Az a birói kar, mely 
megszokta kisszerű pontossággal csakis törvény
szakokat, de koránsem a népek életét megitélni, 
az a népnek azon eleven élet-nyilatkozata fölött, 
mely a sajtóban elö'térbe lép, törvényt üljön ? 
Ennek paragrafusai minden előfordult esetekre és 
viszonyokra nézve egyiránt kötelezők valának, 
holott épen a sajtópörökben oly valami, a mi, kü
lönös helyzetnél s közérzületnél fogva, tegnap 
még veszedelmes volt, ma már koránsem az, s 
minden valószínűség szerint holnap sem lesz az. 

Vegyék továbbá fontolóra, hogy épen a saj
tótörvényekben nehéz és csaknem lehetetlen mind 
azt szorosan meghatározni, a mit mondani és irni 
szabad vagy nem szabad, s hogy itt a törvény-
czikk sokkal inkább, mint másutt, csakis az alakra 
terjedhet ki, s koránsem arra, a mi a sajtókihágá
sokban a leglényegesebb, t. í. az értelemre s szán-
doklatra: akkor el fogják ismerni, hogy, olyan es
küdtszék és olyan birák mellett, a 48-diki sajtó
törvény tulszigoru arra , hogy a sajtószabadsá
got lehetővé tegye. 

Vegyék fontolóra, hogy a sajtópörök jobba
dán politikai természetűek, hogy tehát a hiányos 
esküdtszék mellett a biró oly helyzetbe jut, hogy 
egyúttal biró is, fél is legyen. 

Ne téveszszük szemünk elől a birói karunk 
által a bureaukrat rendszer idejében megszokott 
félelmet, hogy hivatalos eljárásában semmi áron se 
bizonyuljon kevésbbé buzgónak, s ennélfogva in
kább a súlyosabb, mintsem a könnyebb bünte
tésfokokat fogja alkalmazni: s akkor aggodalmai
mat kérdéses sajtótörvényünk tulszigorusága al
kalmából méltányolni fogják. 

Ha ezen 48-diki törvényt revisió nélkül meg
tartjuk, azon esetre bátorkodom előre megmon
dani, hogy félév múlva minden vidéki városaink
ban mind annyi szerkesztő és munkatárs meg
lehet annyi és annyi évre hűsre fog kerülni. S én 
ez esetre bátorkodnám egyszersmind a kormányt 
megkérni, látná el magát most már elegendő szá
mú hírlapírókkal, hogy aztán azokat a hú'sre ke
rül ők helyébe ex officio küldhesse. 

Én tehát az előterjesztvény ellen vagyok, és 
azt indítványozom: adassék meg a kormánynak 
e tekintetben is a fölhatalmazás, hogy szabadelvű 
eljárás mellett ideiglenes sajtónovellát bocsásson 
k i ; egyszersmind a t. házat kérem, küldjön ki vá
lasztmányt a 48-diki sajtótörvény alapos revisiója 
végett. 

Hodosiu József: T. ház! Én a szőnyegen 
levő miniszteri előterjesztés ellen akarok beszélni. 

Valamint a lelkiismereti szabadság vagy val
lásszabadság és az egyesületi szabad jog, úgy a 
gondolatszabadság is vagy a szabad sajtó is egyike 
az egyén legszebb és legfenségesebb szabadságai
nak. A sajtószabadságnak nem kell ismernie más 
határokat, mint a mások jogainak sérthetlenségét 
és tiszteletben tartását. Csak szabad sajtó útján fej
lődhetik a tudomány, műveltség és a nemzeti ér
zet ; csak a szabadsajtó az, mely által az egyén 
szive érzelmeit s esze gondolatait szabadon kifejt
heti ; szabad sajtó nélkül a műveltség csak kény
szeritett, a szabad gondolat csak halva született 
mennyei szikra, a szabad gondolat csak gyötre
lem. Azért minden müveit, s különösen alkotmá
nyos országban a sajtó vagy tökéletesen szabad, 
vagy csak igen kevés megszorításoknak örvend — 
ha t. i. a megszorításokat is nevezhetnök olyasmi
nek, a min örvendeni lehetne. En részemről a sza
bad sajtónak nem tennék egyéb korlátokat és más 
határokat, mint a mint föntebb mondottam: a má
sok jogai sérthetlenségét és tiszteletbentartását, a 
nélkül azonban, hogy a jogosság, illedelem és tisz
telet korlátai közt mások jogai fölött saját gondo
lataimat is szabadon ne nyilváníthassam. Sőt még 
ezt is sajtószabadságnak tartom : midőn tehát a 
sajtószabadságot elvileg kimondom és elismerem, 
nem akarok, nem akarhatok fölötte oly törvényt 
alkotni vagy oly törvényt visszaállítani, mely az 
egész sajtószabadságot csak illusoriussá teszi. 

A discussio alatt levő miniszteri előterjesztés 
által az 1848-ki 18-ik sajtótörvényczikk szándé
koltatik visszaállíttatni, és némileg annak tettleges 
visszaállítására fölhatalmazás kéretik. 

Ha tekintjük ama törvényczikket és különö
sen annak némi speciális rendeleteit, azt inkább 
nem szabad sajtótörvéiiyczikknek nevezhetnök. 
Kezdő szakasza, s illetőleg 1-ső és 2-ik §-sa a leg-
szabadelvübb; de következnek azután oly czikkek 
vagy §§-ok, melyek vajmi messze esnek a szabad 
sajtó elvétől, és mondhatom, sokkal keményebbek, 
mint az osztrák bünfenyitő törvénykönyv legir-
galmatlanabb paragrafusai is. Én úgy hiszem, 
hogy jó, czélszerü és mindenben megfelelő sajtó
törvényt csak ott lehet alkotni, hol már egy jó
forma criminalis és civilis codex van. Valljuk meg, 
hogy bizony Magyarországban se az egyikkel, se 
a másikkal nem bírunk; hanem sok, és a legké
nyesebb esetekben, hol a polgár vagyona vagy 
élete forog kérdésben, csak a biró bölcs belátására 
bizatik minden. Ez, meglehet, hogy bölcs előrelá
tás ott, hol az országot csak ugyanazon egy nép, 
csak ugyanazon egy nemzet lakja; de igen ve
szélyes fegyver lehet ott, hol az egyes vagyona 
és élete fölött nem természetes birái itélkednek. 
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A törvénynek apodicticusnak kell lennie, 
nem pedig oly elasticusnak, hogy azt mindenfelé 
lehessen magyarázgatni. Es ime épen a szóban 
levő sajtótörvény sok helyütt magán viseli az ela-
stieitás jellegét. A fenálló törvényekben a szabad 
gyülekezeti jog se megtiltva, se megengedve nin
csen. Ha már én például a románokhoz vagy a 
román intelligentiához fölhívást intéznék egy gyü
lekezet megtartására, követnék-e el bűnt vagy vét
séget ? A közvádló mondhatja, hogy igen; én mond
hatom, hogy nem : mert regula juris , hogy a mi 
törvény által megtiltva nincs, az meg van enged
ve ; de mégis ki vagyok téve azon kellemetlen 
eventnalitásnak, hogy elitéltetem. 

De lehet-e valamely bíín- vagy vétségért meg
büntetni valakit, mielőtt megmondtam volna, hogy 
mi a bűn és mi a vétség ? mielőtt a bűn és vétség 
nemeit specializáltam volna? s mielőtt a büntetés 
nemét és mennyiségét megszabtam volna? Es hol 
van a mi criminalis codexünk, mely ezt tenné? 
Nincs. Ha tehát építeni akarunk, tegyük meg 
előbb az alapot és azután a fedelet. 

Azután mik azok a „tisztességes erkölcsök," 
melyekről a sajtótörvény 5-dik §-a szól ? Hát van
nak tisztességtelen vagy nem tisztességes erköl
csök is ? E szerint ha azt mondanám, hogy a 
„Schöne Heléna" előadása ellenkezik a tisztessé
ges erkölcsökkel, és azt ajánlanám, hogy annak 
előadásai tiltassanak be : a „Schöne Heléna" még 
pörbe foghatna, mert csúfot űztem az ő tisztessé
ges erkölcséből, és én érette lakolnék az egy évi 
fogsággal és 400 ft birsággal. Ezen §. szerint 
jaj nektek, liumorisztikus lapok, mert „Bolond 
Miskáitokat," „Kakas Mártonaitokat" és „Grura 
tatáraitokat" egytől egyig mind becsukják. 

Ha kinyomatnám a román és szerb követek 
által készített törvényjavaslatot a nemzetiségi kér
désben, és azt a nép között kiosztanám: a köz
vádló azt mondhatná, hogy ez által az álladalom 
egységének fölbontására izgatok, mert hiszen már 
is úgy értelmezik némely államtudósok azon ártat
lan törvényjavaslatot; és nekem négy évig terjedő 
fogsággal kedveskednének, s azonkívül 2000 fo
rintnyi pénzbeli büntetéssel ajándékoznának meg. 
Épen igy járnék akkor is, ha azt mondanám, hogy 
bizony Oláh- és Moldvaország nem tartozik az 
úgynevezett magyar koronához; és épen úgy 
járnék még akkor is , ha azt mondanám . hogy 
bizony az „unió" még nem bevégzett t ény , és 
hogy az soha törvényerőre nem jutott, pedig ezt 
kegy. kir. leiratok is mondják. 

H a azt fognám irni , hogy ama tisztviselő 
nem teljesiti kötelességét, hogy eljárásában ha
nyag, vagy hogy hivatalával visszaélt; vagy ha 
ugyanezt írnám egy törvény által alkotott ható
ságról vagy testületről; vagy hasonlót írnék ma

gán személyről: mindamellett, hogy állításaimat be 
tudnám bizonyítani, a közvádló vagy a magán 
személy „rágalmi" perrel lépne ellenem , és rám 
ütnék ama közmondást, hogy „szólj igazat és be
törik a fejedet," megfosztanának egynéhány évre 
polgári és személyi szabadságomtól, és néhány 
ezer vagy száz forintomtól. Elitélnének rágalo
mért, holott sehol a törvényben a rágalom defi
niálva nincs. Elitélnének tehát azért, hogy igaz
ságot írtam; és elitélnének a nélkül, hogy meg
engednék állításaimat bebizonyítani, mert tiltják 
a 24. és 25-ik §-ok. 

Ez anyagi része az 1848-diki sajtótörvény-
czikknek. 

De én alakjára nézve sem pártolom ama tör-
vényczikket s illetőleg a miniszteri előterjesztést. 

Mert ha az 1848-ki minisztérium mindén tör
vényhatóságnak meghagyta, hogy a maga kebe
lében esküdtszéket alakítson, akkor nem értem, 
mért hozza a mostam minisztérium csak öt ily es
küdtszék fölállítását javaslatba? ha csak azért 
nem, hogy itt is centralizáljanak, és itt is nem 
természetes birák ítéljenek a külön nemzetiségű 
egyének szabadsága és vagyona fölött. A törvény
hatóságok területi köre ki van jelölve, s igy jobb 
és czélszerffbb lenne az 1848-ki minisztérium meg*-
hagyása mellett maradni — ha csakugyan az 
1848-ki sajtótörvényczikk visszaállíttatnék. E tör
vényt én még azért sem tartanám visszaállitandó-
nak, mert az időszaki lapok megjelenhetését oly 
enornis cautiohoz köti , hogy előre mondhatom, 
ha az ma visszaállittatik, holnap nem lesz egy 
szerb vagy román lapunk se. A törvényczikk-
nek ebbeli rendelése épen úgy hangzik, mintha 
azt mondanám: Szabadságot adok neked beszélni, 
de mielőtt egy szót kiejtenél, tégy le tiz ezer, s 
illetőleg 10,500 ftot. A váltótötörvény nem köve
tel semmi cautiot a kereskedőktől; a nyomdászok 
szintén kereskedők; de a sajtótörvény nem olyan 
liberális, mint a váltótörvény, és aláveti a nyom
dászokat egy terhes cautionak, s igy az ész pro-
ductumát nem részesiti azon megtiszteltetésben, 
melyben a föld productumát. 

Nem pártolhatom továbbá a sajtótörvényt 
még a benne kiszabott praescriptio tekintetéből 
se, mert a 28-dik §. szerint mind az, a ki valamit 
irt, 6 hónapig s illetőleg 2 évig mindig félhet, hogy 
perbe fogják. 

Mindezeknél fogva tehát nem pártolom a mi
niszteri előterjesztést, hanem inkább föntartanám 
a status quot: mert inkább alávetem magamat a 
józan discretionak, mint a törvény elasticus és 
kétes értelmű rendeleteinek. En a miniszteri elő
terjesztés ellen szavazok. 

J á m b o r P á l : T. ház ! Vannak dolgok, me
lyek csodálkozásba ejtik az embert; de legcsodá-

39* 
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sabb az, midőn valaki a szabadságnak tömjénez, 
apotheosist tart a sajtószabadságmellett,ésvégreép 
úgy, mint tegnap Zimmermann képviselő társunk, 
politikája által oda megy, hogy végre is a fenálló 
önkényes, szeszélyes osztrák sajtótörvényeket akar
ja fentartani. Csodálom Sztratimirovics képviselő 
társunkat, ki a szerb nemzet joga, szabadsága mel
lett lép föl mint bajnok, és ily önkényes , arbitra-
rius sajtótörvényekkel akarja megáldani és boldo
gítani saját nemzetiségét. (Tetszés.) Én ez Ízlését 
nem irigylem; de azt hiszem, a szabadságért he
vülő szerb nemzet sem fogja osztani emez Ízlését. 
Mert mik az osztrák sajtótörvények, melyeket ő fön 
akar tartani ? Csak röviden jelíemzem. Nem más, 
mint lapelkobzás, fölfüggesztés, Károlykaszárnya. 
Felelhetnek erre a szerkesztők, kiket nem csak 
nappal, alkonyatkor, hanem késő éjjel is álmukból 
vernek föl, hogy a rendőrségnél jelenjenek meg, 
és hogy uj lapot szerkeszszenek! I ly áldás az, me
lyet képviselő úr fön akar tartani. 

De én erre nem is terjeszkedem ki, csak ki 
akarom emelni a különbséget, mely a 48-diki és 
az osztrák törvények között létezik. (Halljuk!) A 
48-diki törvény szerintem csak egy nehéz, terhes 
föltételt kivan, s ez a biztosíték, mely némelyek 
erejét fölülmúlja. Mit kivan az osztrák törvény ? 
Ez kivan kettőt: t. i. engedélyt és biztosítékot. Te
hát mindenesetre előnyösebb a 48-diki. 

Hitem szerint csakugyan a sajtószabadság 
egyik legbecsesb, legdrágább kincse valamely nem
zetnek. Egy író azt monda, hogy a ki csak egy 
gondolatot fojt el, az az emberiséget rabolja meg. 
(Igaz!) Valóban, ha visszatekintünk a múltra, azt 
kell hinnünk, hogy az emberiség valóban szegény, 
mert sok nemes, nagy gondolattól megfosztatott, 
s visszatekintve ott fogjuk látni a máglyát, mely 
annyi jeles nagy művet, tán mestermüvet temetett 
e l : mert valóban semmi jobban nem üldöztetett a 
világon, mint a gondolat. És miért ? Azért, mert a 
sajtó a nemzet szabadsága, isteni szikra, a szellem 
hatalma. (Igaz!) 

Ha valamely országban a sajtószabadság 
szenved, ott szenved minden szabadság, mert ez 
anyja minden más szabadságnak. A hol pedig a 
sajtószabadság fönáll, van remény, hogy a többi 
szabadságokat is vissza lehet nyerni. 

Rövid jellemzéséül a sajtóügynek fölhozom 
Baumarchaist, ki a sajtószabadságra, illetőleg a 
eensurára nézve ekként nyilatkozott: „Szabadon 
írhat ön mindenről — mondja ő — kivéve a kor
mányt, kivéve az udvar embereit, kivéve a kato
nai, kivéve az egyházi személyeket, kivéve a ta
nárokat, postatiszteket, adószedőket, szóval min
denkit, ki bárminemű hivatalban van." Hyen volt 
azon sajtószabadság, melyet némely urak védel
meztek, mint mondják, a kormányok érdekében. 

De hitem szerint a sajtószabadság nem más, 
mint erős bástya, melylyel az államot körülveszi 
egy gondolkodó nemzet. 

Ennélfogva őszintén üdvözlöm a felelős ma
gyar minisztériumot azért, hogy a 48-diki törvé
nyekre visszalép az által, hogy elfogadja azokat 
kiindulási pontul: ezzel nem csak legdrágább kin
csét adta visza a nemzetnek, hanem bebizonyította 
egyszersmind a világ előtt, hogy a magyar nemze
tet a szabadságra érettnek hiszi. 

Én a részletes tárgyalásnál szintén módosit-
ványt kívánok benyújtani; most csak azt akarom 
még megjegyezni, hogy a 48-diki törvényeket el
fogadom, föltéve, hogy azok jövőre szélesebb alap
ra lesznek fektetve. (Elénk éljenzés.) 

SzáSZ K á r o l y . Miután Stratimirovics György 
képviselő úr beszédéből épen semmit sem értettem, 
csak Hodosiu képviselő társunk előadására akarok 
némely észrevételeket tenni, itt is bocsánatot kér
ve, ha előadására, félre- vagy nem jól értésből, 
vagy kimerítő választ nem adhatnék, vagy egy és 
más kifejezését, miután szavait nem jól hallottam, 
félremagyaráznám. 

Ha jól vettem ki, Hodosiu képviselő úr a mi
niszteri előterjesztést azért nem pártolja, mert az 
1848-diki sajtótörvényt nem tarja elég szabadel
vűnek. Nem akarok, t. képviselőház, az 1848-diki 
18. törvényczikknek vagyis a sajtótörvénynek 
se szabadelvüség szempontjából, se más szempont
ból részletes taglalásába, bírálásába jelenleg bocsát
kozni. A kérdés nem is azon fordul meg, vajon az 
1848-diki 18 törvényczikk vagy sajtótörvény elég 
szabadelvü-e arra, hogy azt a maga nemében tö
kéletesnek ismerjük el, s vajon a törvényhozás 
nem találandja-e szükségesnek azon, a maga ide
jében és utján, egy vagy más változtatást tenni ? 
A kérdés a miniszteri előterjesztést illetőleg jelen
leg az, vajon az 1848-diki törvényeknek a sajtó
ügyre vonatkozó, fönálló, szentesitett 18-dik tör-
vényczikke állittassék-e vissza jelenleg ? vagy fön-
tartassék-e — mint Hodosiu képviselő úr beszéde 
végén indítványát formulázta — a jelenlegi status 
quo ? Azt hiszem, akárki, a szabadelvüség szem-

] pontjából is, melynél fogva Hodosiu képviselő úr 
a 48-diki törvényt elfogadni nem akarja, kényte
len lesz elismerni, hogy a 48-diki sajtótörvény, 
minden lehető hiányai daczára, sokkal jobban meg
felel a sajtószabadság igényeinek, mint, bár felelős 
minisztériumunk és annak fölügyelete mellett, a 
policziális eljárás, mely jelenleg a sajtóügyekre 
nézve fönáll. (Úgy van!) Azt hiszem, nem kell 
hosszasan fejtegetnem, és alig fogok ellenmondás
ra találni, ha azt mondom, hogy az előzetes cen-
sura, mely a policziális eljárás által, bár nemzeti 
felelős kormány fölügyelete alatt, gyakoroltatnék, 
mindenesetre az eszméknek elfojtására sokkal nyo-
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masztóbb, sokkal veszélyesebb és tűrhetetlenebb, 
mint a sajtótörvénynek azon meghatározása, hogy 
a sajtóvétségek fölött utólag esküdtszékek birásko-
janak és a törvényszék az esküdtszékek végzése 
nyomán mondja ki az ítéletet. 

T. ház, egy régi mondás, de melynek igaz
sága örökérvényű, azt tartja, hogy valamely or
szágnak, mely jogaitól, szabadságától sokáig meg 
volt vagy van fosztva, adjátok vissza a sajtósza
badságot, és ezen szabadság utján minden egyéb 
elvesztett vagy kétségbevont szabadságát vissza 
fogja szerezni. (Helyeslés.) 

Én, t. ház, a 48-diki sajtótörvényt, ismételem, 
nem veszem pártfogás alá — melyre különben 
annak szüksége nincs is — Hodosiu képviselő ur
nák némely részletes megtámadása ellenében. Nem 
vitatom még azon nyelvészeti fölfedezését se, mely 
szerint ő azt mondja, hogy ezen kifejezés: „tisz
tességes erkölcsök" hibás, mert van-e nem tiszte-
séges erkölcs is? Mindnyájan tudjuk, hogy igen 
is van, mert a magyar nyelvjárás szerint bátran 
mondhatjuk, hogy: „rósz erkölcs" stb. s e sze
rint igen is van nem tisztességes erkölcs is. Nem 
felelek továbbá az oly kifogásra, mely szerint azt 
mondja, hogy a miniszteri előterjesztvény, és az 
általa visszaállíttatni kívánt 48-diki 18. t. ez. sze
rint, ha valaki azt írná, hogy Románia nem tarto
zik a magyar koronához, azért, mint az állam egy
sége elleni izgató, elfogatnék és elitéltetnék. Nem 
hiszem, hogy Magyarországban oly esküdtszék 
vagy ítélőszék legyen, mely valakit azért, hogy 
azon történeti tényt említi föl, hogy Románia nem 
tartozik a magyar koronához — minek kimondá
sára különben semmi szükség sincs, annyira köz
tudomású ez — perbe fogná és elitélné. (Helyeslés.) 
Azt sem hiszem, t. ház, mitől Hodosiu képviselő 
úr annyira fél, hogy ha a 48-diki sajtótörvény 
életbe lép, holnap már egy román vagy szerb lap 
sem jelenhetik meg. Nem félek én ettől, mert tu-> 
dom, hogy román, szerb , vagy bármely ajkú 
nemzetiségnek lapjai, ha hazánk egysége és az ál
lam biztonsága ellen szót nem emelnek, épen oly 
bátran és szabadon fognak keresztülmenni min
den esküdtszékeken, minden itélőszékeken, és egy 
még nagyobb itélőszéken — a nemzeti közvéle
mény itéló'székén — mint magyar, német, vagy 
akárminő más lap. (Tetszés.) 

W l á d AlájOS: A cautió miatt mondotta. 
SzáSZ K á r o l y : A cautió kérdésére már 

Jámbor képviselő társam felelt , s azért nem 
szükséges , hogy e kérdésre jelenleg feleljek. 

Én tehát Hodosiu képviselő úrnak csupán egy, 
a miniszteri előterjesztvény egyik pontjára tett meg
jegyzésére leszek bátor tüzetesebben, de arra is 
röviden felelni. Fenakad t. i. Hodosiu úr azon, 
hogy a miniszteri előterjesztvény jelenleg nem az 

ország minden részeiben és városaiban, hanem csu
pán öt helyen kivan sajtó-esküdtszékeket és a saj
tóvétségek felett itélő törvényszékeket visszaállitani. 
Ha figyelemre méltatja Hodosiu képviselőtársam a 
miniszteri előterjesztés ide vonatkozó pontját, talán 
meg fogja találni ezen eljárás magyarázatát. E 
pont ugyanis így szól: „E miniszteri rendele
tet most, a törvényhatóságok s Ítélőszékek 
végleges rendezése előtt, végrehajtani egy rész
ről nem volna czélszerü, más részről pedig nagy 
akadályokkal és bonyodalmakkal állna az kap
csolatban. O fölsége kormánya eleget kíván 
ugyan tenni a törvény azon világos rendeletének, 
hogy sajtóvétségek fölött ezentúl esküdtszékek ítél
jenek ; de most egyelőre csak Pesten, Debreczen-
ben, Eperjesen, N.-Szombatban és Kőszegen képes 
az esküdtszékek megalakítását végrehajtani." A 
miniszteri előterjesztés tehát azt nem mondja, hogy 
nem fogja az esküdtszékeknek a 48-diki törvények 
értelmében való fölállítását minden illetékes és 
kellő helyeken elrendelni, hanem csak azt, hogy 
most egyelőre nem képes ezt keresztülvinni má
sutt, mint a nevezett helyeken. Vajon micsoda aka
dályok lehetnek azok, melyek a minisztériumot 
arra birják, hogy kimondja, miszerint nem képes 
egyelőre tökéletesen megfelelni a törvény kívá
nalmának? Ha az átalakulásnak átalános nehéz
ségeit, melyek egyszerre minden ügyeinkben újjá
alakítást, majdnem azt mondhatnók, ujjáteremtést 
igényelnelnek, számba veszszük, már ebben is 
eléggé megtaláljuk az okot, mely a minisztérium 
eljárásátigazolja. (Ügy van!) De tekintse Hodo
siu képviselő társam, ha minden egyebet mellő
zünk is, azon egy körülményt, miszerint az or
szágban minden megyei, városi törvényszék épen 
a tegnap elfogadott javaslat szerint újra fog szer-
veztetni; tekintse azon körülményt, hogy jelenleg 
egy megyei vagy városi törvényszék sincs, mely 
ne volna a 48-diki törvények értelmében újra szer
vezendő és átalakítandó. Míg ezek mind annyian 
az egész országban rendes , törvényes állapotba 
nem helyeztetnek, mig a megyei és városi törvény -
székeink a 48-diki törvények és a tegnap elfog a-
dott miniszteri javaslat értelmében nem lesznek 
megalakítva, addig, azt hiszem, a minisztériumtól 
azt kívánni, hogy ezen sajtóügyben mindenütt az 
esküdtszékeket szervezze, mindenütt a most jelen
leg fenálló, de nagyon rövid idő alatt újjáalakí
tandó törvényszékek által a sajtóügyben ítéleteket 
hozasson: ez legalább is túlságos kívánat volna. 
Azt hiszem, Hodosiu képviselő társam észrevétele 
ezen pontra nézve is teljesen nélkülözi mind a mél
tányosság, mind a lehetőség kívánalmait. 

Bevégzem, t. ház, tán nagyon is hosszura ter
jedt észrevételeimet, azon egyszerű, de, azthiszem, 
eddigi előadásom által eléggé indokolt kijelenté-
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semmel, mely szerint a miniszteri előterjesztést, né
mely, a részletes vitánál netalán benyújtandó mó-
dositványokhoz járulhatások fen tartásával, az áta
lános vita alapjául nem csak elfogadom, de, mint a 
48-diki törvények 18-dik t. ez. életbe léptetésének, 
még pedig a szellem országában, a sajtóügyek kö
rül, tehát legfontosb téren, szivemből üdvözlöm, 
és óhajtom, hogy mindazon akadályok, melyek 
ennek, valamint a 48-diki törvények egyéb czik-
keinek teljes és tettleges életbe léptetésének útjá
ban állanak, elhárittassanak. (Helyeslés.) 

SztratimrOViCS G y ö r g y : Személyes igazo
lásomra kénytelen vagyok Jámbor Pál képviselő 
ár előadására megjegyezni, hogy én az osztrák 
sajtótörvény érdemére nézve egy szót sem szó
lottam . 

E l n ö k : Az átalános vitára nincs senki följe
gyezve : kérem tehát azokat, kik a miniszteri elő
terjesztést a részletes tárgyalás alapjául elfogadják, 
méltóztassanak fölkelni. (Megtörténik.) A ház a mi
niszteri előterjesztést a részletes tárgyalás alapjául 
elfogadja. 

Ocsvay FerenCZ j e g y z ő (olvassa a minisz
teri előterjesztés első pontját; ezután Manojlovics Emil 
módositványát, mely szerint ezen ehö pontból e szavak : 
„mely a sajtóvétségekről szól'' kihagyandók.) 

Manojlovics E m i l : Csak azért kivánok ezen 
pont ellen szót emelni, mert a benne foglalt ezen 
kitétel: „Az 1847—48 : 181. czikket, mely a sajtó-
vétségekről szól,* azon magyarázatra adhatna al
kalmat, mintha ezen törvénynek csak azon része 
lenne visszaállítandó, mely a sajtóvétségekről szól, 
holott kétséget nem szenved, hogy nem csak az idé
zett törvény ezen egyes fejezete, hanem annak a saj
tóvétségekre, a biróí eljárásra, az időszaki lapokra, a 
nyomdákra és a könyvkereskedőkre vonatkozó ösz-
szes fejezetei szándékoltatnak visszaállíttatni. Ezen 
kétértelműség szerintem csak úgy kerülhető el, 
ha ezen fölösleges szavak: „mely a sajtóvétségek-
ről szól" kihagyatnak. (Helyeslés.) 

Horvát Bo ld iz sár i gazságügy i minisz 
t e r : A kormány teljesen osztja a képviselő úr né
zeteit és épen azért ezen módositványt elfogadja. 
(Tetszés.) 

E l n ö k : E szerint kimondhatom, hogy a t. 
ház az első pontot a Manojlovics képviselő úr által 
ajánlott módosítással elfogadja. 

Ocsvay FerenCZ j e g y z ő (olvassa a miniszteri 
előterjesztés második pontját. Átalános fölkiáltások: 
Maradjon !) 

E l n ö k : Tehát a 2-dik pont marad. 
Ocsvay Ferencz j e g y z ő (olvassa a 3-dikpon

tot, és Manojlovics módositványát, mely szerint e pont
ból e szó; „végleg"kihagyandó.) 

ManojlOViCS E m i l : Az előterjesztés 3-dik 
pontjában foglalt ezen szó: „végleges" kihagyását 

azért kívánom, mert a t. minisztérium abbeli né
zetét nem oszthatom, mintha az Ítélőszékek végle
ges rendezése előtt, mi a dolog természeténél fogva 
csak igen hosszú idő után történhetik, az esküdt
székek átalános behozatala czéiszerü nem volna, és 
ez bonyodalmakkal és akadályokkal állana kap
csolatban ; ellenkezőleg arról vagyok meggyőződ
ve, hogy, az alkotmányos hatóságok visszaállítása 
után, az esküdtszékek megalakítására vonatkozó 
1848 (évi miniszteri rendelet végrehajtásának mi 
sem áll útjában. 

PopOViCS-Desseanu J á n o s : Azon elv tekin
tetéből, melyre Manojlovics képviselőtársunk mó-
dositványát alapította, az átalános vitatkozás al
kalmával szándékoztam vala fölszólalni; de miután 
látám, hogy fölszólalásom azok után, a mik már el
mondattak, a házat untatni fogta volna, elállot-
tam a szótól. Most azonban nem tehetem, hogy e 
pontra vonatkozólag a ház becses türelmét ki 
ne kérjem azokra, miket igen röviden elmondani 
akarok. 

A miniszteri előterjesztés azt mondja, hogy a 
törvényhatóságok és ítélőszékek végleges rendezé
se előtt a 48-diki minisztérium említett rendele
tét egy részről nem volna czéiszerü végrehajtani, 
más részről pedig ez akadályokkal s bonyodalom
mal állana kapcsolatban. 

Megengedem, t. ház, hogy ez i g y v a n ; hanem 
én azon meggyőződésben vagyok, hogy ezen in
tézkedésnek a miniszteri előterjesztés értelmében 
való végrehajtása szintén bonyodalmakkal áll kap
csolatban és nem is czéiszerü. Nem tartom ugyanis 
czélszerünek azt, hogy csakis öt helyen állíttassa
nak esküdtszékek, mert ez igen sok körülménynyel 
és viszonynyal áll ellentétben. Vegyük tekintetbe 
például a tiszántúli kerületet, melyben az esküdtszék 
Debreczenben volna fölállítandó. Ezen kerület, 
mint tudjuk, oly geographia fekvésű, hogy annak 
székhelye, Debreczen igen távol esik a kerület leg
több pontjától. Már hogy miképen lehetséges ne
hézség nélkül ezen debreczeni főponton az esküdt
széki eljárást és hivatást az egész kerületre nézve 
teljesiteni, azt valóban meg nem foghatom. (Fölki
áltások : Ez a 4-dik pontra tartozik !) 

De itt más akadályok is vannak. Vannak 
helyviszonyi, nyelvi és nemzetiségi akadályok. Én 
tökéletesen meg vagyok arról győződve, hogy a 
debreczeni polgárok, s mások, kik ott a közelben 
vannak, ép oly igzságszeretők, mint más vidékbeli 
polgárok; hanem azt kénytelen vagyok mégis 
megjegyezni, hogy a debreczeni esküdtszéknek még 
sem tnlajdonithatom átalában azon ismereteket, 
melyekkel egy esküdtszéknek a helyviszonyokra, 
népszokásokra és a népek jellemére nézve, az egész 
tiszántúli kerület tekintetében, birnia kell, midőn 
lelkiismerete szerint igazságos ítéletet kell hoznia. 
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Azért tartom én igen becsesnek azon jogelvet, mely 
szerint minden hazai polgár csakis a maga törvény
hatósága által ítéltethessék el s csakis a maga tör
vényhatóságában álíittassék bíróság elé. Mert azon 
törvényhatóság, mely magában mintegy szervezett 
egészet képez, ismerhet minden viszonyt, és a meny
nyiben ezeket figyelembe kell venni, saját belá
tása és lelkiismerete szerint hozhat ítéletet a nél
kül, hogy öntudatát megsértené. De más részről 
azt hiszem, hogy az esküdtszéki intézmény abban 
is találja magasztos elvét, hogy a honpolgárok sa
ját legközelebb álló polgártársaik által ítéltessenek 
bűnösöknek vagy bűnteleneknek, mert egyedül 
azok képesek fölfogni, vajon azon viszonyokban, 
melyek közt polgártársaik élnek, követtek-e el bűn
tényt vagy nem. 

Én tehát épen nem pártolhatom azon indít
ványt, hogy csakis öt helyen alakíttassanak esküdt
székek. (Közbeszólás: Nem erről van szó!) De igen 
is erről van szó, mert az mondatik: „a végleges ren
dezés előtt.* Már, hogy mikor lesz ez a végleges 
rendezés, azt előre nem lehet látni. 48-ban is ki 
volt tűzve, hogy a végleges rendezés nem fog so
káig tartani, és ime látjuk, hogy 18 év folyt le, s 
még sem történt meg a végleges rendezés. (Föl-
Máltások : Akkor mások voltak a viszonyok !) A jövőt 
most sem láthatja senki előre ; s épen ezért oly tör
vényt akarok alkottatni, mely engem a jövőre 
biztosítson, és ne föltételezze biztosítékait az eset
legességektől, melyeket előre látnia senkinek sem 
lehet. 

Ugyanazért pártolom Manojlovics képviselő
társam indítványát, és pedig annál inkább, mert 
óhajtom, hogy mihelyt a legközelebbi rendezés 
megtörténendik, a 48-diki miniszteri meghagyás 
értelmében minden törvényhatóságban állíttassa
nak föl az esküdtszékek. A mennyiben azonban ez 
épen lehetetlen volna, akkor, ha már a törvénytől 
el kell térni, óhajtanám, hogy e ezélszerüség czél-
szertibben alkalmaztassák, t. i. hogy ne csak öt 
helyre szoríttassanak ez esküdtszékek,hanem állít
tassanak föl más helyeken is, például Aradon és 
más centrális helyeken, hogy azoknak eljárása 
könnyittessék, és azoknak, kik ezen esküdtszékek 
ítélőszéke elé kerülendenek, biztosítás nyújtassák, 
hogy felettök igazságosan, a körülmények és vi
szonyok valódi átérzésével fognak ítéletek hozatni. 

TiSZa K á l m á n : T. ház! Előttem szóló t. 
képviselőtársamat nem követhettem beszéde egész 
fonalán keresztül, a mennyiben, ha jól tudom, a 
3-dik pont képezi most a tanácskozás tárgyát, és 
Ő legtöbbet a 4-dik pontról beszélt, a melyre 
nézve különben is Manojlovics képviselőtársunk 
által lőn módosítvány beadva, melyhez, ha szük
ségét látom, a 4-dik pont tárgyalásánál leszek bá
tor hozzászólani. Magára a 3-dik pontra nézve ab

ban, hogy a „végleges" szó kihagyassék, egyet
értek előttem szólóval. Mert én sem tartom helyes
nek, hogy az esküdtszékeknek a vármegyék és 
egy szóval a törvényhatóságok keblében fölállítása 
egy remélhetőleg ugyan nem messze levő, de min
denesetre bizonytalan ideig, a törvényhatóság-ok 
végleges rendezéséig, eíhalasztassék. Ebben tehát 
vele egyetértek; és csak azért kívántam fölszólalni, 
mert habár egyetértek is a végzésre nézve, indo
kolásait természetesen el nem fogadhatom : mert 
nem fogadhatom el ezen kívánalom indokolásául se 
azt, hogy a debreczeni esküdtek nem volnának 
képesek ugy ítélni, mint tán az aradiak, vagy nem 
tudom, hová valók, se azt nem fogadhatom el ala
pul, mintha a debreczeniek nem volnának polgár
társai — mert természetesen itt a szélesebb hazai 
értelemben kell szólani — a másutt lakóknak: 
mert ha elfogadnók azon indokolást, melyet a t. 
képviselő fölhozott, hogy t. i. saját polgártársai 
Ítéljenek mindenki fölött, mivel csak azok fogják 
föl legjobban helyzetét: akkor minden egyes kis 
községbeli ember fölött is csak azon község tagjai 
ítélhetnének, s utoljára is minden eddigi birói elv
nek ellenére legjobb volna hatestvér testvér fölött 
ítélne, mert ezek bizonyára legjobban ismerik 
egymást és tudják egymás viszonyait. (Helyeslés.) 

Popovics -Desseanu J á n o s : Én megjegy
zésemet nem úgy értettem, hogy a debreczeni 
polgárok nem volnának honpolgárok. (Zaj.) 

Wlád A l a j o s : T. képviselőház! Jól tudván 
azt, mily roppant teendő vár az igazságügyminiszte-
riumra, és e szerint meg akarván neki az időt kí
mélni más hasznosabb foglalkozásra és működésre, 
valamint más részről meg akarván kímélni a minisz
tériumot is azon vádtól, hogyaz annyira gyűlölt pro-
visoriumokat uj provisoriummal akarja gyarapíta
ni, indítványozom, miszerint a 3 ,4, 5 és 6-dik aline-
ák egészen hagyassanak ki, és következőleg alakít
tassanak. Különösen a 3-dik pont ekkép módo sit-
tassék: „E miniszteri rendeletet azonban a jelen kö
rülmények között a törvényhatóságok s ítélőszé
kek végleges rendezése előtt végrehajtani egy rész
ről nem lévén czélszerü, más részről pedig nagy 
akadályokkal és 'bonyodalmakkal állván kapcso
latban," ezután közvetlen utána jönne: „ugyan
azért addig is, míg a törvényhatóságok és ítélőszé
kek végleg rendeztethetnének és az esküdtszékek 
minden törvényhatóságok keblében megalakittat-
hatnának, a sajtóvétségek fölött a megyék, váro
sok vagy szabad kerületek törvényszékei fognak 
az 1847/8 18-dik t. ez. első fejezete szerint eljárni." 
Ezen módositványom alapjaid szolgál különösen 
azon fölosztás, mely a miniszteri előterjesztvény-
ben foglaltatik, mely szerint öt hely, különösen te
kintetbe véve a négy kerületet, állíttatik föl. Ez, 
legalább az én nézetem szerint, nem felel meg tö-
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kéletesen a czélnak, de igazságtalan is. Méltóztas
sanak tekintetbe venni, hogy azon régi, véleményem 
szerint, elavult fölosztás szerint KrassómegyébŐl. 
mely az ország szélén fekszik. aDuna mellől a vád
lottak kénytelenek volnának Debreezenbe menni. 
Igazságtalan volna a vádlottakat, valamint a tanu
kat az ily hosszú utazás által okozott költségekkel 
terhelni. Miért kényszeritsük a bepörölteket és ta
núikat arra, hogy óriási költségeket tegyenek oly 
esetekben, midőn talán föl fognának mentetni, mi
dőn mindez saját törvényhatóságuk keblében is 
megtörténhetnék ? A törvényszékek legközelebb 
úgy is tisztújítás alá fognak kerülni, és senki sem 
mondhatja majd, hogy azok nem bírják a közbi
zalmat, mert hisz választás által alakittatnak. Sem
mi ok sincs tehát arra, hogy addig, mig a minisz
tériumnak sikerül minden törvényhatóságokban az 
esküdtszékeket fölállítani, addig más szükségtelen 
provisoriumok hozassanak be : hanem véleményem 
szerint az illető törvényhatóságok törvényszékei 
a bűnesetek elitélésével tökéletes biztonsággal meg
bízathatnának. Én. habár jelenleg nincs szőnyegen, 
fölhasználom ezen ügyet annakis kijelentésére,hogy 
azon véghetlen nagy harcz, mely az esküdtszékek 
és a rendes bíróságok védői közt foly, még eldöntve 
nincs; kitűnő képességek vannak az egyik, kitű
nők a másik mellett, s én nem akarnék e kérdésnek 
addig praeocupálni , vagy kísérletkép használni 
ezen nagyszerű eszmét: azért erről akkor lesz idő 
szólni, midőn e kérdés tüzetesen fog tárgyaltatni. 
Addig tehát, még ezen eszme, ezen elv diadalát 
ülné miközöttünk is, addig pártolom a törvényszé
kek általi bíráskodást. 

E l n ö k : A t. képviselő úr méltóztassék módo-
sítványát írásban beadni, mint ezt a házszabály 
kívánja. 

Senki sincs a szólásra följegyezve: ennélfogva 
fölszólítom azon képviselő urakat, kik a miniszteri 
előterjesztvény szerint fogadják el ezen harmadik 
pontot, méltóztassanak fölállni. (Megtörténik.) A 
többség a miniszteri előterjesztvény harmadik 
pontját a szerint fogadja el, mint a miniszteri elő-
terjesztvényben foglaltatik. 

Ocsvay FerenCZ j e g y z ő (olvassa a miniszteri 
előtérj esztvény 4-dik pontját, s utána Manojlovics Emil 
képviselő kővetkező mődosítványát: „Addig is azonban 
ö felsége kormánya eleget kíván tenni a tőrvény azon 
világos rendeletének, hogy sajtóvétségek fölött ezentúl 
esküdtszékek ítéljenek, és most előre Pesten, Debreczen-
ben, Eperjesen, N.-Szombatban, Kőszegen, és figyelem
mel az országnak némely részeinek ezen helyektől távol 
fekvésére, a szükséghez képest az ország többi városai
ban, az esküdtszékek megalakítását azonnal végre fogja 
hajtani.u) 

Manajlovics Emil : T. ház! A minisztéri
um által Pesten. Debreczenben, Eperjesen, N.-Szom-

batban és Kőszegen fölállittatni ajánlott esküdtszé
kek számát kielégíthetőnek nem találom : mert mel
lőzve azt, hogy az esküdtszékeknek ezen csekély 
száma mellett a vádlott reeusationális joga az által, 
hogy a szerfölött nagy távolságban lévő esküdt-
birákat nem ismervén, folytonos bizonytalanságban 
lesz az iránt, kit fogadjon el közülök birájának, kit 
utasítson vissza, szerfölött megszorittatnék; de az 
igazsággal sem találhatom összeférhetőnek, hogy a 
pörbe fogott 40 vagy 50 mföldnyire, mint például 
Oraviczárol vagy Újvidékről Pestre vitázni és pén
zét és idejét elegendő ok nélkül költeni kénysze
ríttessék. Méltóztassék elhinni, hogy egy pár ily 
utaztatás által a provinciális kis lapokat, melyeknek 
szerkesztői rendesen expeditorai is, végkép tönkre 
lehet tenni: ez pedig a mi humánus törvényhozá
sunknak sem czélja, sem föladata. Ezen nézetből 
indultam ki, t. ház, midőn az esküdtszékek szapo
rítását indítványoztam; itt pedig csak például meg
érintem Pécs, Arad és Újvidék városokat, a hol tud
tommal újságok jelennek meg, és hol a nép quali-
ficatiójánál fogva is az esküdtszékek azonnali be
hozatalának semmi sem áll útjában. (Helyeslés.) 

Wass Sámuel gr.: T. képviselőház ! Bátor 
vagyok egyúttal figyelmeztetni, hogy az eddigi 
esküdtszékek ugy szoktak alakíttatni, hogy a 
vádlottnak joga van az esküdtszékek fele ellen ki
fogást tenni: ha tehát oly nagy távolságra kell, 
hogy menjen a vádlott, micsoda emberek ellen fog 
kifogást tenni, midőn azokat egyátalában nem isme
r i? Részemről azok véleményét pártolom, a kik azt 
mondják, hogy több helyen állíttassanak fel esküdt
székek, melyek a vádlottakhoz közelebbek legye
nek. 

MiletiCS SzvetOZár : T. képviselőház ! Az 
1848-diki sajtótörvény, kölünösen büntetés tekin
tetében, fölötte szigorú, úgy szólván drákói, külö
nösen pedig a nem-magyar nemzetiségek sajtójá
ra nézve veszélyes, és nevezetesen ez időben, mi
dőn a nemzetiségi tárgy kérdésben van s hol min
den élénkebb discussió valami kihágásnak vehető. 
De ezen szigort még eljárással is nagyobbitani, azt 
tartom, hogy sem igazságos, sem helyes. A minisz
térium csak öt itélőszéket indítványoz a sajtóki
hágásokra nézve. A szerb sajtó most Újvidéken 
van öszpontosulva. Újvidék a nagyszombatig es
küdtszék alá esik. S ha most a vádlottnak Újvi
dékről Nagy-Szombatba kellene mennie, úgy az 
úti költségek és az idővesztés rá nézve mérték 
nélküli büntetés volna, ha mindjárt igazolva lenne 
is ; az ő távolléte ez idő alatt lapjára nézve is 
igen káros volna. Ezenkívül idegen s ellenkező 
elvű esküdtszék által ítéltetni, sok esetben annyit 
tesz, mint előre elitélve lenni. Végre a büntető 
jog első fogalmával és 'alapjával is ellenkezik, 
hogy valaki saját tettének és saját helyének bi-
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rajától elvétessék s más messzeeső törvényszék
nek vettessék alá. Ha mindjárt a pesti törvényszék 
volna is Újvidék számára elrendelve, az illetőre 
nem sokkal kevesebb kár és alkalmatlanság vol
na. Ez annyit jelentene, mint a szerb sajtót a 
magyarországi törvények hatásköréből kirekesz
teni, s ez által nagyobb ellentállásra, mint a m i n ő 
az az országban különben volna, kihívni. Az 1848-
diki minisztérium még akkor, midőn a tartományi 
városokban sajtó nem volt. elrendelte, hogy min
denhol, hol törvényszék létezik, esküdtszékek is le
gyenek a sajtókihágásokra nézve. A mostani mi
nisztérium avval igazolja magát, hogy nem volna 
képes oly gyorsan mindenütt esküdtszékeket össze
állítani, különösen azért, mivel ajurisdictiok és a ha
tóságok még nincsenek rendezve. De először nem 
oly nehéz dolog esküdtszékeket összeállítani; má
sodszor nem szükségesek azok mindenütt, hanem 
mostanra csak ott, hol sajtó és journalistika léte
zik ; harmadszor maga a miniszteri javaslat is a vé
gén azt mondja, hogy addig, mig az esküdtszékek 
a fennevezett öt helyen be nem hozatnak, a sajtó-
vétségekben a most fönálló törvényszékek ítélnek. 
Az tehát, hogy a jurisdictiók nincsenek szervezve, 
s hogy új törvényszékek nincsenek, nem akadály, 
mert a hatóságok és bíróságok egymást helyette
síteni fogják : ha tehát a fönálló törvényszékek ad
dig ítélhetnek, mig öt helyen esküdtszékek föl nem 
állíttatnak, akkor addig is Ítélhetnek, míg min
denütt, a hol szükséges, föl nem állíttatnak. Jobb 
végre, hogy akár az eddigi, akár az új törvényszé
ki hatóságok magok ítéljenek, mint idegen esküdt
szék, mely helyzeténél fogva már előre is pártos, 
vagy jobban mondva, ellenséges lesz. A javaslat 
pedi^ talán csak nem czélozza ezt ? 

Én a Manajlovics úr által beadott módosit-
ványt pártolom. 

Bernát í lZs igmond: T. képviselőház ! Vala
mint egy riszről kész volnék azon elvet elfogadni, 
hogy az egész ország törvényhatóságaiban mint 
kell behozni az ítélő székeket annak idejében, mi
kor arról szó lesz, majd más elvekkel is együtt 
fogjuk előterjeszteni: úgy más oldalról azt is meg 
kell vallanom, hogy a bírói hatóságokat teljes 
Magyarországnak minden törvényhatóságaiban 
akár most. akár a jövendőre fölállítani, valóság
gal szükségtelennek tartom ; és akkor sem késen-
dem véleményemet egész tisztelettel előterjeszteni, 
ha majd módomban lesz ezen tárgyban ú g y , a 
mint a tanácskozás rendje hozza magával , érte
kezni. Most csak annyit mondok, hogy miután a 
minisztérium kimondja, hogy jelenleg nem képes 
több esküdtszéket megalakítani, én őt olyanra, 
a mire nem képes, kötelezni nem akarom: ennél
fogva óhajtom, hogy a szerkezet úgy fogadtassák 
el, mint előterjesztetett. 

KÉPV. H. NAPLÓ. 1865/,. in. 

Dimitrievics Milos jegyző: Ivánka Imre: 
T ó t h V i l m o s j e g y z ő : Onossy Mátyás! 

(Eláll) 
Dimitrievics Milos jegyző: Kállay Ödön! 
K á l l a y Ödön : T. ház! Csak egy pár szóval kí

vánom t. képviselő társam Manojlovics indítványát 
pártolni. Debreezentől Újvidékig és Újvidéktől Kő-
szegig igen nagy a távolság, s méltóztassanak legin
kább meggondolni azt, hogy e területen laknak ro
mánok és szerbek. Nem akarnám félreértéseknek 
kitétetni a minisztérium munkálatát, s óhajtanám, 
hogy Újvidéken, vagy bárhol e vidéken ezen nemze
tiségek közelebb érhessenek esküdtszéket. Méltóz
tassék a ház a méltányosság szempontjából Manojlo
vics indítványát elfogadni. (Maradjo7i a szerkezet.V) 

Tisza K á l m á n : Igen sajnálom, hogy nem 
engedhetek a t. ház kivánatának, a mennyiben én 
is néhány szóval e tárgyhoz kívánok szólani. Nem 
akarom e kérdést egyátalában se egyes váro
soknak külön érdekei szempontjából, se nemze
tiségi szempontból tekinteni. Engem nem vezérel 
egyéb, mint az, hogy elég legyen téve annak, mi 
valósággal a jelen állapotban helyes és az igaz
ságszolgáltatás lehetővé tételére szükséges; és én 
meg vagyok győződve, hogy (kivált miután a t. 
ház többsége méltóztatott a szerkezetben benne 
hagyni ezen szót. hogy : „a törvényhatóságok vég
leges rendezéséig") valósággal az ország igen nagy 
részén igen nagy jogsérelem fog elkövettetni ak
kor, ha csak is öt helyen fognak esküdtszékek föl-
állittatni. E g y t. képviselő úr azt monda, hogy 
hiszi, hogy a minisztérium azért mondta azt, mert 
nem képes másutt szervezni. Én úgy gondolom ; 
hogy a minisztérium, kivált ha a ház Őt fölhatal
mazza, képes lesz erre. Mert mi lehetett az én cse
kély fölfogásom szerint az egyedüli ok arra, hogy 
ez öt hely választatott ? Az, hogy Pesten kir. tábla, 
a másik négy városban pedig kerületi táblák van
nak, a kormánytól függő bírák kinevezésével. Ha 
az országgyűlés a minisztériumnak azt fogja mon
dani, hogy esküdtszékeket ne csak ezen öt helyen 
szervezzen, hanem tekintve az ország némely ré
szének e pontoktól való nagy távolságát, még több 
helyen is. akkor a miníszterram meg fogja ezt te
hetni ; s hogy tisztában álljon a dolog, egy követ
kező pontban hozzá lehet tenni, hogy a miniszté
rium meghatalmaztatik az említett öt helyen kívül. 
a hol bíróságok szerveztetnek, ezt ideiglen ren-
dezni. Ez által semmi sem veszélyeztetnék, és az 
ország minden vidékei iránt igazságosak volnánk. 

B ő s z ö r m é n y i L á s z l ó : T. ház ! Tisza Kál
mán képviselő társam nagy részben elmondá, a 
mit el akartam mondani; csak azt jegyzem tehát 
meg, hogy a kik czélszerünek tartották a szerke
zetből azon egy szónak kihagyását : „végleges,* 

40 
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azoknak óhajtaniok kell Manojlovies képviselő 
társunk indítványának elfogadását is. Azon két 
indítványnak elfogadása valóban szükséges még 
akkor is, ha a „végleges" szó benne marad a szer
kezetben. Én sem akarom, hogy itt különös figye
lem fordíttassák akár egy, akár más különleges 
érdekre; hanem az átalános igazság szempontjá
ból óhajtom, hogy a minisztérium fölhatalmaztas-
sék , hogy a hatóságoknak és törvényszékeknek 
legközelebbi helyreállítása után, a szükséghez ké
pest, a kijelölt öt helyen kívül még más helyeken 
is rendeztessenek esküdtszékek. 

E l n ö k : Senki sem lévén fölírva, a kik a mi
nisztérium előterjesztésének 4-ik pontját pártolják, 
méltóztassanak fölállani. (Megtörténik. Fölkiáltások: 
Ellenpróbát! Ez is megtörténik.) Ugylátom, a több
ség a miniszteri előterjesztést fogadja el. 

OCSVay FerenCZ j e g y z ő (olvassa a minisz
teri előtérj esztvény ő-ik pontját.) 

Kubicza P á l : T. ház! Bátor leszek igen rö 
vid rnódositványt inditváryozni a miniszteri elő 
terjesztés ezen szakához. Meggyőződésem, hogy, a 
fönforgó viszonyok közt és az adott körülmények- '-, 
nél fogva, a miniszteri előterjesztésnek ezen pont- ! 
j á b a n , különösen három első sorában fölállított i 
intézkedése tökéletesen helyes. Azonban más rész- : 
ről az is meggyőződésem, hogy sokkal megnyug
tatóbb volna, ha a kijelölt birói testületek nem ma
gok fognák a törvény alkalmazására alakult bíró
ság elnökét megválasztandó két tagját kiküldeni; 
hanem ez egyenesen az ország felelős kormányára 
bízatnék. Eszerint módosítványom abból áll, hogy 
a 4-ik szakasznak három első sora megmarad, a 
4-ikből e szó u tán : „olyképen" a következő szók 
kimaradnak, s helyűkbe e szavak tétetnek: „oly-
kóp, hogy az említett ítélőszékek tagjai közül egy 
elnököt és két más birói tagot e czélra a miniszté
rium fog, a törvényhozás további intézkedéséig, ál
landóan kiküldeni." Van szerencsém ezen módo-
sitványomat a t. ház figyelmébe ajánlani. 

G h y c z y K á l m á n : Kézetem szerint a bíró
ságok részrehajlatlan igazságos eljárásának egyik 
fó kelléke a bíróságok függetlensége; ez az, mi a 
feleknek bizalmát a bíróságok irányában legin
kább fentartja és biztosítja. Én ezért részemről a 
miniszteri előterjesztvénynek ezen pontját, úgy a 
mint az beadatott, igen helyesnek és czélszerünek 
tartom, s azt hiszem, hogy megegyezik a bírósági 
szervezettel is. Azon módositvány, melyet Kubicza 
képviselőtársam terjesztett elő, ennél tovább megy, 
nézetem szerint a birói függetlenséget támadja meg, 
és bizalmatlanságot támaszt a bíróság iránt az illető 
feleknél és közönségnél. Én azért e tekintetben a 
miniszteri eló'terjesztvényt pártolom. (Helyes! Ma
radjon !) 

E l n ö k : Kérem azokat, kik a miniszteri elő
terjesztést, úgy a mint beadatott, pártolják, mél
tóztassanak fölállani. (Megtörténik.) Elfogadtatik. 

OCSVay FerenCZ j e g y z ő (olvassa a minisz
teri élöterjesztvény 6-dik pontját.) 

ManOJloviCS E m i l : Ezen pontra javasolt 
styláris változtatásnak szüksége önként elesik. 

E l n ö k : Ennélfogva marad a 6-dik pont is. 
Ocsvay FerenCZ j e g y z ő (olvassa a minisz

teri előtérj esztvény 7-dik pontját.) 
E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni? (Elfogadjuk!) 
Ocsvay FerenCZ j e g y z ő (olvassa a miniszteri 

előtérj esztvény 8-dik pontját.) 
MikÓ M i h á l y : T. képviselőház! A tanács

kozás alatti miniszteri előterjesztvény utolsó sza
kaszában az mondatik, hogy ; „Erdélyországra néz
ve a sajtóvétségek megfenyitését s az esküdtszé
kek fölállítását illetőleg, az ottani viszonyok jelen 
állapotjának tekintetéből, addig is, mig mindezekre 
nézve végelhatározás történhetnék, a minisztérium 
rövid idő múlva külön javaslatot fog előterjesz
teni. " Önként következik e szerkezetből, hogy 
addig, mig ezen előterjesztendő törvényjavaslat 
koronás királyi szentesítés nyomán törvény ere
jére emelkedhetik, Erdélyben a sajtóügy a most 
gyakorlatban levő előző vizsgálat megtartása mel
lett jelen helyzetében fogna hagyatni. Már pedig 
vélekedésem szerint, habár az esküdtszékek rög
tön fölállitása Erdélyben némely nehézségekkel 
van is egybekötve, a jelen sajtóállapot fentartása 
a t. háznak szándékában a Királyhágón túl épen 
az okból nem lehet, mint Királyhágón innen. Ez 
okok itt terjedelmesen elmondattak; azokat nem 
ismétlem. Ú g y hiszem, mihelyt Erdély kormány
zatát is a minisztérium átveszi, minden a minisz
teri kormányzat elveivel meg nem férhető intéz
kedéseknek megkell szünniök. (Helyeslés.) Ugyan
azért úgy vélekedem, hogy miként a köztörvény
hatósági rendszer visszaállítása tárgyában a t. 
ház a múlt ülésben a minisztériumot fölhatalmazta : 
a minisztérium e tárgyban is fölhatalmazandó len
ne , hogy a viszonyokhoz képest, belátása szerint, 
tehessen oly intézkedéseket, melyek nyomán Er
délyben is a gondolatközlésnek szabadsága átalá-
nossá tétessék s átalában a sajtóügy ott is a Bach-
rendszerből fönmaradt bilincseiből föloldassék. 
Bátor vagyok tehát az utolsó szakaszt illetőleg 
rnódositványt ajánlani, melyet a tisztelt ház enge
delmével leszek szerencsés fölolvasni. Az előter
jesztett utolsó szakasz, mely így kezdődik: „Er
délyországra nézve," stb. egészen kihagyandó 
lenne, s helyébe jönne : „Erdélyországra nézve a 
sajtóügyekben az ottani viszonyok jelen állapot
jának tekintetéből ideiglen a minisztérium saját 
belátása szerint és felelősség alatt fog intézkedni." 
(Helyeslés. Elfogadjuk!) 
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H o r v á t Bo ld izsár i gazságügy i m in i s z 
t e r : Mi nem mertünk volna ennyi fölhatalmazást 
kérni a t. háztól; azonban ha többet ruháznak 
ránk, több jogot, mint a mennyit magunk kíván
tunk — noha ez igen terhes felelősséggel jár — 
mindamellett a közjó tekintetéből ezen felelősséget 
is elvállalni nem idegenkedünk. (Tetszés.) 

E l n ö k : Miután a minisztérium a Mikó Mi
hály képviselő úr által tett módosítványt magáévá 
tette, azt úgy lehet tekinteni, mint a minisztérium
nak magának a 8-dik pontra tett módosítványát. 
Ennélfogva fölteszem a kérdést, hogy azok, kik 
Mikó Mihály módosítványát pártolják, méltóztassa
nak fölállani. (Megtörténik.) A miniszteri előtérjeszt-
vény 8-dik pontját Mikó Mihály képviselő módosit-
ványa szerint a t. ház elfogadta. Miután így a 
részletes tárgyaláson keresztülmentünk, az egész 
még egyszer föl lesz olvasandó, hogy annak má
sodszori elfogadása iránt határozzon a ház. 

Ocsvay Ferencz jegyző (olvassa az egész 
miniszteri előtérj esztvényt az elfogadott módosításokkal.) 

E l n ö k : Fölszólítom azokat, kik a szerkeze
tet úgy, a mint fölolvastatott, pártolják, méltóz
tassanak fölállani. (Megtörténik.) A szerkezet úgy, 
a mint fölolvastatott, el van fogadva. 

BÓniS S á m u e l : Engedje meg a t. ház, hogy, 
mint a tegnapi napon bejelentettem, a pénzügy
miniszter úrhoz kérdést intézzek az iránt, van-e tu
domása a pénzügyi minisztériumnak azon kölcsön
ről, mely kölcsönre most történnek az aláírások? 
és ha van tudomása, szándékoltatik-e, hogy ezen 
kölcsönnek biztositékául a magyar állambirtokok 
is leköttessenek? 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter: 
T. ház! Azon kölcsön, mely iránt Szabolcsmegye 
tiszalöki választókerületének érdemes képviselője 
hozzám kérdést intézett, még a múlt 1866-dik évi 
április 24-dikén kelt legfelsőbb elhatározás által volt 
elrendelve ; ugyan múlt évi április 26-dikán a cs. 
kir. szabadalmazott osztrák földhitelintézettel a zá
loglevelek kiadása iránt egyezmény köttetett s a 
kölcsönszerződés a birodalom mindkét felében fek
vő államjavakra még a múlt évben be is kebelez-
tetett. E bekebelezés alól azonban a magyar koro
nái uradalmak határozottan ki lettek véve. A há
ború folytán a porosz államnak fizetendő hadikölt
ségek fedezésére ezen záloglevelekre tetemes elő
legezés vétetett föl s a már régebben folytatott eláru-
sitási alkudozások következtében jelenben a nyil
vános aláírás folyamatban van. Ezen állapotban 
találta a dolgot a magyar minisztérium, midőn hiva
talba lépett, s azt, mint már érdemleg bevégzett 
tényt, a magyar minisztérium többé meg nem vál
toztathatta. Biztosítást szerzett azonban a magyar 
minisztérium arra. nézve, hogy a mennyiben a fo
lyamatban lévő hiteloperatiokból a folyó 1867-

dik évre már előre megállapított s tettleg folyamat
ban is levő költségvetés szükségletein tul fölösle
gek maradnak, azoknak hová fordítása iránt ő fel
sége magyar minisztériumának beleegyezésével 
fognak az előterjesztvények tétetni. A magyar 
minisztérium kötelessége szerint gondosan fog ezen 
előterjesztvényeknél ügyelni arra, hogy Magyar
országnak jogos és méltányos érdekei ne mellőz
tessenek. 

Bónis Sámuel: T. ház! r entartom magam
nak, hogy, ha szükségét látom, a tárgy fontosságá
hoz képest bővebb megfontolás után ezen tárgy
ban indítványt tegyek a ház asztalára. 

Szentkirályi Mór: T. képviselőház! Az 
előbbi tárgy az interpelláló képviselő úr által füg
gőben tartatván, én ahhoz nem szólok, hanem ré
szemről egy egészen más kérdést kívánok a t. ház
hoz intézni. (Halljuk!) 

Föliratainkban kimondottuk, hogy ismerjük 
az átmenet nehézségeit; kifejezést adtunk azon 
készségünknek is, hogy, az átmenet nehézségeinek 
legyőzése végett, a minisztérium irányában, mely
nek kineveztetését kértük, elnézéssel kívánunk 
lenni, és hogy bár nehéz legyen is az átmenet, mi 
azon nehézségek legyőzésére mindenben segédke
zet fogunk nyújtani. Szavunkat beváltottuk: meg
hoztuk azon határozatokat, t. ház, melyek ezen 
nehézségek legnagyobb részének legyőzésére szük
ségesek voltak. Ezen határozatok által fölhatalma
zásokat adtunk a minisztériumnak, melyeket csak 
a rendkivüli helyzet igazol és egyéb semmi. Ha a 
minisztérium nem kívánta volna e fölhatalmazáso
kat és maga szállott volna szembe, csupán azon 
parlamentális helyzetre támaszkodva, melyben van, 
minden nehézségekkel, akkor, ha azon eset állana 
be, hogy egy másik minisztérium váltaná föl a je
lenlegit, ez ott foghatná föl teendői fonalát, hol a 
mostani elhagyta. De miután a jelenlegi miniszté
rium ily fölhatalmazást kivánt, és a ház ezt meg
szavazta, azt hiszem, ezen fölhatalmazásokat az 
ujabb minisztérium csak azon esetben használ
hatná, ha azok részére újra megszavaztatnának. 
[Elénk helyeslés.) Ezen értelemben a következő ha
tározati javaslatot vagyok bátor a t. háznak aján
lani : {Halljuk ! Halljuk!) „Azon kivételes ideigle
nes fölhatalmazásokra nézve, melyek az ujonczok 
állítása, az adóknak folyó évi deezember utolsó 
napjáig leendő szedetése, a törvényhatóságoknak 
helyreállítása és a sajtó ügyében a magyar mi- • 
niszteriunmak adattak, ezennel kijelenti a képvi
selőház, hogy e fölhatalmazásokkal csupán és ki-
rekesztőleg a mostani felelős magyar minisztériu
mot ruházta föl." (Atalános élénk éljenzés.) 

E l n ö k : A javaslat még egyszer föl fog ol
vastatni. 

• T ó t h Vilmos j e g y z ő (fölolvassa a javaslatot.) 
40* 
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Bernáth Z s i g m o n d : Azt hiszem, ez indít
vány a ház szabályai értelmében ki fog nyomatni 
és napirendre fog tűzetni. (Ellenmondás.) 

G h y c z y K á l m á n : Én röviden az előttem 
szólott képviselő társamnak előadására csak azt 
óhajtom megjegyezni, hogy az indítványozott ha
tározati javaslatot olyannak tartom, melyben bi
zonyosan mindnyájan , kik e házban vagyunk, 
közakarattal megegyezzünk: s azért kívánom, hogy 
az tüstént kérdésül tűzessék ki. (Atalános he
lyeslés.) 

Deák FerenCZ: Jobb szerettem volna, ha 
akkor, midőn e határozatokat hoztuk, mindegyik
hez oda tettük volna, hogy csupán a mostani fele
lős minisztériumot hatalmazzuk föl ezen intézke
désekre ; és ez esetben most nem kellene utólag 
nyilatkoznunk. Nem tudom, nem lehetne-e most is 
—- ámbár határozataink már elküldettek a főren
dekhez — azokhoz újra ily értelmű üzenetet kül
deni ? Ha azonban ezt rövidebb útnak véli a ház, 
fogadjuk el. 

Még egyet akarok megjegyezni. Annak elke
rülése végett, nehogy ezt bárki oda magyarázza, 
mintha e határozatot vagy nyilatkozatot a mostani 
minisztérium mintegy a maga állásának érdekében 
óhajtotta, ki kell jelentenünk, hogy e nyilatkoza
tot nem a minisztérium, hanem az ország érdeké
ben teszszük. (Atalános helyeslés.) 

E l n ö k : Fölszólítom azokat, kik e határozati 
javaslatot elfogadják, álljanak föl. (Megtörténik.) 
Egyhangúlag elfog*adtatik. 

G h y c z y K á l m á n : Javaslom, hogy a hozott 
határozat a főrendekkel közöltessék. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Közöltetni fog a főrendekkel. 
A rendes idő még hátralevő részén a kérvé-

nyi bizottság előadója fog előterjesztést tenni. (Föl-
Máltások: Holnap! Most!) Mint látom, a többség 
beleegyezik, hogy a kérvényi bizottság- előadója 
előadását megtehesse. 

TiSSZa LajOS e l ő a d ó : Minekelőtte a kérvé
nyi bizottság munkálkodásáról jelentésemet előter
jeszteném, két tárgyra van szerencsém fölhívni a 
t. ház figyelmét. Egyik azon eljárás, mely szerint a 
bizottság a hozzá beérkezett kérvények elintézését 
kezelte. Nevezetesen az elnök által a kérvények az 
egyes tagok közt kiosztatván, ezek minden kérvény
ről kivonatot készítettek, s ennek nyomán szerkeszt
vén véleményüket, a bizottsági ülésben fölolvasott 
és elfogadott véleményt az előadó aztán köteles 
volt szóról szóra bevenni. Ezt azért hozom elő, ne
hogy visszatessék az, hogy ha az egészben netán 

nem lesz meg szorosan az egyöntetűség, mert itt 
mindenki saját egyéni irmodorával élt. A másik, a 
mire fölhivom a t. ház figyelmét, igen fontos, és 
abban áll, hogy a kérvények még a minisztérium 
kineveztetése előtt tárgyaltattak, ennélfogva azon 
körülmény, hogy a minisztérium azóta kinevezte
tett, a bizottság némely határozatára nézve változ
tatást igényel. (Ezután olvassa a kérvényi bizottság 
jelentését Kuliffay János Vendel ujabb és semminemű 
iratokkal föl nem szerelt ama folyamodványa tárgyá
ban, melyben ez a képviselőház m. évi május hó 12-kén 
hozott végzése ellenében ismételve kéri, hogy az öt ille
tő, de Pozsonymegye hf. törvényszékétől letartóztatott 
bizonyos Raiczi Jánosféle vagyonra vonatkozó jegyzé
kek kiadaíása eszközöltessék. Vélemény: E folyamod
vány ép oly indokolatlan lévén, minő az előbbi már 
elintézett: nem vehető figyelembe. Helyeslés.) 

E l n ö k : E kérvény tehát mellőztetik. 
Tisza LajOS e lőadó (olvassa a kérvényi bi

zottság jelentését a magym földtani társulat elnöksé
génél ama kérvénye tárgyában, melyben országos in
tézetté leendő nyilvánításáért és bizonyos pénzösszeggel 
az állam pénztárából leendő segélyezéseért folyamodik. 
Vélemény: E kérvény első pontját illetőleg a közinté
zeti, második ponját illetőleg a pénzügyi bizottsághoz 
tétetik át tárgyalás és véleményadás végett. Helyeslés.) 

Elnök: A t. ház elfogadja a bizottság e véle
ményét. 

Tisza Lajos előadó (oh ássa a kérvényi bi
zottság jelentését Császár községe volt jobbágy lakosai
nak ama folyamodványa tárgyában, melyben ezek 
Eszterházy Miklós gr. örökösei ellen tilalom miatt pa
naszkodnak. Vélemény: A jelen ügy elintézése azigaz-
sá,gügyi minisztermm jogköréhez tartozván , addig, 
mig ez kineveztetnék, e kérvény a levéltárba teendő.) 
Midőn a kérvényi bizottság a jelen ügyet tárgyal
ta , az igazságügyi minisztérium még kinevezve 
nem volt. Most azonban ez ügy az igazságügyi mi
niszterhez utasíttathatnék. (Helyeslés.) Bátor leszek 
a bizottság jelentésében azon határozatokat, me
lyek szerint valamely ügy, minisztérium nem lété
ben, annak kineveztetéséig a levéltárba tétetni vé
leményezteti, ily értelemben megváltoztatni. (He
lyeslés. Fölkiáltások: Folytassuk holnap ! A képviselők 
nagy része távozik.) 

E l n ö k : Miután a képviselő urak nincsenek 
elegendő számmal jelen, ezennel az ülést bezárom. 
A legközelebbi ülés határnapja a szokott módon fog 
tudtul adatni. 

Az ülés végződik d. u. 1 órakor. 




