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t. házat, hogy ezen most felolvasott hivatalos meg
keresésben rögtön határozni ne méltóztassék, és 
ezért indítványozom, méltóztassanak ezen tárgyat 
fontosságánál fogva kiemelni azon közönséges tár
gyak sorából, melyeket a kérvényi bizottsághoz 
szoktunk utasítani, külön bizottságot, legalább 11, 
a jogi téren nem csak elméletileg, hanem gyakorla
tilag is avatott egyénekből állót választani, kik a 
most beadott megkeresést, a hozzá csatolt iromá
nyokat, és talán a birálás és vizsgálat alatt fölme
rülő egyéb körülményeket komolyan megfontol
ván, jogilag és törvényesen indokolt véleményeket 
a ház elé terjeszszék, mely vélemény akkor ki
nyomatván, kellő időköz közbejöttével napi rendre 
tűzessék. [Helyeslés.) 

TiSZa K á l m á n : T. ház! Én az előttem szóló 
képviselő úr azon előadását, hogy ezen ügy elinté

zése czéljából, ha jó i értettem, 11 tagú küldöttség 
választassák, ugy fogom föl, mint indítványt. Bá
tor vagyok tehát ajánlani: méltóztassék a t. ház 
mind az ezen indítvány alapjául szolgáló bead
ványt, mind magát az inditványt kinyomatni, s a 
házszabályok értelmében legalább három nap köz
bejöttével napi rendre tűzni. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Ennélfogva, ha a ház ezt elfogadja, 
ugy az indítvány, mint az indítvány alapját képe
ző megkeresés ki fog nyomatni, s a képviselőház 
tagjai közt ki fog osztatni, s ha a t. képviselőház 
beleegyezik, a hétfőn reggeli 10 órakor tartandó 
ülés napirendjére tűzetni. (Helyeslés.) 

Több tárgy nem levén, az ülést eloszlatom. 

Az ülés végződik cl. e. 11 '/2 órakor. 

1867. október 21-dikén 

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

Tárgya i : Bemuta t t a tok : Kossuth Peren ez, Drágfy Sándor és ifj. Zichy József gr. megbizó levelei ; Eperjes város kér
vénye, hogy felsőbb törvényszék székhelye maradjon ; a Hajdúkerületé a törvényhatósági önkormányzatot a miniszteri kormányzattal 
összeegyeztető törvény iránt ; szentesi lakosoké az 1848 /9-beli magyar papírpénz beváltásáéit ; Poór László, Jendrolovics János, 
Szpák János, Weiszmann Lipót, Szulyovszky Gusztáv és Friedmann József kérvényei 1849-beli szolgálmányaik megtéritéseért; a 
pesti nyomdászok kérvénye határozatért előbbi kérvényökre. Kovách László és Almásy Sándor külön-külön kérdést intéznek a kor
mányhoz a hevesmegyei bizottság üléseinek felfüggesztése iránt, mire a kormány közelebb igér felelni. A ház elhatározza, hogy Bö
szörményi László sajtópöri ügye véleményezés végett külön bizottsághoz rtasíttassék. Olgyay Lajos föltétesen igazoltatik s osztályba 
soroztatik. A költségvetés oklóber havára, valamint a költségvető bizottság egyéb javaslatai elfogadtattak. Regéli János írnoknak 
pénzbeli jutalom szavaztatik meg. 

A kormány részéről jelen vannak: Eötvös Jó
zsef b., Gorove István, Horvát Boldizsár, Lőnyay 
Menyhért, Mikó Imre gr., Wenckheim Béla b. 

Az ülés kezdődik d. e. 10l/4 órakor. 

Elnök : Az ülést megnyitom. Az ülés jegy
zőkönyvét Gajzágó Salamon jegyző úr fogja ve
zetni ; a szólani kívánók neveit Radics Ákos jegyző 
úr fogja jegyezni. A múlt ülés jegyzőkönyve fog 
hitelesíttetni. 

Gajzágó Salamon jegyző (ohassa az okt. 
18-dikán tartott ülés jegyzökönyvét.) 

E l n ö k : Baranyamegye központi választmá
nyának elnöke a németürögi választó kerület ré
széről megválasztott Kossuth Ferencz megbizó le
velét megküldi. 

A váczi választó kerület elnöke megválasztott 
képviselője Drágfy Sándor megbízó levelét kül
di meg. 

Végül mégaszempczi választó kerület újólag 
megválasztott képviselője ifj. Zichy József gr. meg
bízó levelét van szerencsém bemutatni. 

Mindezen irományok az állandó igazoló bi
zottsághoz tétetnek át. 

Eperjes város közönsége a felsőbb törvény
székek szervezése alkalmával egy ilyennek szék
helyét Eperjes városában meghagyatni és ez ér
demben benyújtott emlékiratát figyelembe vétetni 
kéri. 

A Hajdúkerület, mint országos törvényhatóság, 
az iránt folyamodik, hogy első sorban oly törvény 
alkottassák, mely által a törvényhatósági önkor-
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mányzat a felelős miniszteri kormányzattal ösz-
hangzásba hozassák. 

Több szentesi lakos az 1848 —49-ben törvé
nyesen kibocsátott papirpéuzjegyek beváltásáért, 
illetőleg az elkobzottak kártalanításáért folya
modik. 

Poór László és Jendrolovies Já:"os pesti láb
beli-készítők az 1849. évi hadjárat alkalmával a 
magyar hadsereg részére az uj épületbe beszállított 
lábbeliekért járó 1362 frt 54kr t kifizettetni kérik. 

Szpák János egri csizmadia több társa nevé
ben a 49-iki időszak alatt a honvédek részére ki
szolgáltatott lábbeliekért járó 2728 frt 30 kr. kö
vetelését kifizettetni kéri. 

Weiszmann Lipót ungvári lakos az 1849. év
ben a magyar állam pénztáraiban részére utalvá
nyozott 12,713 ft 49 kr. ezüstpénzbeli kiszolgál
tatását kéri. 

Szulyovszky Gusztáv sárosmegyebeli giráldi 
lakos, az 1849. hadjárat alkalmával volt élelmezési 
biztos, a felső vidékbeli magyar hadsereg számára 
teljhatalmú kormánybiztos rendeletéből requirál 
élelmi szerekért kérvényező által birói ítélet foly
tán saját vagyonából fizetett 5635 ft 16 kr. pengő 
pénz és 6% kamatainak megtérítését kéri. 

Friedmann József sárosmegyei giráldi kocs-
mabériő 1848-ben a magyar hadsereg részére az 
élelmezési biztos utalványozása folytán kiszolgál
tatott élelmi czikkekért járó 714 ft s 6°/, kamatai 
megtérítését kéri. 

Mindezen kérvények a kérvényi bizottságim z 
tétetnek át. 

BÓniS S á m u e l : T. ház! Méltóztatnak a kép
viselőház tagjai emlékezni, hogy a múlt tanácsko
zási időszak alatt egy kérvényt voltam szerencsés 
a képviselőházhoz benyújtani a pesti nyomdászok 
részéről, mely a kérvényi bizottsághoz azon uta
sítással tétetett át Jiogy azt előzetesen tárgyalván,vé
lemény ét a ház elé terjeszsze; miután azonban a ház 
ezen határozatának mai napig sincsen sikere, bá
tor vagyok a t. házhoz ezen testület részéről újó
lag egy, a határozathozatalt sürgető kérvényt be
nyújtani. 

Detr ich Z s i g m o n d : T. ház! Mint a kérvé
nyi bizottság alelnöke, kötelességemnek tartom a 
t. háznak részint felvilágosításul, részint igazolásul 
előadni, hogy habár a házszabályok 80-ik szaka
sza értelmében a kérvényi bizottságnak köteles
sége volna eljárásáról hetenkint jelentést tenni, 
mindazáltal a közbejött nagy fontosságú országos 
tanácskozások, szakosztályi ülések a kérvényi bi
zottságot akadályozták mindeddig abban, hogy 
kötelességében eljárhatott volna. Azonban először 
is,a nyomdászok ügyében jelenthetem, hogy a kér
dés már tárgyaltatott; a többire nézve pedig — 

mintegy 300 da rab kérvény fekszik előttünk — 
ugy intézkedtünk, hogy azokat felmunkálás végett 
egymás között felosztván, a közelebbi napokban 
tárgyaljuk, hogy igy a benyújtott kérvények iránt 
a t. ház előtt jelentést cehessünk. Méltóztassék ezt 
igazolásul és egyszersmind fölvilágositásul el
fogadni. 

E l n ö k : A mi a nyomdászok kérvényét illeti, 
ezt a kérvényi bizottság már tárgyalta, s a ház
szabályok értelmében ki is volt téve június hó 
utolsó napjaiban, de közbejövén az országgyűlés 
szünetelése, a ház általi tárgyalása mindekkorig 
elmaradt; azonban a hónap vége felé a mostani 
kérvényi bizottság jelentést fog tenni; ezt megelő
zőleg pedig az előbbeni kérvényi bizottság fog 
munkálatairól jelentést tenni, s ekkor a nyomdá
szok ügye is előkerül. 

N é m e t h K á r o l y : T. ház ! Némileg bővebb 
felvilágosításául annak, a mit elnök úr épen ki
mondott és az előttem szóló tisztelt ké\)viselő úr 
is előadott, van szerencsém megjegyezni, hogy a 
kérvényi bizottság a nyomdászokra vonatkozó 
kérvényt mindjárt tárgyalás alá vette, de eloszol
ván azután az országgyűlés, azon két kérvény, 
mely már be volt végezve, tárgyalás alá nem ke
rülhetett. Ezek között volt a nyomdászok kérvé
nye is. Tehát a harmadfél hónapig tartó elnapolás 
okozá csupán, hogy ezen kérvény még a ház elé 
nem került; de semmi sem akadályozza annak tár
gyalását, ha méltóztatnak parancsolni ezen tárgy 
fölvételét, mert be van fejezve s a bizottság azon
nal előterjesztheti véleményét. 

K o v á c h L á s z l ó : T. ház! E g y intarpellatiót 
kívánok a t. minisztériumhoz intézni Heves-és Kül
ső-Szolnok törvényesen egyesült vármegyék étde-
kében. Tudva levő dolog, hogy a minisztériumnak 
az érdekelt megyéhez intézett egy rendelete, a me
gye bizottságának eltérő felfogásán alapuló hatá
rozata következtében.nem teljesíttetett,minek követ
keztében a minisztérium szükségesnek látta kiadott 
rendeletének királyi biztos közbejöttével szerezni 
érvényt. A királyi biztos okt. 11-én a megyében 
megjelenvén és a megye bizottsága által a törvé
nyes kormányt megillető tisztelettel fogadtatván, 
a minisztérium érdekelt rendeletének foo-anatbavé-
telt szerzett, s mint tudomásom van, az már végre 
is van hajtva. Miután tehát a t. minisztérium által 
kiadott s a megye által tisztelettel mellőzött eme 
rendelet immár foganatosítva van, bátor vagyok 
a tisztelt minisztériumhoz azon kérdést intézni: 
szándékozik-e és meddig szándékozik a tiszt, mi
nisztérium Heves- és Külső-Szolok törvényesen 
egyesült vármegyéknek önkormányzati jogát fel
függesztve tartani ? fentartván magamnak a tisztelt 
minisztérium válaszához képest e tárgy iránt né
zeteimet bővebben kifejteni. (Atalános helyeslés.) 
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Wenckheim Béla b. belügyminiszter: 
Az imént tett interpellátio következtében a minisz
térium örömmel ragadja meg az alkalmat ezen 
fontos ügyre nézve eljárásáról a tisztelt háznak 
számot adni; hogy azonban a minisztérium ezt az 
ügy fontosságához képest megtehesse, kérem az 
interpellátiot Írásban beadatni és a kormánynyal 
küzöltetni. (Helyeslés.) 

A lHlásy Sándor: Tisztelt ház! Engem Ko-
vách László interpellátiojával "megelőzött; de mi
után azon interpellátiot, melyet Heves és Külső-
Szolnok törvényesen egyesült megyék érdekében 
a minisztériumhoz intézett, az én nézetem szerint 
nem azon értelemben tette, a melyben én tenni 
szándékoztam; ennélfogva magam is kívánok a 
tisztelt minisztériumhoz ezen ügybnn interpellátiot 
beadni. Kovách László ugyanis csak az iránt in
terpellálta a minszteriumot, nyilatkozzék az iránt, 
meddig akarja ezen kivételes helyzetet Hevesme
gyében föntartani; én pedig az iránt szólitom fel 
a minisztériumot, hogy Heves és Külső-Szolnok 
vármegye irányában követett azon eljárását, 
mely szerint a királyi biztos a bizottsági gyűlések 
tartását határozatlan időre felfüggesztette, igazolja. 
(Helyeslés a bal oldalon.) 

Elnök: A királyi ügyek igazgatójának hiva
talos levele következtében beadott indítvány tár
gyalása van mai napra napirendre kitűzve. A 
jegyző úr fel fogja az indítványt olvasni. 

" Gajzágó Salamon jegyző (olvass Somssich 
indítványát.) 

SomSSiCh P á l : T. ház! Indítványom istá
polására igen kevés mondani valóm van. Termé
szeteskövetkezése az az alkotmányosságnak, melv 
alatt valamint senkit törvénytelen üldözés tárgyá
vá tenni nem szabad, ugy a jogszerüleg eljáró tör
vényes bírónak hatása alól kivenni senkit sem 
lehet. 

Azon alkotmányos előjoga a törvényhozó 
testület tagjainak, mely szerint őket a illető házak 
előleges jóváhagyása nélkül köz kereset alá fogni 
nem lehet, nem czélozhat arra. hogy Ők a jogsze
rüleg eljáró törvényes biróság hatása alól kivonas
sanak, hanem csak arra, hogy törvényhozói állásuk
ban minden törvénytelen üldözéstől megóva.és mind 
felülről, mind alulról eredhető zaklatások ellen 
védve legyenek, ők, mint tagjai egy törvényhozó 
testületnek, mely a nemzetnek ezen souverain jogát 
a koronával megosztva gyakorolja, kötelesek levén 
keblüknek tiszta meggyőződését mindig és min
denben szabadon és függetlenül kimondani. (He
lyeslés.) 

A most mondott átalános elveket alkalmazva 
a jelen esetre, vélekedésem szerint, mielőtt a t. ház 
a napirenden levő tárgyban érdemileg határozni 
fogna, biztos tudomást és ezen alapuló tiszta meg 

győződést kell magának szereznie a közvádló ál
tal indíttatni kivánt perbe fogásnak jogosságáról, 
tudomást kell magának szereznie arról, hogy az, 
ki a perbe foghatásra engedélyt kér, arra törvé
nyesen jogosult egyéniség-e? a biróság, mely elé 
idéztetik , törvényes, alkotmányos biróság-e ? és 
végre a törvények, melyekre hivatkozik, alkotmá
nyos törvények-e? 

Kern indokolatlan, nem alaptalan ezen, első 
pillanatra talán túlságosnak látszó óvatosság. A 
régibb időkből történetileg, a jelenből pedig szo
morú saját tapasztalásunkból tudjuk, hogy tör
vényellenes vádló által, nem alkotmányos, hanem 
csak kivételesen, önkényileg alakított biróság elé 
idéztettek e hon polgárai, és nem alkotmányos 
törvényekre, hanem szintén csak teljhatalommal 
kiadott rendeletekre hivatkozva, követelték elitél-
tetésöket. Ily törvénytelen eljárás, ily önkényes 
üldözések ellen kívánják az alkotmányos törvények 
megvédeni e honnak minden polgárát, kiválólag 
pedig a törvényhozó testület tagjait, melynek — 
mint már többször is említem — törvényes sza
badsága és teljes függetlensége egyik alapföltétele 
a valódi alkotmányosságnak. 

Hogy azonban a ház magának biztos tudo
mást és ezen alapuló tiszta meggyőződést szerezhes
sen, vélekedésem szerint legczélravezetó'bb volna 
az, ha a jogi téren szakavatott egyénekből aláir
tandó választmány küldetnék ki, mely választmány 
szigorúan megvizsgálván a köz vádló által beadott 
keresetet, a hozzá csatolt irományokkal és a vizs
gálat alatt netalán felmerülhető körülményekkel 
együtt, mind ezek tekintetbe vételével indokolt 
véleményét ezeknek jogossága felett mondja ki, 
melyre azután a ház határozatát alapíthatná. 

Ezek voltak azok,miket indítványom istápolá
sára röviden fölemlíteni kívántam, és ennélfogva 
azt a t. ház pártolásába ajánlom. 

Ghyczy K á l m á n : Tisztelt ház! Azon kér
dés, vajon Böszörményi képviselő úr sajtóvétség 
miatt vizsgálat, illetőleg közkereset alá vétethetik-
e, sok tekintetnél fogva s különösen a ház függet
lenségének s a képviselők jogai megőrzésének 
szempontjából nagy figyelmet érdemel, s azért 
egyetértek az indítványozó úrral abban, hogy már 
ennélfogva is e tárgy előleges bizottsági megfon
tolás alá bocsátandó. 

Mindamellett azonban ugy magára a bead
ványra, mint a tett indítványra nézve vannak 
észrevételeim. 

A mi a beadványt illeti, Ráth Károly úr, a 
sajtóügyekben eljáró pesti esküdtszék mellé az igaz
ságügy iminiszter által kinevezett közvádló, a ház 
elnökéhez intézett levelét, mely itt a házban múlt
kor fölolvastatott, mint kir. ügyigazgató irta alá. 

i A kir.ügyek igazgatójának kétségen kivül megvan a 
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inaga törvényeshatásköre; de ahhoz sajtó a vétsé
gek megtorlása nem tartozik. Ez, a jelenleg fen-
álló ideiglenes szabály és az 1848.18. t. ez. 18. sza
kasza szerint, a minisztérium által kinevezett köz
vádlónak föladata. Hogy a pesti esküdtszék mellé 
Ráth Károly úr, a kir. ügyek mostani igazgatója 
közvadlóul neveztetett ki, az esetleg történt: mert 
neveztethetett volna ki más is. Kezdetben is a 
pesti esküdtszék mellé más ügyész volt kinevezve 
s más kerületekben is közvádlóul nem a királyi 
ügyek igazgatójának helyettese van kinevezve. 
Ráth Károly úr tehát a sajtóügyekben csak mint 
a minisztérium által kinevezett közvádló járhat el, 
királyi ügyigazgató czimével jogérvényesen nem 
élhet. 

Ráth Károly úr továbbá megkeresvényét — 
mert ezt maga is akképen nevezi — a ház elnökéhez, 
következőleg a házhoz ugy intézte, mint önálló 
hatóságok szokták más, velők egyenjogú hatósá
gokhoz intézni hivatalos megkereséseiket; én pe
dig részemről azon véleményben vagyok, hogy 
csak a koronás a korona nevében fölszólaló minisz
térium intézhet e házhoz megkereséseket; bárki 
más, magok az ország törvényes hatóságai is, k ér-
venym rel járulnak az országgyűlés mindegyik 
házához. 

Távol legyen azonban tőlem, t. ház ! azt kí
vánni, hogy a kérdéses beadvány ezen hiányainál 
fogva tárgyalás alá ne vétessék : mert figyelembe 
veendőnek tartom a sajtóügyekben fenálló es
küdtszéki eljárás uj voltát, a szabatosság hiányát, 
melyet csak a gyakorlat fog leginkább kifejteni; 
más részről pedig azt, hogy a beadványban foglalt 
kérelem iránt a ház törvény szerint határozhasson, 
mellékes kifogásokkal akadályozni nem akarom. 
(Helyeslés.) 

De a mint a törvény rendeletének és a ház 
méltóságának tartozni véltem azzal, hogy a bead
vány hiányait fölemlítsem: ugy, azt hiszem, e ház 
maga is tartozik saját méltóságának azzal, hogy e 
beadványt, bármiként legyen az aláirva és fogal
mazva, úgy tekintse mint kérvényt, (Helyeslés a 
hal oldalon) a minél egyéb nem is lehet, ugy te
kintse mint kérvényt, melyet bárkitől elfogad, s 
következőleg u g y tárgyalja, mint a kérvényeket, 
a ház szabályai szerint, tárgyalni szokás. (Helyes
lés a bal oldalon) 

A mi az indítványt illeti: az angol parlament
ben, összeülésének kezdetén, azonnal választatni 
szokott egy nagyobb számú bizottság a czélból, 
hogy ahhoz a ház jogaira és privilégiumaira vo
natkozó kérdéseket a ház, ha ugy tetszik, utasít
hassa. Ha ily bizottságunk • volna, ehhez lenne a 
jelen beadvány is legczélszerűbben utasítható: 
mert ily bizottságok jóval előre az eló'ttök később 
tárgyalandó esetekre való figyelem nélkül válasz

tatván, azoknak eljárása mind az abban érdekelt 
felekre nézve megnyugtatóbb, mind pedig oly — 
egyébiránt nézetem szerint teljesen indokolatlan, 
de a nagy közönségben könnyen fölmerülhető — 
félreértéseknek kevésbbé van kitéve, mint oly 
bizottság eljárása, mely bizonyos, már tudvalevő 
esetekre és személyekre vonatkozólag* tüzetesen 
választatik. (Helyeslés.) Nekünk oly bizottságunk, 
mint az angol parlament kiváltsági bizottsága, 
nincs; de van állandó kérvényi bizottságunk, 
(Közbekiáltás: Nem állandó!) mely jóval ezelőtt vá
lasztatván meg, tagjainak mind számánál, mind 
jelességénéi fogva a fenforgó feladat fontosságá
nak megfelelni képes. (Helyeslés a bal oldalon.) 

Mit tegyen e bizottság, vagy bármely bizott
ság, mely e tárgyban talán ki fog küldetni ? mely 
alapokra fektesse véleményét? mily közjogi és 
politikai elvekre figyeljen? miként ne mondjon ki 
semmit, minek kimondása már a bíróság és es
küdtszék megbirálása alá tartozik ? ezt, u<?y hi
szem, az illető bizottság bővebb utasítás nélkül is 
tudni fogja. 

Azért a nélkül, hogy ez alkalommal a kér
dés érdeméhez szólni akarnék ; a nélkül, hogy a 
háznak a kérdés érdemében hozandó határozatát 
bármely nyilatkozattal vagy utasítással megelő-
zendőnek vélném : hivatkozvaa Osiky Sándor képvi-

I selő úr ügyében múlt évben történt előzetes esetre 
is : bátor vagyok azt indítványozni, hogy ezen 
kérvény, ugy a mint a kérvényekre nézve átalá-
ban szokás, minden részletesb utasítás nélkül, vé
leményadás végett a kérvényi bizottságnak adas
sék ki. és következő határozati javaslatot kérek 
a ház által elfogadtatni: „Ezen kérvény kiadatik 
a kérvényi bizottságnak, véleményes jelentésének 
mielőbbi beadása véget t / ' (Zajos helyeslés a balol
dalon.) 

Zsedényi E d e : Azon meggyőződéstől ve
zéreltetve, hogy a t. háznak a jelen esetben a leg-
gondosb óvatossággal kell eljárnia, nem fogadha
tom el előttem szóló azon állítását, hogy épen 
azért, mert nem a minisztérium tette az előter-
jesztvényt, de a korona ügyésze, azt ugy, mint 
Csiky képviselő esetében, a kérvényi bizottsághoz 
kellene utasítani. Mert az én véleményem szerint 
nagy különbség van azon tett között, melyről 
Csiky vádoltatott, és azon politikai vád között, 
mely Böszörményi ellen intéztetik. 

Az én véleményem az, hogy épen e kérdés 
gyakorlott törvénytudó tagtársainkból alakult bi
zottsághoz utasítandó, mely véleményt adjon a 
felől, hogy mit parancsol egy részről a képviselő 
sérthetlensége, más részről az igazság részrekajlat-
lan kiszolgáltatása. Mert hiszen előttem szóló tag
társam sem fogja tagadhatni, hogy a képviselő és 
magánpolgár joga ugyanazon egy személyben 
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minden parlamentális országban és kormány alatt 
szorosan el van választva. De épen, mivel köny-
nyen megtörténhetik, hogy a kormány, hatalmá
val visszaélve, a magán polgárt a büntető bíróság 
elé akará vezetni, csak azért, hogy a képviselőt 
sújtsa, a képviselő testületek minden alkotmá
nyos országban saját tagjaikra nézve fentartották 
magoknak azt, hogy a közvádló ellenök bűnvádi 
keresettel előleges engedélyök nélkül fel nem lép
het. A törvényhozás ez által nem akarta a képvi
selőt arra felhatalmazni, hogy különb szabadsá
gokkal éljen, mint bármely magánpolgár, vagy 
hogy külön törvények alatt álljon; de biztositani 
akarta őt azon hatalom visszaélései ellen, mely a 
közvádlót politikai tekintetekből a képviselő ellen 
használhatná fel. Tehát a képviselőház érdeké
ben fekszik meggyőződni, vajon oly tények ho
zattak-e fel vádlott tagja ellen, melyek először 
nem a képviselő, de kizárólag a magánpolgár ha
táskörébe esnek? s melyek másodszor elegendők 
azon meggyőződés elnyerésére, hogy, ha a vádlott 
nem volna is ellenzéki képviselő, mégis a köz
vádló csak törvényes kötelességét teljesítené, ha el
lene, mint magánpolgár ellen fellépne ? 

Ezen irányadó elveket a jelen esetre alkal
mazva, azt látjuk ugyan, hogy Böszörményi tag
társunk ellen, nem mint képviselő', de egyedül 
naintujságiró ellen akarnak,a sajtótörvények szerint, 
bűnvádi keresetet indítani. De vajon azon meg
győződést szerzi-e nekünk a vádlevél azon tartalma, 
mely szerint a más hírlapok által is közhírré tétetett 
Kossuthféle levélből idézett szavakban jelöltetik ki 
azon izgatás, melyet a 48. XVIII . tcz. 2 1 . §-a 
szerint a közvádló megtorolni kivan? 

Ivánka I m r e : Nem ide tartozik! Napirendre ! 
Zsedényi Ede : Tessék meghallgatni Ivánka 

úrnak, azután felelni. 
Tehát, ha vajon elegendők-e az adatok arra, 

hogy tagtársunk ellen, ha nem volna is ellenzéki 
képviselő, mint magánpolgár ellen indíttathassák 
sajtópör, ennek bővebb megfontolását egy külön 
küldöttségre akarjuk bizni. (Zaj a bal oldalon.) Ké
rem beszédemet meghallgatni. Most tehát nem ar
ról van szó, lehet-e tagtársunkat bűnvádi perbe 
fogni vagy nem ? — mert arról, hogy perbe fogják, 
a törvényszék fog Ítélni — hanem hogy olyan-e a 
közvádló kérelme, mely az igazság részrehajlatlan 
kiszolgáltatása tekintetéből bővebb megfontolást 
igényel ? és épen azért az ügyet nem a kérvényi 
bizottsághoz, mely hóról hóra változik és nem 
erre volt kiküldve, hanem külön küldöttséghez kí
vánom utasíttatni. (Helyeslés.) Azért Somssich in
dítványát pártolom. 

HaláSZ B o l d i z s á r : Én nem követem előt
tem szólott képviselő társam példáját és nem fo- ! 
gok belebocsátkozni a tárgy érdemébe, s annak I 

előre bocsátása mellett, hogy Ghyczy Kálmán in
dítványát s annak indokait egészen magamévá te
szem, egyedül Somssich képviselő úr által fel
állított egy elvre vonatkozólag kívánok néhány 
megjegyzést tenni. 

Tisztelt képviselő úr azon elvet állította föl, 
hogy a képviselőháznak kötelessége saját tagjait 
törvénytelen üldöztetés ellen védeni. Én ezen 
esetre nézve nem akarom föltenni, hogy az üldö
zés szándékos, törvénytelen lehetne, de különben 
is azt a bíró fogja megszabni, (Zaj. Felkiáltások: 
Nincs itt erről szó.') azt a biró fogja megszabni ité-
letileg, hogy a kereset alapos-e vagy nem. Más 
alkotmányos országban a képviselő indemnitása 
nem ezen az elven alapul, hanem azon sokkal ma
gasabb elven, hogy a törvényhozó testület tagjait 
magas hivatásuknak eleget tenni nagy ok nélkül 
ne lehessen gátolni. Csak ezt akartam kijelenteni, 
nehogy hallgatásommal ezen elvben megnyugodni 
látszassam. 

Egyébiránt a mi illeti azt, hogy a tisztelt 
indítványozó úr kérdésbe tette, s illetőleg a ház 
által kívánja elhatároztatni, vajon a személy, a ki 
föllépett, törvényes helyzetben van-e a ház irányá
ban, azt az előttem szóló Ghyczy Kálmán kifej
tette: én tehát ehhez nem szólok; hanem van egy 
más kérdés, melyet Somssich képviselő úr meg
pendített, t. i. vajon a jelen sajtóbirósá,g törvé
nyes-e? Én nem akarom ezen kérdést jelenleg 
fejtegetni . hanem csak egyszerűen kijelentem, 
hogy én nem tartom annak, s midőn e tárgy napi 
rendre jön, akkor ezt bővebben ki fogom fejteni. 

BÓnis S á m u e l : Szerintem Zsedényi képvi
selő teljességgel nem rontotta le Ghyczy Kálmán 
képviselőnek azon állítását. hogy Csiky Sándor 
képviselő esetét ugy hozta fel, mint praecedenst, 
mint analógot. Mert, miért hozatik a képviselőház 
elé a képviselő ellen intézendő kereset megbirá-
lása ? Koránsem azért, hogy a ház a dolog érde
me fölött Ítéljen, hanem azért, hogy ótalmazza a 
képviselőnek netalán megtámadható immunitását. 
A tisztelt ház most a felett nem Ítélhet, vajon ma
gán eset volt-e Csikyé?s milyen a Böszörményié ? 
e fölött az esküdtszék feladata itélni; hanem igen
is itél a fölött a ház, hogy a kormánynak czélba 
vett perbefogatása által nincs-e czélba véve a kép
viselő leszorítása e táblától ? nincs-e czélba véve a 
képviselői immunitás megsértése? És e tekintet
ben igaza volt Ghyczy Kálmán képviselő társam
nak, midőn Csiky esetét a Böszörményiével ana
lógnak monda. Ha Zsedényi a dolog érdemébe 
bocsátkozott, és nem kívánta, hogy ezen eset kü
lönleges bíróság elé utasittassék, kérdem, micsoda 
logikával kívánja a jelen esetet speciális biróság 
itélete/ alá bocsátani ? 

En tehát Ghyczy Kálmán képviselő társam-
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nak mind a tárgynak ide ju tásá t , mind pedig a 
dolog érdemét illető indítványát, t. i. hogy ez ügy 
a kérvényi bizottság elé utasittassék, pártolom: hi
szen a nélkül is a ház elé fog kerülni a kérvényi 
bizottság jelentésében. 

Horvát Boldizsár igazság ügyér: T. ház! 
Igen helyesen volt több szónok részéről kie
melve a tárgy fontossága, mely jelenleg a ta
nácskozás szőnyegén forog. Arról van szó, t. ház, 
hogy az országgyűlési tagok immunitásának gya
korlati hordereje, tán hosszú időkre, megállapittas-
sék; arról van szó, hogy az immunitás értelmezésére 
és gyakorlati alkalmazására nézve oly praecedens 
állíttassák föl, melyre a későbbi kor bizton hivat
kozhassak a nélkül, hogy e hivatkozás akár a sza
badság, akár az alkotmányos rend érdekeinek 
praejudicáljon. Bár mennyire sajnálnom kell is 
tehát a concret esetet, mely a jelen tárgyalásra 
alkalmat adott, mégis, mint a valódi alkotmá
nyosságnakőszinte hive, csak örülhetek a fölött, 
hogy a praecedens fölállítása e nagy horderejű 
kérdésben épen a t. ház föladatául jutot t , a mely 
bizonyosan minden szenvedélytől mentesen, e kér
dést ugy fogja eldönteni, hogy e megoldás se a 
szabadságnak, se pedig az alkotmányos rend érde
kének veszélyére ne váljék. 

Engedje meg a t. ház, hogy e kérdés körül 
én is saját nézeteimet, továbbá a kormány néze
teit röviden elmondhassam. (Halljuk!) 

Előre kell bocsátanom, hogy midőn ez eset
ről a kormány tudomást vett, s ennek következ
tében az immunitás törvény szabta korlátainak 
vizsgálatába kellett bocsátkoznia, régi törvényeink
ben se oly szabatos, se oly kielégítő intézkedése
ket e téren nem talált, melyek a kormány alkot
mányos érzületét megnyugtathatták volna. 

Legrészletesebb intézkedéseket e téren az 
1723-iki VII. t. ez. tartalmaz; de e törvény sem 
mond többet, mint azt, hogy az országgyűlési ta
gokon az országgyűlés helyén semmi méltatlan
ság (contumelia) és semmi tettleges bántalom 
(manuum injectio) ne történjék , hogy az ilyest el
követő harmad napra a kir. tábla elé idéztessék, 
hogy az országgyűlési tagok rágalmazói, gyalázói 
200 ft birsággal, a verekedők és sebesítők a na
gyobb hatalmaskodási büntetéssel, végre, a kik az 
országgyűlési tagokon gyilkosságot követnének 
el, kínzással egybekötött halálbüntetéssel sújtas
sanak. Ezen intézkedések azonban inkább rend
őri és bűnvádi, mintsem alkotmányos jelleggel 
bírnak. 

Az immunitásról alkotmányos szempontból 
egyedül szabatos és kielégítő intézkedést a leg
újabban 1867-ben alkotott XII . t. cz.-nek 47-dik 
szakasza tartalmaz, a mely, noha csak a delega-
tiok tagjairól szól, de világosan kimondja, hogy a 

delegatiok tagjai a delegatiok üléseiben tett nyi
latkozataikért feleletre egyátalában nem, vétsé
geikért pedig a ház vagy a delegatiok engedélye 
nélkül, a tetten érés esetét kivéve, közkereset alá 
nem vonhatók. 

Noha , mint említem , e törvény csak a dele
gatiok tagjairól szól, de a kormány azon nézetben 
volt, hogy nem vét se az alkotmányosság fogal
mai, se a törvénymagyarázás alapelvei ellen, ha 
azon jogot, a melylyel az országgyűlés küldöttei 
birnak, kiterjesztendőnek tartja azon testület tag
jaira, a melytől e kiküldetés eredett, (Helyeslés) a 
következetesség szabálya sem engedvén meg oly 
magyarázatot, hogy a kiküldöttek több joggal 
bírjanak, mint magok a kiküldők. 

Mindamellett én részemről igen kívánatosnak 
tartanám, hogy az országgyűlési tagok immunitá
sáról külön, önálló és határozott törvény rendel
kezzék. (Helyeslés.) 

De addig is , míg ez megtörténhetnék, ugy 
hiszem, hogy a kormány az 1867. XII . t. ez. ér
telmezése és alkalmazása körül ugy jár t el, mint 
azt a nemzet alkotmányos kormányától megköve
telheti. (Elénk helyeslés a középen.) A kormány te
hát egy pillanatig sem volt kétségben az iránt, 
hogy a jelen esetre is a most idézett törvény al-
kalmaztassék, mint a legkedvezőbb , melyet tör
vénykönyvünk e téren fölmutat. 

E törvényt alkalmazva a jelen esetre: kétség
telen, hogy az országgyűlés tagja ellen, a ház en
gedélye nélkül, közkeresetet indítani nem lehet; 
előadja azonban magát egy más kérdés, melyet 
épen Grhyczy Kálmán képviselő társam volt szives 
fölemlíteni, hogy t. i. a ház minő vezérelveket kö
vessen zsinórmértékül arra nézve, hogy előforduló 
esetekben a ház engedélye megadassák vagy meg
tagadtassák? E kérdéshez legyen szabad néhány 
szót szólanom. (Halljuk!) 

Annyi bizonyos, és ebben teljesen egyet 
értek Ghyczy Kálmán képviselő rírral, hogy a 
dolog érdemleges tárgyalásába a ház nem bocsát-
kozhatik. Ez annyi volna, mint ítélni, a mire tör
vényeink szerint a jelen esetben az esküdtszék van 
hivatva, az esküdtszék ítéletét pedig praeoccupálni 
a háznak se hivatásában, se szándékában nem áll
hat. (Helyeslés.) 

A megoldás kulcsát a vezérelvekre nézve sze
rintem az immunitás czélja adja meg. 

U g y hiszem, nem fogok e t. házban ellen-
mondással találkozni, midőn azt állitom, hogy az 
immunitás korlátait nem lehet kiterjeszteni oda, 
hogy az szabadalom legyen az országgyűlési tagok 
számára bármely vétséget vagy bűnt büntetlenül 
elkövetni. (Élénk helyeslés.) Hogy az immunitásnak 
ily tágas értelmet sehol sem adnak, mutatja maga 
azon körülmény, hogy minden törvényhozás , 
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mely az immunitásról rendelkezik, a tettenérés ese
tét a kivételek sorába igtatá. I ly tág értelmezése 
az immunitásnak, vagy inkább ily korlátlan immu
nitás, a mellett, {Élénk nyugtalanság a bal oldalon) 
hogy a közerkölcsiségre a legkárosabb befolyást 
gyakorolná, gyakorlati eredményében oda vezet
ne, hogy a törvényhozó test tagjait a fönálló tör
vények fölé emelné, a mi az alkotmányosság fo
galmaival ellenkeznék. (Helyeslés a középen!) Az 
immunitás czélja nézetem szerint abban áll: az or
szággyűlés tagjainak függetlenségét, személyes 
szabadságát oly kép biztósitani, hogy azt még a 
törvény álarcza, azaz még koholt ürügyek alatt is, 
senki meg ne támadhassa, vagyis, hogy az ország
gyűlésnek tagja törvényhozói magas föladatának 
teljesítésében se erkölcsi, se anyagi nyomásnak ki
téve ne legyen. 

Ha az immunitásnak ezen czéljára nézve tisz
tában vagyunk, akkor nem foroghat fen kétség 
azon vezérelvekre, azon döntő szempontokra nézve 
se, melyektől a közkeresetre kért engedély meg
adása vagy megtagadása függ. 

A mint szerencsém volt fölemlíteni, a ház hi
vatásához nem tartozhatik a tárgy érdemleges vizs
gálatába, az objectiv és subj ectiv tényálíadék meg
ítélésébe bocsátkozni; hanem a ház csak ezen há
rom kérdésre szoritkozhatik: 1) vajon azon cse
lekmény, melyről a vádolt vádolva van, alkotmá
nyos törvénybe ütközik-e? 2) vajon azon tilos 
cselekmény, mely a vád tárgyát képezi, nem me
rő koholmány-e, hanem valóban megtörtént do
log ? és 3) vajon létezik-e oly összefüggés a tilos 
cselekvény és a vádolt személye között, melyből 
ha nem is teljes bizonyossággal, de mégis alapo
san lehet következtetni, hogy a tiltott cselekvényt 
a vádolt követte el ? 

Ha e három kérdés igennel döntetik el. akkor 
fölfogásom szerint az engedélyt megtagadni nem 
lehet; ellenkező esetben az engedélyt megadni 
tiltja a törvényhozó testület függetlenségének ko
moly érdeke. 

Mindezen okoknál fogva az én nézetem és a 
kormány nézete is oda járul, hogy a fenforgó 
tárgy előleges véleményezés végett külön bizott
sághoz utasittassék. 

Nem járulhat a kormány Ghyczy Kálmán 
t. kpviselő úr indítványához, mely szerint ezen 
megkeresvény a kérvényi bizottsághoz utasittassék, 
azon oknál fogva se, mert épen a kérvényi bi
zottságalelnökének imént tett nyilatkozatából is ki
tűnt, hogy a kérvényi bizottság teendőkkel el van 
halmozva és több mint háromszáz kérvény vár el
intézésre, (ügy van! a középen, nyugtalanság a bal 
oldalon.) 

Nem lehet ez ügyet a kérvényi bizottsághoz 
utasitani még azon fontos oknál fogva se, melyet 

Somssich Pál képviselő úr igen helyesen kiemelt, 
hogy t. i. itt praecedens fölállításáról van szó és 
egy coneret jogi eset megbirálásáról, mely kitü-
nőleg jogtudósok véleményére bizandó. (Helyeslés 
a középen.{ 

Ghyczy Kálmán képviselő xír még néhány 
formahibát is fölemiitett, noha igen helyesen az 
érdemleges elintézést nem akarta ezen formahi
báktól függővé tenni. Legyen szabad ezekre néz
ve szintén egy pár megjegyzést tennem. 

Méltóztatik a t. ház emlékezni, hogy a kor
mány f. é. márczius havában fölhatalmazást nyert a 
t. háztól az iránt, hogy esküdtszékeket alakithas
son és a birői illetékesség szempontjából történt 
ideiglenes változáshoz képest az 1848. 18 t. ez. 
alaki részében szükséges módosításokat megtehes
se. Az esküdtszéknek mindenesetre kiegészítő és 
nélkülözhetlen részét képezi először a vizsgáló biró 
és ily kiegészítő részét képezi a közvádló is. E té
ren tehát a minisztérium kezei megkötve nem vol
tak ; és miután semmiféle positiv törvény nem tilt
ja, hogy a közvádlói teendőkkel a királyi ügyek 
igazgatója bizassék meg — mi különben is csak 
ideiglen történt: ugy hiszem, törvénysértést a 
kormány nem követett el, midőn a közvádlói te
endőket a királyi ügyek igazgatójára ruházta. 

Vajon a megkeresvény, mint megkeresvény 
tekintessék-e vagy mint egyszerű kérvény ? erre 
súlyt nem fektetek. Ez az első eset, és bármikép 
döntse el a t. ház e kérdést: határozata a kor
mányra és közegeire nézve jövőre cinosurául fog 
szolgálni. 

Ezek azon korlátok, melyek között vélemé
nyem szerint a háznak mozognia kell : tovább 
menni, beavatkozás volna az illetékes bíróság jog
körébe ; ezen korláton innen maradni pedig, illu-
soriussá tenné a ház azon fontos jogát, melylyel 
az engedély megadása vagy megtagadása fölött bír. 

Ennélfogva, mind magam, mind a kormány 
nevében Somssich Pál képviselő társam indítvá
nyát pártolom. (Helyeslés a középen.) 

Almásy Sándor: T. ház! Előttem szólott 
Horvát miniszter úr két indokból kivánja Somssich 
Pál képviselő úr indítványát elfogadni. 

Első indok, hogy a kérvényi bizottság teen
dőkkel el van halmozva. Ha ez valóságos indok 
volna, akkor a háznak kellett volna arról gondos
kodni, hogy teendőit elvégezhesse. De ón egyáta-
lában nem is hiszem, hogy ezen egy ügy hozzájá-
rultával annyira tul lenne a kérvényi bizottság 
terhelve, hogy azt is el ne végezhetné. Ennélfogva 
ezt érvényes indoknak nem tarthatom. 

Másodszor, Somssich Pál képviselő úr indít
ványa szempontjából kiindulva, elfogadhatónak 
vélte a miniszter úr, hogy praecedens még nem 
volt; ámbár Csiky Sándor képviselő esete már 
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többek által felhozatott mint praecedens. Ha ezt 
elfogadni nem akarja, arról nem tehetek. 

De a tárgynak vitatott fontosságára nézve 
mégis némi megjegyzést kell tennem. 

Ugyanis akérvények vizsgálatára kiküldött bi
zottság tekintetében — akkor,midőn a választásokat 
tettük — jól megfontoltuk, hogy oly egyéneket vá-
laszszunk, kik a fontosabb tárgyakat is elintézhes
sék^ fontosabbnak a jelen tárgyat sem tartom. Nem 
tudom, hogy kit akarnak azon tisztelt képviselő' 
urak mystifikálui ezen tárgynak fontosságára 
nézve? Hiszen köztudomású dolog, hogy a eonfe-
rentián (Kiáltás: Nem tartozik ide! Zaj) ezen 
egyik tagtársunk kereset alá vonatását elhatároz
ták, (Zaj) egy másikat pedig fölmentettek, hogy 
be ne pöröltessék. Ennélfogva nem hiszem, hogy 
ezen tárgy fontossága volna valódi oka annak, 
hogy azt külön bizottság által akarják tárgyal
tatni, hanem egészen más indokból. (Zaj.) 

Én részemről Grhyczy Kálmán képviselő úr 
indítványát pártolom. 

Madarász J ó z s e f terem közép részébe áll:) 
Tisztelt képviselőház! Bocsánatot kérek először is a 
képviselőháztól,hogy ez időközi teremben nem levén 
szószék, én pedig ott igen félreülvén, (Zaj.A dologra!) 
hogy a tisztelt képviselők korében(Fdkiáltás: A do
loghoz!) a dologra mondandó véleményemet annál 
szabatosabban adhassam elő: bátor vagyok íigyel-
möket e helyről intézendő' néhány szóval fárasztani. 

A mi szólásra késztet leginkább, a t. igazság
ügyminiszter úr által előadott egy pá r tétel. Haj
landó vagyok hinni, hogy — mint enmagammal 
is sokszor megtörténik — a mit mondunk, bizo
nyosan más értelemben akartuk mondani, mint a 
szó elrepül ajkainkról. Mégis észrevételt akarok 
tenni az igazságügyminiszter úr azon mon
datára, midőn a képviselők bánthatlanságáról szól
ván s ennek alapján az 1867-ik évi 12. törvény
cikkre hivatkozván, hol a delegatiok tagjainak 
bántatlansága van körülírva, e szavakat méltózta
tott mondani: „A kormány ej'ogot a képviselőkre 
is kiterjeszteni hivatottságáuak és kötelességének 
tartotta." Erre nézve csak azt vagyok bátor itt 
megjegyezni, hogy a t. igazságügyminiszter úr, 
hogy semmi előzmény következtében azután szó 
nélkül ne hagyassák, a kormány nem kiterjesz
teni akarta e jogot, hanem az 1867-iki 12. t. ezikk-
ben a delegatiokra megállapított jogot tekintetbe 
vévén, ismerte kötelességének azt a jelen esetre 
is alkalmazni. 

A másik az, hogy a tisztelt igazságügymi
niszter ár mint előzetes esetre akar e tárgyra hi
vatkozni. Ez maga a Grhyczy Kálmán képviselő 
társunk által előadott esettel meg van czáfolva, 
mert itt nem ez eset az első előzetes eset, hanem 

KÉPV. H . NAPLÓ. 1 8 6 % . V. 

ez már a második. (Közbekiáltások: A harmadik !) 
Tehát a harmadik eset a képviselőkre nézve; az 
én következtetésemre ez még előnyösebb. Ha te
hát már harmadik eset, nem lehet és nem jogos 
azt mondani, hogy a ház ez esetben mint előzetes 
esetben intézkedik. 

p A harmadik a tisztelt indítványozó és az in
dítványt pártoló Zsedényi úr által előadott azon 
észrevétel, hogy azért kell külön választmányra 
bizni a tárgyat, mert szakavatott jogtudorokra kell 
azt bizni. Tökéletesen igazságuk van önöknek, 
uraim! de miután az én magán tudomásom sze
rint a kérvényi bizottságban igen jeles szakavatott 
jogtudorokat is ösmerek; azt pedig meg fogják en
gedni, hogy a szavazás — midőn beadjuk szava
zatainkat és kifejlődik belőle az eredmény —-
nem oly dolog, mely jogtudorrá avathat valakit, 
(mert e testület épen nem döntheti el, melyik in
kább hivatott jogtudor és melyik nem); tehát mi
után a kérvénybizottságban magán tudomásom 
szerint, és bizonyosan a t képviselőház tudomása 
szerint is, igen jeles jogtudorok vannak; az pedig, 
vajon szakavatott-e valaki vagy nem, nem a sza
vazástól függ; végre mivel a fő kérdés tulajdonké
pen az, vajon a most megválasztandó 11 tagú bi
zottság fog-e e nagy és fontos kérdésben, melyet én 
is méltánylok, részrehajlatlanabbul eljárni, vagy 
azon kérvénybizottság, mely, mint az ellenindit-
ványozó úr is kiemelte, még akkor alakíttatott, 
midőn a minden képviselőházban később alakulni 
szokott pártok és pártnézetek egymás ellenében 
még nem fejlődtek k i ; és miután önök sem tagad
hatják — hiszen emberek vagyunk mindnyájan, 
s mindannyiban, bennem mint másokban, meg-

í van a pártvélemény — hogy az országgyűlés ele
jén választott bizottság minden esetre részrehaj
latlanabbul fog eljárni: a kérvénybizottságot 
óhajtanám ez ügy tárgyalásával is megbízni. 

Szabad legyen még ismét a t. igazságügy-
J miniszter által tett azon kifejezésre teendő egy 

észrevétellel zárnom be beszédemet: hogy én sem 
kívánom a képviselők bántbatlanságát bármely 
bűn mentesítésére felhasználni. Ezt senki sem kí
vánhatja; hanem épen azért, mert jelenleg nem is 
lehet, nem is jogos a tárgy megvitatásába bocsát
kozni — habár nem oszthatom a t. igazságügy
miniszter azon véleményét és tárgyba való bebo-
csátkozását, melyek szerint előre megmagyarázni 
méltóztatott, mikor lesz megengedhető a közkere-

I set s mikor nem —: nem követem, mertazon kérdés 
j tárgyalása, hogy mikor lesz, mikor nem megen
gedve a képviselő perbe fogatása, uraim, az már 
azon gyűlésnek lesz hivatása, mely elé, ha önök 
bölcsesége győz, a 11 tagú, ha az én és elvroko
naim kívánsága, a kérvénybizottság jelentését meg-

I teendi. 
6 
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Ezzel csatlakozom Ghyczy Kálmán képviselő i 
társunk indítványához. (Helyeslés a szélső bal ol
dalon.) 

Perczel Mór: T.ház ! Ha valaha kétkedtem 
volna hazám jövőjében, megvallom, a mai discus-
sió minden kétségemet eloszlatta volna, látván fér
fiakat, kik az alkotmányosságnak, s főleg az ezen 
alkotmányosságot kiválólag biztosító immunitás
nak védelmére oly avatottan és oly jeles dialek
tikával szólalnak fel, mint azt Somssich Pál kép
viselőtársunk az imént tévé. 

Távol vagyok attól, hogy én több indokot 
hozzak fel és csatoljak azokhoz, melyeket ó' az 
immunitás megóvása tekintetében előhozott; de nem 
oszthatom azon véleményét, hogy azon választ
mányba , melyet ő kiküldetni javasol, csupán 
szakértők, csupán jogtudósok választassanak. Én 
nem csak ily tárgyakban — t. i. pübíico-politicus 
kérdésekben — de a szaktudományt még inkább 
igénylő financiális vagy vámkérdésekben is ezen 
ház mindegyik tagját teljes competentiával és ké
szültséggel bírónak ismerem fel, s habár teljesen 
meg vagyok győződve arról, hogy Somssich Pál 
képviselőtársamnak legkisebb szándéka sem volt 
e részben a háznak bármely tagját is megsérteni, 
mégis ki kell jelentenem, hogy valamint ezen, ugy 
bármely más, például financiális, kereskedelmi, 
vagy vámkérdés tárgyában kiküldendő bizottság 
megválasztásánál a szakavatottságot nem kívá
nom postulatumul tekintetni. De tudom azt, hogy 
fordulhatnak elő esetek, sőt elő is fordulnak, mi
dőn a kiküldött választmányok nem csak a ház 
tagjai közül, hanem a házon kivül álló hivatott és 
szakértő egyéneket is jogositva vannak meghívni 
üléseikbe. (Helyeslés.) 

E kérdésre nézve még egy észrevételem van, 
melyet elő kívánok adni. (Halljuk!) 

Ha a t. ház nem fogadná el Ghyczy Kálmán 
képviselőtársunk indítványát, s ha ennek folytán 
a beérkezett beadványt nem tekintené kérvény
nek, hanem hivatalos jelleggel biró megkeresés
nek, ez esetben nem az következnék ebből, hogy 
külön bizottságot küldjünk ki, henem épen ellen
kezőleg az, hogy a beérkezett megkeresés vissza-
utasittassék. (Helyeslés a bal oldalon.) Ha a ház hely
benhagyná azt, hogy efféle hivatalos megkeresések 
elfogadhatók és mint ilyenek tárgyalhatók, bár
mely rendes bíróság vagy politikai hatóság elözö-
nölhetné beadványaival a házat; pedig ezek nem 
tartoznak különös felelőséggel a háznak, hanem 
csakis a miniszterek, kik minden lépésökért, méo-
pedig nem csak a házon kivül követett eljárása
ikért, hanem a házon belüliekért is minden elő-
terjesztvényök- és indítványukért felelősek. Az, 
ki ezen hivatalos megkeresést aláirta, a miniszté

rium alárendeltje ; de a házhoz a miniszté
rium alárendeltje nem intézhet megkereséseket, ha 
csak a minisztérium nevében és annak megegyezé
sével nem teszi ezt, mint például az államtitkár, 
midőn a minisztérium nevében nyilatkozik. Mind
ezt azért mondom el, mert ha nem fogadtatnék el 
Ghyczy Kálmán képviselőtársunk indítványa — 
mely szerint a beérkezett irat magánkérvényül te
kintetvén , az a kérvényi bizottság utján tár
gyaltatnék — nem marad más hátra, mint e bead
ványt logikai következtességgel visszautasítani. 
(Helyeslés a bal oldalon.) 

Magam sem akarok a tárgyalás jelen stádiu
mában a kérdés érdemébe bocsátkozni. Teljes el
ismeréssel fogadom azt, mit a tisztelt igazságügy
miniszter űr azon határokra vonatkozólag terjesz
tett elő, mely határokig e tárgyra nézve a tanács
kozás kiterjedhet; de azt tartom, nem is lehet 
körvonalozni, nem lehet tökéletesen kiszabni a 
határokat, a meddig az érdemleges tárgyalás ter
jedhet : mert hiszen maga azon körülmény, mely 
szerint az igen tisztelt miniszter úr véleményének 
indokolására, még pedig igen hetyesen, azon kér
déseket hozta fel, melyeket szabályul akar felállít
tatni, épen azt mutatja, hogy itt magára a tárgy 
érdemére nézve, még azon szavakra is ki fog ter
jedni a discussió, melyek az előterjesztésben fog
laltatnak. 

Hivatkozás történt Csiky képviselőtársunk ese
tére. Magam sem tartom Csiky esetét a jelenleg 
fenforgóval analógnak (Helyeslés a középen), már 
azért sem, mert az akkor forgott szőnyegen, midőn 
Magyarország teljesen abnormis állapotban volt. 
Azon időtől fogva azonban az alkotmány helyre
állíttatott — a mit én nem akarok ugyan egész 
praecise állítani, mert erre nézve nekem is saját 
nézeteim vannak, de ugy, a mint a ház által elfo
gadtatott, és ugy, mint az a törvényekben kifejez
tetett, az alkotmány helyre van állítva — e ház
nak azonkívül most már felelős minisztériuma is 
van: s igy ez amattól egészen különböző eset. 

Minthogy tehát e tárgy minden oldalról a 
legnagyobb óvatosságot kívánja, s azonfelül ez az 
első ilynemű eset, mely egyszersmind normati-
vául is fog szolgálni jövőre, s míg az immunitásról 
törvény nem alkottatik, e részben praecedenst fog 
képezni: nézetem szerint teljesen azon formákhoz 
kell ragaszkodnunk, melyek a parlamenti kor
mánynyal összekötvék. Miután pedig ezen okmány 
nem a minisztérium által terjesztetett a ház elé, azon 
esetben, ha a tisztelt ház azt nem akarná mint 
magánfolyamodványt tekinteni, s nem kívánná 
a kérvényi bizottsághoz utasítani, részemről azt 
kell kívánnom, hogy a tisztelt ház a királyi 
ügyek igazgatójának megkeresését utasitsa vissza 
és ne vegye tárgyalás alá. (Helyeslés a baloldalon.) 
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Besze J á n o s : {Felkiáltások: Eláll! Mások: 
Halljuk-' Zaj.) Tisztelt ház! Véleményem szerint 
azon kérdésben, hogy egy ujságiró, ki egyszers
mind képviselő, mikép büntettethessék m e g , ha 
reá majd a biró a büntetést kimondandja, a nél
kül, hogy a képviselői immunitás csorbát szenved
jen ? a különbség köztünk az , hogy az egyik rész 
ez ügyet a kérvényi bizottsághoz, a másik külön 
bizottsághoz kívánja utasittatni. 

Én arra vonatkozó okaimat, hogy külön bi
zottság küldessék ki, röviden a következőkben 
foglalva adom elő. (Halljidt!) 

Nincs fontosabb, uraim! mint az, hogy va
lahányszor a képviselők személye fölött hozatik 
ítélet, az mindig a legnagyobb részrehajlatlanság-
gal hozassék. (Zaj.) Madarász képviselő társ azt 
mondotta, hogy épen a részrehajlatlanság érdeké
ben kell ez ügyet a régi, azaz a kérvényi bizott
sághoz utasítani, nem pedig uj küldöttséget 
nevezni ki. Ura im! ez nem áll, mert lehetnek ily 
fontos esetek, és jöhetnek idők, melyekben a kor
mány nem lesz ily öszhangban az ország közvéle
ményével. (Fölkiáltás a bal oldalon : Most sem va
gyunk! Zaj.) Jöhetnek, mondom, idők, midőn a 
régi bizottságok, melyek az országgyűlés elején 
kineveztettek, az olyan kormányoknak elég időt 
nyújtanak, hogy lassankint hivatalokkal, ígéretek
kel, szép szóval csábítgatva, inkább részrehajlásra 
vezettethetnek. (Zúgás, zaj, ellenmondás.) Értsük 
meg, uraim! oly időkről szólok, midőn a kor
mány disharmoniában lesz az ország közvélemé
nyével. Ilyenkor a részrehajlatlanság inkább el
párologhat a régi megválasztott bizottságban, 
mint a fontos esetekben mindannyiszor az ország
gyűlés többsége által megválasztandó küldöttsé
geknél. (Zaj.) Ott , uraim, eltompul a részrehajlat
lanság ellen irányzott minden képzelhető fegy
vere bármely kormánynak is. Tisztelem én, mé
lyen tisztelem a kérvényi bizottságot és nem két
kedem részrehajlatlanságában, és ha ma nem 
hosszú időre, hanem talán egész századra terem
tendő szokást állapitanánk meg, igenis tisztelettel 
elfogadnám önök indítványát és megbíznám a 
kérvényi bizottságot ez ügy megbirálásával; ha-
uem midőn ez az első eset,most akarnám megálla
pítani azt, hogy minden ily bekövetkezhető ese
tekben ne a régi, a kérvényi bizottság, hanem 
mindannyiszor uj küldöttség neveztessék ki, mely 
képviselője az akkori országos közvéleménynek. 

Ezen okoknál fogva én Somssich Pál indít
ványát pártolom. (Helyeslés a jobb oldalon.) 

N y á r y P á l : T . ház! Minden indítványnak 
két kelléke van : az első az, hogy a mi indítvány
ba hozatik, czélszerü legyen; a második, hogy 
kivihető legyen. 

Ahhoz, czélszerü-e a beadott indítvány vagy 
I nem, nem kívánok szólani, miután többen az előt

tem szólottak közöl oly meggyőző indokokkal 
mutatták ki, hogy az nem czélszerü. Nem czélszerü 
pedig különösen azért, mer t , noha nem hiszem, 
hogy az indítványozó úr nem pártatlan bizottság
gal akarná megvizsgáltatni az ügyet , mégis, ha 
külön bizottság választatik meg most , midőn a 
kérdés nem abstract, de concret alakba n már fen-
forog — emberek levén mindnyájan — alig kép
zelhető, hogy ez pártatlan lehessen oly parlament
ben, hol már megalakult és hatalmas többség 
van oly kisebbség ellen, melynek egyik tagját 
illeti a kérdés. (Helyeslés a bal oldalon.) 

Mint mondám , nem kivánok a czélszerüség 
kérdéséhez szólani, miután erre nézve oly annyira 
meggyőző indokok hozattak föl, hogy én azok 
számát alig tudnám szaporítani, és ha ezt mégis 
megakarnám kisérteni, tán a szószaporítás bűnébe 
esném; hanem azt akarom kimutatni, hogy a be
adott indítvány nem is kivihető. 

Sokkal nagyobb fogalmam van átalában a 
kormánynak és különösen az igazságügyminiszter
nek alkotmányos érzületéről, mintsem azt tehet
ném föl, hogy ezen indítvány kivitele által, hogy 
t. i. a házból csak 11 jogtudós választása propo-
náltassék, a háznak szabad választási jogát korlá
tolni akarná ; de ha ez nem történik, uraim! vagy 
talán, ha a kormánynak, vagy, mit tudom én, ki
nek candidálási jog nem adatik, akkor teljes lehe
tetlen kivinni azt, hogy mind jogtudós választas
sák ; mert például én azok közöl való vagyok, a 
kik teljesen szabadon fognak választani, s én bi
zonyosan nem is kérem senkinek diplomáját, ha
nem szabadon fogok választani. Ha tehát ezek 
folytán nem jogtudósokra esnék a választás, ak
kor nem maradna egyéb hát ra , mint cassationalis 
tribunalt választani, (Elénk derültség a bal oldalon) 
mely a választás megtörténte után fogja megvizs
gálni, hogy az illető jogtudós-e vagy nem? Töb
bet nem kivánok ez indítványhoz szólani; azt hi
szem , maga annak impractibilitása eléggé bizo
nyítja, hogy a beadott indítvány nem helyes. 
(Helyeslés a bal oldalon.) 

Gajzágó S a l a m o n j e g y z ő : Kötelességem
nek tartom a beadott indítványt fölolvasni, a 
melyben egy szóval sem mondatik, hogy szaktu
dósok legyenek azok, a kiket válaszszunk. (Élénk 
nyugtalanság a bal oldalon. Fölkiáltások: A jegyző 
nem elnök és igy nem szólhat soron kivid! Nem ez 
forog szóban! Napirendre!) Én a ház szabályai 
értelmében a napirendhez kivánok szólani, és eh
hez van jogom. (Helyeslés a középen. Hosszan tartó 
nyugtalanság a bal oldalon.) 

Édes A l b e r t : T. ház! Én ugyan az időben 
előre haladtam már, hanem e téren, hol most ál-
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lok, még ujonez vagyok ; ha tehát eszméim nyü- j 
vánitásában talán nem aratnék köztetszést, eló're 
bocsánatot kérek. 

Én minden törvényt két szempontból vélek 
alkalmazhatónak: először mint óvszert, másodszor 
ugy, mint orvosságot. Bátorkodom kérdeni, hogy 
a jelen esetben ideje van-e az orvosság használa
tának a szerint, a mint azt a közvádló kérvényé
ben adta? Bátorkodom kérdeni, ismerve van-e a 
nyavalya, melyet azon ezikk, melyet Böször- j 
menyi szerkesztő' úr újságában közlött, okozott 
volna a nép között ? Mert, ha nincs ismerve a 
nyavalya, meglehet, hogy az orvosság sokkal ve
szedelmesebb lesz, mint maga a baj , melyet or
vosolni akarunk. Okozott- e ez valami lázt a nép 
között, valami szívbajt, vagy agygyuladást ? 
Bátran mondhatom, hogy nem. Okozott ugyan 
oly állapotot, mint mikor az ember álmából föl-
ébred, föloe-mdik, a szemét törli, hogy jobban | 
lásson. Egyébiránt mondhatom , hogy habár az j 
országban a nép között sok különböző vélemény i 
hintetik is el: azért a nép egészséges gondolko
zása nincs megzavarva; tehát mi ily bajt. melyet 
orvosolhatnánk, nem tudunk , s azt csak ugy tud
hatnék meg, ha a nép literére tapinthatnánk. 
(Derültség.) Véleményem ennélfogva az, hogy 
kérvény van benyújtva a házhoz és igy joga volt 
a háznak a kérvényt elfogadni. Kézetem szerint 
pedig nem levén orvoslandó nyavalya, (Folytonos 
derültség és zaj) a kérvényt méltóztassék a t. ház 
viszszaadni. (Derültség.) 

Ivánka Imre: Valóban annyira meg vagyok 
lépetve a most előttem szólott modora által, mely-
lyel a magas minisztérium véleményét pártolá, 
hogy nem is tudom : szóljak-e vagy ne, vagy minő 
modorban szóljak? (Derültség.) Miután azonban 
Besze János képviselőtársam oly aggodalmakat 
keltett bennem, hogy a kérvényi bizottság talán 
meg is van már vesztegetve hivatalokkal, vagy 
nem tudom én mivel. .. (Elénk ellenmondása középen 
és Besze János vészéről.) Bocsánatot kérek, én arra 
vonatkozom, a mit a tisztelt képviselő úr valóság
gal mondott. Mondotta pedig, hogy: „Egy előleg 
választott bizottság tagjaira a kormány befolyást 
kívánván gyakorolni, azokat hivatalokkal s effé
lékkel meg szokta vesztegetni, s azért ő külön 
bizottság kiküldését, kívánja/ ' (Ellenmondás, zaj. 
Elnök csenget.) Besze képviselőtársunk ezen kije
lentéséből tehát az következik, hogy aggódik a 
fölött, hogy a már előre kiküldött kérvényi bizott
ság tagjai meg vannak vesztegetve, {Ellenmondái 
a középen), és azért kéri az uj bizottság kinevezé
sét. (Zaj.) Bocsánatot kérek, de ha nem ezt kívánta 
kifejezni, én beszédében nem látok más logikát. Én 
azonban, tisztelt ház! nem tartom azon férfiakat, kik
ből a kérvényi bizottság alkottatott, megvesztegethe-

tó'knek, nem tartom képeseknek arra, hogy részrehaj-
latlanságuk eltántorittathassék. És valóban nem 
látom szükségét annak, hogy minek legyen külön 
bizottság kiküldve, mert in ultima analysi a ház 
határoz, annál kevésbbé, mert, mint a t. igazság-
ügyér mondotta, az immunitás megvédésére uj 
törvénynek alkotása lesz szükséges: ha tehát 
ez igy áll, a jelen esetben külön bizottságot kikül
deni nem kell, hanem méltóztassék a ház elé im-
munitási törvényjavaslatot terjeszteni, nem pedig 
ezt egy concret esettel összekeverni. 

Ez véleményem. Pártolom Ghyczy Kálmán 
inditványát. (l'ölkiúltások: Beszekirán szólani!) 

E l n ö k : Bocsánatot kérek, én személyes meg
támadást nem vettem észre, és igy Besze képviselő 
úr ujolag nem szólhat. 

' BorCSányi J á n o s : T. ház! Én azon véle
ményben vagyok, hogy épen Komárom városa t. 
képviselője szolgáltatta az indokot és legnyomó
sabb érvet arra. hogy ezen kérdés ne a kérvényi, 
hanem külön bizottsághoz utasittassék. Ghyczy 
képviselő úr ugyanis Angliára vonatkozólag azt 
állítja, hogy ott a kérvényi bizottság mellett még 
egy külön, a ház jogaira és a képviselők immuni
tására ügyelő nagyobb bizottság létezik. Nálunk, 
mint tudjuk, ilyféle bizottság nincs; épen ez oknál 
fogva kívánja képviselő úr ez ügyet a kérvényi 
bizottsághoz utasitaní. Anglia példáját én szivesen 
követném, és épen mert e szempontból indulok ki, 
Ghyczy úr előadásából nem azt következtetem és 
nem is következtethetem helyesen, hogy, mert 
nálunk egy immunitásra ügyelő bízottság nem 
létezik, hanem kérvényi bizottság*, hogy azért az 
immunitásra ügyelő bizottságot elkerülve, az ügyet 
a kérvényi bizottsághoz utasítsuk; hanem azt 
hiszem, hogy épen azért nekünk is külön bizott
sághoz kell azt utasítanunk. íHelyeslés a középen,) 

E l n ö k : Senkisem levén már szólásra fölírva, 
az indítványozók élhetnek azon jogukkal, mely 
szerint még egyszer szólhatnak e tárgyhoz. 

Ghyczy K á l m á n : Mint egyik indítványozó, 
igen rövid ideig óhajtom még a t. ház figyelmét 
igénybe venni. 

Nagy részére azoknak, mik itt előadattak, 
nem felelhetek azért, mert előterjesztettem már, 
hogy a tárgy érdeméhez szólni ez alkalommal nem 
akarok. Azok, miket Zsedényi képviselő úr és a 
t. igazségügyminiszter úr előadtak, akkor lesznek 
előadhatók, midőn az ügy tüzetesen fog tárgyal
tatni ; és ha akkor adatnak elő, ha nem osztom is 
mindenben nézeteiket, de nézeteik előadása ellen 
nem szólalhatok föl; most azonban nem érezhetem 
föladatomnak őket e téren követni, nehogy irányt 
látszassam akarni adni azon küldöttségnek, mely 
e tárgyban bármiképen kiküldetni fog. (Élénk he
lyeslés a bal oldalon) 
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Azokra sem kívánok felelni, mikben az előt
tem szólók félreértettek, mert ugy hiszem, világo
san fejeztem ki magamat, és e czáfolatok önmagok 
czáfolják meg magokat. (Helyeslés a bal oldalon,) 

Annak oka, hogy felszólaltam, a tisztelt igaz
ságügyminiszternek egy állítása, melyet nem csak 
mint indítványozó, de ugy is, mint a ház tagja, a 
ház érdekében nem hallgathatok el. (Halljuk!) 
Igazságügyminiszter úr azt mondotta, hogy e ház 
tagjainak immunitása írott törvények által meg
védve nincs ; s megemlité, hogy e tekintetben csak 
azon törvényczikk hozható föl, mely az 1867-iki 
törvényekben foglaltatik. Igen, tisztelt ház! az 
immunitásról szóló törvényeink nem szabatosak; 
de azért van törvényünk, van százados gyakorlat, 
mely a haza történetének minden korszakában, 
akkor is, midőn időszakonkint a rémuralom ütötte 
föl zászlaját a hazában, mindig respectáltatott, s 
ha olykor megtámadtatott is, az országgyűlések 
által mindig érvényében megvédetett. E százados 
gyakorlat erejénél fogva, azt hiszem, e képviselő
ház is mindig meg fogja tudni védeni saját tagjai
nak immunitását addig is, mig e részben törvény 
czélszerübben fog határozni. 

H o r v á t Bo ld i z sár i g a z s á g ü g y é r : Bocsá
natot kérek, ha felszólalok, és kénytelen vagyok 
kijelenteni, hogy igen tisztelt Grhyczy Kálmán 
képviselő úr engem félreértett. Hivatkozom a tisz
telt házra, hivatkozom a hivatalos gyorsírókra, 
hogy azt nem mondottam, hogy az immunitásra 
nézve hazai törvényeink ne volnának; de mondot
tam azt, hogy erre nézve hazai törvényeinkben 
kielégitő s alkotmányos érzelmeinket teljesen meg
nyugtató intézkedések nem foglaltatnak, (Helyes
lés a középen.) és mondottam azt, hogy minden
esetre alkotmányos szempontból legszabatosabb, 
legkielégitó'bb azon törvény, melyet hoztunk az 
idén, s mely az 1867. 12. t. ez. 47-dik szakaszá
ban foglaltatik, s hogy a kormány alkotmányos 
kötelességének ismerte ezen legpraegnánsabb, leg
kedvezőbb törvényt a jelen esetre alkalmazni. A 
kormány ugyan koránsem igényli vagy csak re
méli is az oppositiotól, hogy ez a kormány eljárá
sát tüskén-bokron keresztül védelmezze; de azt 
hiszi, joggal megvárhatja mindenki méltányossá
gától, bármely párthoz tartozzék i s : hogy leg
alább ne gáncsolja a minisztériumot akkor, midőn 
ez épen az alkotmányosság biztositékainak kiter
jesztése mellett nyilatkozik és cselekszik. (Elénk 
helyeslés a középen.) 

SomSSich P á l : Tisztelt ház! Engedelmet ké
rek, hogy még vég szóként előadhassak némelye
ket. (Halljuk!) 

Ámbár én ugy értettem az igazságügyminisz
ter szavait, mint ő értelmezte, mégis üdvözlöm 
Grhyczy Kálmán barátomnak óvatosságát, mert 

ez csak azt mutatja, hogy az alkotmányos függet
lenség e házban minden oldalról és mindenkor 
meleg védelemmel találkozik. 

A mi már most a tárgyat magát illeti, önként 
elismerem, a mit Pe rezei képviselőtársunk mon
dott, hogy a közvádló megkeresése csak kérvény, 
nem is lehet más; azonban ebből nem következik, 
hogy azt logikai consequentiával — Bónis Sámuel 
képviselő barátom mondása szerint — ne lehetne 
máshova, mint a kérvényi bizottsághoz utasítani. 
Ha szabad és lehet praecendensekre hivatkozni: 
az 1861-iki országgyűlésen, midőn a megyék kér
vényformában az adó erőszakos behajtása ellen 
küldöttek be panaszaikat, ezeket egy ideig följe
gyeztük, azután külön kiküldött bizottsághoz uta
sítottuk, hogy a tárgy fontosságához képest adjon 
fölvilágosító jelentést. Van tehát eset, melyben kér
vény nem a kérelmi, hanem külön bizottsághoz 
utasittatott. (Helyeslés.) Ugyanakkora törvényho
zási eljárás iránt több kérvény érkezett a megyék
től a házhoz: azokat sem utasította a ház a kérel
mi bizottsághoz, hanem külön, e tárgyban műkö
dő bizottságot választott, mely egyedül e tárgy-
gyal foglalkozott. 

Grhyczy Kálmán képviselő társam szokott éles 
elméjével több api'óbb inconvenientiát mutatott föl a 
közvádló által benyújtott kérelmezésben. Nem szán
dékom azokat védeni, hisz azok mellékesek. Hanem 
engedje meg a tisztelt képviselő úr, hogy az ő elő
adására én is tegyek némi észrevételt. (Halljuk!) 

Azt állította, hogy van állandó kérvényi bi
zottságunk. Bocsánatot kérek, nincs: legalább tag
jai időről időre választás alá esnek; tehát az általa 
használt kifejezés nem correct. 

Másodszor hivatkozott az angol parlamentre, 
melyben — ugy monda — van hasonló tárgyak
ra külön bizottság, s ez elé kerülnek az ilyen ügyek 
véleményadás végett. Ez épen azt mutatja, hogy 
miután nekünk nincs, gondoskodnunk kell ily bi
zottság alakulásáról, hogy nekünk is legyen, a mi 
pedig az általam ajánlott mód szerint éretik el. 

Gyanúsításokról is szólt egyik képviselő úr, 
ugy fogván fel Besze képviselő úr szavait, mintha 
ő a most létező bizottságot gyanúsítaná. Én átaIá
ban azoknak, kik attól félnek, hogy az uj bizott
ság nem fog részrehajlatlanul megfelelni kötelessé
gének, mert pártosan fog választatni, azt felelem, 
hogy azok közvetve gyanusitják az egész házat, 
mely a bizottságot választja. Más esetekben is 
szoktunk külön bizottságokat kiküldeni, a me
lyek a ház többségének kifolyásai, s ha a ház több
ségét nem akarjuk gyanúsítani, ezeket se gyanú
síthatjuk. 

A legpraegransabb ellenvetés, melyet indítvá
nyom ellen felhoztak, az, hogy a beérkezett iro-
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mány kérvény: tehát a kérelmi bizottsághoz uta
sítandó. Erre, ugy gondolom, most feleltem meg. 

A második ellenvetés a Csiky és Pap Pál eseteire 
való hivatkozás, melyek mint praeeedensek hozat
tak fel. Erre megfelelt Perezel Mór képviselő bará
tom, igen helyesen állítván, hogy ezek nem analóg 
esetek, nem csak azért, mert azokban magánügyről 
volt szó, hanem azon sarkalatos körülménynél fogva 
különösen, hogy azóta felelős kormányunk van, 
akkor pedig dicasterialis kormány volt. Egészen 
más tehát ma, mint akkor voltak a körülmények, 
és azon esetekre, mint praecedensekre, hivatkozni 
nem lehet. 

A szakavatott jogtudósok ellen is tétetett ki
fogás ; az indítványban azonban e kitétel nem for
dul elő. De ha mindjárt előfordulna is, kérdem: 
van-e Európában szabadabb nemzet az angolnál ? 
Annak parlamentjében szabályszerű azon szokás, 
mely szerint minden nem publico-politikus tár
gyakban a vélemény mindig szakértő egyénektől 
kéretik ki, például a jelenhez hasonló esetekben a 
kormány jogtudósaitól kéretnék, a kiknek vélemé
nyét, nincs eset, hogy a parlament megváltoztatta 
volna. 

Mindezeknél fogva, t. ház, azt hiszem, helye
sen teszünk, ha a mai esetet elsőnek s jövőre szol
gáló praecedensnek veszszük. 

Nemmindig leszünk tán oly szerencsés helyzet
ben, mint ma, nem mindig állunk oly összetartólag 
bizonyos alkotmányos jogok védelmében, mint, bála 
Isten, most. Lehet a hatalom erősebb némely viszo
nyok közt,s akkor a praecedensnek nagy haszna lesz. 
Azt hiszem, e tárgy igen komoly, és fontossága 
megkívánja, hogy a tisztelt ház külön bizottságot 
küldjön ki s ezen külön bizottság adjon véleményt. 
(Helyeslés középen.) 

Keglevich Bé la gr . : Tisztelt ház ! (Élénk 
felkiáltások a középen: A vita be van fejezve! Nem 
lehet már szólani!) 

Elnök:Somssich Pál képviselő úr mintinditvá-
nyozó, Grhyczy Kálmán képviselő úr szintén mint 
indítványozó, vég észrevételeiket megtették, ezzel a 
tárgyalás be van végezve. A tárgyalás be levén fe
jezve, következik a szavazás; a szavazás után tes
sék szólani. Most méltóztassanak azok, kik Soms
sich Pál indítványát a 11 -es bizottság iránt elfo
gadják, fölállani. (Megtörténik.) 

Deáky La jos : Három indítvány tétetett a 
fönforgó tárgyra nézve: az első külön bizottság 
kiküldetését javasolta, a második a beérkezett ira
tot a kérvényi bizottsághoz kivánta áttétetni, végre 
a harmadik azt visszautasittatni indítványozta. 
(Hosszasan taríó nagy zaj, mely miatt szónok nem 
érthető.) 

Elnök: Nem tudom, kiván-e valaki a kérdés 
föltevéséhez szólani ? (Szavazzunk!) Engedje meg 

a t. ház, hogy a kérdésre nézve észrevételeimet 
megtegyem. A ház szabályai azt mondják, hogy 
mindenek előtt szavazni kell az indítványnak el
vagy el nem fogadása felett. A kérdés az volt, 
hogy a 11 tagú bizottságnak kivánja-e a t. ház a 
kérdést átadni vagy nem. Ez a kérdés; ha e mellett 
nem nyilatkozik a többség, akkor fog egymás 
után a többi indítvány szavazás alá bocsáttatni. 
(Helyeslés.) Méltóztassanak tehát azok, a kik 
Somssich Pál indítványát pártolják, fölkelni. (Meg
történik. Fölkiáltások a bal oldalon: Ellenpróbát 
kérünk!) Méltóztassanak most fölkelni azok, kik az 
indítványt nem pártolják. (Megtörténik.) Somssich 
Pál indítványa a többség által elfogadtatik, és 
ezzel, azt hiszem, a többi indítvány elesik; követ
kezéskép fölöslegesnek látom, hogy még a másik 
indítványra történjék szavazás. (Helyeslés.) Ennek 
következtében méltóztassanak holnap 10 órakor 
szavazó czéduláikat behozni. 

Bónis Sámue l : T. ház! A ház határozata előtt 
tisztelettel meghajlok; hanem bocsásson megat . ház, 
hogy házszabályai érdekében — melyek bizonyosan 
azért hozattak, hogy mindenki a képviselői szabad
sággal teljes mértékben élhessen — az elnökséget 
bátorkodom fölszólítani, hogy a mennyiben a ház
szabályok azt mondják, hogy az indítványozónak 
joga van indítványát még egyszer és utoljára in
dokolni és kifejteni, ezen jognak élvezetére akkor 
hivja föl az indítványozókat, mikor már szólásra 
fölírva senki sincs. (Fölkiáltások: Ez megtörtént!) 

RadiCS AkOS j e g y z ő : Midőn elnök úr az 
indítványozóknak indítványaik kifejtésére a szót 
megadta, senki sem volt fölírva. 

Keglev ich Bé la gr .: Csak néhány szót kí
vánok szólni. Én elismerem, hogy előbb nem volt 
jogom fölszólalni; de a tévedés oka az volt, hogy 
eddigi rövid praxisom szerint, a mint e házban 
volt szerencsém tapasztalni, az elnök rendesen 
megkérdezte a házat, van-e valaki fölírva a szó
lásra , és csak azután adott szót az indítványo
zóknak. 

E l n ö k : Kötelességemnek tartom kijelenteni, 
hogy ez megtörtént. Megkérdeztem, van-e valaki 
fölírva, s a jegyző úr azt jelentette ki, hogy senki 
sincs; és ekkor szólítottam föl az indítványozókat 
a végszóra. (Helyeslés.) 

Grajzágó Salamon képviselő úr egy igazolási 
esetet fog előadni. 

Gajzágó S a l a m o n e lőadó (olvassa az iga
zolási bizottság jelentését, mely Olgyay Lajost, a sö
mörjai választó kerület képviselőjét a feltételesen igazolt 
képviselők sorába felvétetni véleményezi. Helyeslés.) 

Elnök: Méltóztatnak elfogadni? (Elfogadjuk!) 
Ennélfogva Olgyay Lajos ideiglen igazoltatik. Az 
utolsó beosztás a 3-ik osztályba történvén, Olgyay 
Lajos képviselő tvr a 4-ik osztályba soroztatik. 
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Most a költségvetési bizottság részéről fog 
jelentés tétetni. 

Beniczky Gyula előadó (olvassa a költség-
vető bizottság véleményes jelentését a képviselőház 
októberhavi költségei tárgyában; ugyanazon bizott
ság jelentését a közösügyi országos bizottság tiz tag
jának augusztus és szeptember havára az elnök által 

fölvett és részökre a ház határozata folytán kiszolgál
tatott 3005 fit. p. p. tárgyában; az igazságügyi mi
niszter törvényjavaslata tárgyában kiküldött 13 tagnak 
szeptember 16-dtól szeptember 28-ig járó 910frt.p.p. 
tárgyában; Kovách Lászlónak az országház terme 
átalakítása körül a szünetelés három hónapja alatti 
elfocjlaltatásaért háromhavi háznagyi illetménye 
900 ft. p. p. tárgyában', Nemes Ádám elnöki irodai 
írnoknak a szünetelés alatti munkálkodásaiért juta
lomképen kiszolgáltatandó 100 0. é. forint, és Kor-
inendy Ferencz irodai írnoknak ugyancsak a szüne
telés alatti fáradozásaiért jutalomképen utalványo
zandó 60 0. é. forint tárgyában; végre Böszörményi 
László kiküldött biztos által a házhoz beadott 1 frt 
8 krt illetőleg, mely pénzt a költségvetö bizottság, 
miután a vizsgálati költségek Félegyháza városa 
választói részéről a képviselőház pénztárába teljesen 

lefizettették, e választóknak visszaküldetni véleményez. 
Atalános helyeslés.) 

E l n ö k : A tisztelt ház tehát a költségve tő 
bizottság jelentését egész terjedelmében elfogadja, 
s az elnökség a szerint fog intézkedni. 

Még egy kérvényt van szerencsém bemutatni 
a tisztelt háznak, t. i. Regele János képviselőházi 
irnok kérvényét, ki szintúgy fáradott, mint azon 
írnokok, kiknek a tisztelt ház a szünetelés alatt 
jutalmat méltóztatott rendelni. En ó't is ajánlom a 
t. háznak, kérvén, hogy részére is 100 frtnyi ju
talmat méltóztassanak engedélyezni. (Helyeslés.) 

Már kijelentettem ugyan, hogy a 11-es bizott
ságuk a holnap reggeli 10 órakor tartandó ülésbe 
méltóztassanak behozni a szavazati jegyeket ; mint
hogy azonban ezt több képviselő úr nem hallotta, 
ismételve felhívom a tisztelt képviselő urakat, hogy 
szavazati jegyeiket a holnap 10 órakor tartandó 
ülésbe méltóztassanak elhozni. 

A 3dk osztály tagjai méltóztassanak délután 
4 órakor tanácskozásra összegyülekezni. 

Az ülés végződik d. 121/í órakor. 

CLXIV. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1867. október 22-dikén 

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

Tárgyai: Bemutattatnak: a ház tisztjeinek folyamodványa lakbérért; Gyéres községé belkormányzati joga ügyében; 
Ráoafaln és Bolmány községek panasza fóldadójok kétszeres megvétele miatt; Német-Gencs községé kérvénye megválaszt ott tanítója 
megerősítése iránt. Szavazás a Böszörményi László sajtópöri ügyében kikiildendö bizottság tagjaira. 

A kormány részéről jelen vannak : Eötvös Jó
zsef b., Gorove István, Horvát Boldizsár, Mikó Imre 
gr.; később Wenckheim Béla b. 

Az ülés kezdődik d. e. 101/2 órakor. 

E l n ö k : Az ülést megnyitom. Az ülés jegyző
könyvét Radics Ákos jegyző úr fogja vezetni; a 
szólani kívánók neveit Dimitrievies Milos jegyző 
u r fogj9, jegyezni. A múlt ülés jegyzőkönyve fog 
hitelesíttetni. 

Gajzágó Salamon jegyző (olvassa az okt. 
21-dikén tartott ülés jegyzökönyvét.) 

E l n ö k : A ház tisztjei beadott folyamodvá
nyukban lakbér-illetéket kérnek. A költségvetési 
bizottsághoz utasittatik. 

Tordaniegyében levő Gyéres község belkor
mányzati jogában magát megerősíttetni kéri. 

Ráezfalu és Bolmány baranyamegyei helysé
geken 1852-ik évben a földadó kétszer vétetvén 
meg, azok orvoslást kérnek eszközöltetni. 

Vasmegyében levő Német-Gencs község lakói 
Kovács Istvánt közakarattal néptanítónak választ* 
ván meg és e választás a szombathelyi sz. széktől 
megsemmisíttetvén, Kovács Istvánt hivatalában 
megerősíttetni kérik. 

Mindezen kérvények a kérvényi bizottsághoz 
utasíttatnak. 

Méltóztassanak most a 11 tagú bizottságra 
szavazataikat benyújtani. 

R a d i c s Á k o s és Gajzágó S a l a m o n j e g y 
zők (fölváltva olvassák a képviselők névsorát, kik 




