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jon. A fönforgó tárgy már napirendet kapott. Ezen 
tárgyban az indítvány czélja csak egyező vagy 
ellenkező vélemény nyilvánítása lehet, és ezt annak 
idején és annak módja szerint kell előterjeszteni. 
(Átalános helyeslés.) 

K e g l e v i c h B é l a gr . : Az előttem szóló által 
elmondott philippika igen helyes ; {Nagy zaj) és ha 
most akarnók e gyakorlatot először alkalmazni és 
nem sértettük volna meg e részben a házszabályo
kat, nem szólanék. (Fölkíáltások : Nem sértettük 
meg!) Hivatkozom Tisza Kálmánnak a honvédügy
ben beadott indítványára, melyről az elnök úr eze
ket mondotta: „Amúgy is adatott be e részben in
dítvány, tárgyaljuk tehát Madarászét is." Mi tehát 
csak a régi gyakorlatra hivatkozunk; különben e 
kérdés nem érdemli meg, hogy hosszasan vitatkoz
zunk fölötte. 

E l n ö k : Kivánja-e a t. ház kinyomatni vagy 
nem ? (Fölkíáltások : Nem !) Méltóztassanak azok, 
kik nem kívánják kinyomatni, fölállani. (Megtörté
nik.) A többség azt kívánja, hogy ne nyomas
sák ki. 

Még egy rövid kérésem van a t. házhoz. Az 
Edelspacher-féle gyűjtemény megvétele tárgyában 
kiküldött bizottság tagjai részint elhaltak, részint 
megszűntek képviselők lenni. Azt vagyok bátor 
ajánlani, hogy Pulszky Ferencz képviselő úrhoz 
még Pobóczky Ignácz képviselő választassák meg. 

; (Fölkiáltások : Elfogadjuk.1) Ennélfogva e bizott-
! ságba még Dobóczky képviselő úr választatik. 

A jövő ülés hétfőn reggel 10 órakor fog tar
tatni. 

Az ülés végződik d. u. 11/i órakor. 
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A kormány részéről jelen vannak: Eötvös Jó
zsef b., Horvát Boldizsár, Miké Imre gr., Wevckheim 
Béla b.; később Gorove István. 

j 
Az ülés kezdődik d. e. 10'i/i órakor. 

\ 
E l n ö k : A mai ülés jegyzőkönyvét Gajzágó I 

Salamon fogja vezetni, a szólani kívánók neveit j 
Dimitrievics Milos és Horváth Lajos fogják je
gyezni. A múlt ülés jegyzőkönyve fog hite-
lesitteini. 

Dimitrievics Milos jegyző (olvassa a nov. 
13-kán tartott ülés jegyzökönyvét.) 

E l n ö k : Vrabély György pozsonymegyei 
szempezi kerületi volt követjelölt ifj. Zichy József 
gr. országgyűlési képviselővé történt megválasz
tását megsemmisíttetni és 770 frt. kárpótlás fize-

KÍPV. H. STAPLÓ. 1 8 6 % . v . 

tésre szoríttatni kéri. Az állandó igazoló bizott
sághoz utasittatík. 

Somogy megye közönsége a buda-fiumei, al
föld-fiumei, szerencs-szigeti és garanvölgyi vasút 
vonalakat pártoltatni kéri. 

Baranya megyébe kebelezett Vörösmart köz
ség ref. egyháza elöljárói az 1848-ik évben kölcsön 
adott 1550 frt. (ezüst) országos segélypénzt visz-
szatérittetni kérik. 

Gömörmegyebeli Pohorella és Helpa köz
ségek elöljárói, a nevezett községek és volt a földes 
uraság közt létrejött tagosztály folytán legelő-
illetményökben és erdeik szabad használatában 
szenvedett sérelmeiket, ugy az örökváltsági öszveg 
és kamatai sulvos voltát panaszolván, azokat a 
méltányosság alapján elintéztetni kérik. 

Kornboffer Károly pesti lakos a lánczhid-
28 



218 CLXXV. OESZÁGOS ÜLÉS. (No*. 18. 1867.) 

társulat kivánságára előterjesztett és most is gya 
korolt kezelési módszer diját e társulat irányában 
megállapittatni és ujabb terve megvizsgáltatását 
kéri eszközöltetni. 

Dimovics Konstantin, mint neje meghatalma
zottja, az újvidéki törvényszék által hozott sérel
mes ítéletből származó megkárosítását megszün
tetni kéri. 

Zudor Zsigmond Torda megye Pókakeresztur 
községbeli lakos, a 63. számú gyalog ezredbe beso
rozott közkatona, a katonakötelezettség alóli felmen
tését kéri eszközöltetni. 

Knezevies Gergely s társai torontálmegyei 
szent - miklósi lakosok Buóez János főbiró által a 
jegyzőválasztásnál elkövetett részrehajlást és visz-
szaéléseket panaszolván, őt az 1832/6 IX. t. ez. §. 
szoros megtartására utasíttatni kérik. 

Forró Miklós Kolozs megye Faragó község
beli lakos az 1849-ben a magyar hadseregi észére 
kiszolgáltatott 570 véka búzát méltányos áron 
megtéríttetni kéri. 

Albert János és Tamás csik-szent-mártoni 
lakosok a muszka tábor által az 1849-ik évi had
járat alatt Albert Ignácztól erővel elvett 4 ökör 
400 frtnyi árát megtéríttetni kérik. 

Mindezek a kérvény i bizottsághoz utasíttatnak. 
Vezér Nándor váczi lakos a postán küldött 

hozzám egy irományt a só czélszerü kezelésére 
nézve, mely véleményem szerint azon formában, 
melyben beadatott, semmi esetre el nem fogadható, 
mert indítványnak czimezi. Nem tudom, mint kér
vényt el akarja-e a t. ház fogadni? (Helyeslés.) 
Ennélfogva nem mint indítvány, hanem mint kér
vény elfogadtatik és a kérvényi bizottsághoz 
utasittatik. 

T. ház! Holnap felséges asszonyunknak neve 
napja lesz: hiszem, a t. ház akaratával találkozom, 
midőn a minisztériumot fölkérem, hogy a ház sze-
renesekivánatát ő felségének bejelentse. (Lelkes 
helyeslés.) 

Napirenden van a tizes bizottságnak a köz
vádló kérvényeire nézve beadott jelentésének tár
gyalása. Jegyző urak föl fogják az irományokat 
olvasni. 

Gajzágó Salamon, Horváth Lajos és 
Dimitrievics Milos jegyzők (fölváltva fölolvas
sák a 146, 150, 151, 152, 155, 156 és 151 számú 
•irományokat.) 

Nyáry P á l : T. ház! (Halljak^ Azon ügy, 
melyre nézve moat a tizes bizottság indokolt véle
ményes jelentést terjeszt a ház elé, közérdekelt-
séget keltett már akkor, midőn az a köüvTádló 
részéről a ház elnökéhez intézett és itt felolvasott 
kérvény alakjában jelent meg először. Az érde
keltség ez irányban azóta nem fogyott, de növe
kedett éő méltán fokozódott azon tény által, 

miszerint már többé nem egy, hanem három ily
nemű kérvény fekszik a ház asztalán. 

Azt hiszem, t. ház, mindenikünk belátja, hogy 
itt nem a pártok, hanem magának a képviselőtestü
letnek, sőt, többet mondok, magának az összes tör
vényhozó testületnek legszentebb érdekei forognak 
kérdésben, azon testületéi, mely tisztelt barátom 
Soinssich Pál szavai szerint is megosztva gyakorolja 
a nemzet souverain jogát a koronával; mindenki 
belátja, ugy hiszem, azt is, hogy egy nagy hord
erejű feladat vár reánk, melyet meg kell oldanunk 
s hozandó határozatunk által ugy oldanunk meg, 
hogy mind a képviselő testületnek függetlensége, 
sérthetlensége és, hozzáteszem, méltósága fen-
tartassék, de egyszersmind az állani s az érdekelt 
felek törvény biztositotta jogigényeinek is lehe
tőleg elég tétessék. 

•Részemről osztozom azok nézetében, kik azt 
hiszik, hogy e kérdésben annál határozottabban kell 
eljárnunk, mert kétségtelen az, hogy ebbeli eljárá
sunk előzetes esetnek fog tekintetni; és ennélfogva 
helyeslem, hogy a tizes bizottság jelentésében 
előre bocsátotta magokat a biztosítékokat a tör
vényhozó testületnek jogaira átalában, és külö
nösen a tagok mentelmi jogára nézve, és csak 
aztán tért át az alkalmazásra. Ennek fonalain én 
is kát részre osztom észrevételemet az előttünk 
fekvő javaslatra nézve: először szólni fogok átalá-
nosan azon módról, melynek alakjában válhatnak 
csak a jelentésben foglalt érdeklett biztosítékok 
valósággá ; másodszor szólok arról, van-e elegendő 
ok arra. hogy a t. ház a közvádló részéről köve
tett eljárásra képviselőtársunk Böszörményi László, 
mint felelős szerkesztő ellenében engedelmet adjon. 

A mi az első pontot illeti, szóról szóra elfo
gadom mindazt, a mit ide vonatkozólag a bizott
ság mond; csak abban különbözöm, miszerint én 
egy önálló határozatban kívánnám az itt előre bo
csátott két pontot kifejezni, t. i. 

1) hogy a mit az országgyűlési tag, mint 
olyan, a házban és a házon kivül mond vagy tesz, 
azért csak az országgyűlés, és pedig annak azon 
háza által vonathatik feleletre, melyhez tartozik; 

2) hogy a mit az országgyűlési tag nem mint 
olyan, és nem törvényhozói hivatásának gyakor
lása közben mond vagy tesz, azért csak a ház en
gedelmével áliíttathatik biró elé, csak a ház enge
delmével vonathatik közkereset alá, s a tetten-érés 
esetét kivéve, csak a ház előleges engedelmével 
zárathatik el. 

Ezen határozat, t. ház, az én véleményem sze
rint semmi egyéb, mint a független, a sértetlen 
törvényhozó testületnek e részbeli teljhatalma és 
méltósága öntudatában tett ünnepélyes nyilatko
zata. Ha ez igy van, akkor már magából a dolog 
természetéből foly, hogy az nem lehet egy hatá-
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rozatnak indoka, és nem lehet egy határozatnak 
appendixe. Annak önállónak kell lenni. 

A mi ezen nyilatkozatban vagyis inkább ha
tározatban foglalt teljhatalomnak gyakorlati mó
dozatát illeti, én azt hiszem, ez iránt intézkedni 
fölösleges, de lehetetlen is, mert a teljhatalom cha-
blonokat meg nem tür, a teljhatalmat gyakorolja 
azon testület, melyet az megillet, minden előfor
dulható esetben saját meggyőződése és saját lel
kiismerete szerint; és ez, azt hiszem, a törvény
hozó testület ebbeli jogának gyakorlatára nézve 
tökéletesen elég biztosíték. 

Áttérve most már azon concret esetre, amely 
előttünk eléggé ismeretes, helyeslem azt, hogy a 
tizes bizottság két kérdést tűzött maga elé irány
adóul, nevezetesen azt : vajon a fenforgó vád ál
lítólagos tárgya sajtótörvényünk szerint vonhat-e 
maga után esküdtszéki eljárást ? másodszor, va
jon az állítólagos sajtóvétség és Böszörményi 
László személye közt forog-e fen, van-e össze
függés ? 

T, képviselőház! azt hiszem, hogy valamint 
az első kérdés magában érthető dolog volt, a má
sodikra nézve a felelet nem épen oly könnyű, és 
miután én a másik kérdésre nézve a t. bizottság 
gal épen ellenkező véleményben vagyok, méltóz
tassanak megengedni, hogy ebbeli véleményemet 
röviden indokolhassam. (Hallju'.z.') 

Fenálló sajtótörvényünkben, hogy az igazán 
szólva drákói legyen, misem hiányoznék még, mint 
az, hogy a lapok felelős személyzete a szerzővel 
együtt nem ugy, mint azt a törvény 13-ikés 33-ik 
§-a rendeli, föltételesen és egymás után, de föltét
lenül, absolute és együttesen tétessenek felelő
sekké. Ezen értelmezéssel, azt hiszem, mindenki be
látja, hogy azon türvényczikk minden egyebet 
biztosítana, csak magát a sajtószabadságot nem ; 
és mindenki belátja azt is, hogy ily értelmezéssel 
úgyszólván egy tollvonással azon törvény lénye
géből kivetkőztetnék és a sajtószabadság nálunk 
keserű gunynyá aljasíttatn ék le. (HJyeslés a balol
dalon.) 

Tisztelt ház ! ha a közvádló eljárását tekin
tem, kénytelen vagyok azon gondolatra jönni, 
hogy a közvádlónak azon ürügyek felhasználá
sára, melyek nyilatkozatából kitűnnek, egyéb 
czélja nem is lehet, mint semmivé tenni magát a 
gondolatszabadságot egyedül biztosító törvényt is. 
{Ellenimondás a jobb oldalon. Igaz! a hál oldi Ion.) 
A közvádló első kérvényében azon ürügyet hasz
nálta, hogy a váczi levél szerzőjét nem vonhatja 
felelősség alá azért, mert nem volt kinyomozható 
az, hogy azon levél közzététele a szerző akaratá
val és megegyezésével történt-e? Miután Kossuth 
Lajos a ház elnökéhez intézett levelében tudtára 
adta a háznak és mindenkinek, hogy azon levél 

közzététele az ő akaratával és szándéka szerint 
történt, mindenki azt várhatta, hogy a közvádló, a 
törvény rendelete szerint, és követve a sajtóügy
ben fönálló miniszteri rendeletnek a külföldön 
lakók- vagy tartózkodókra vonatkozó pontjait, 
a szerzőt idézteti perbe. De minden előzmény 
nélkül most azt mondja, hogy ő a szerzőt nem 
idézheti meg, mert az külföldön van. És mivel tá
mogatja ezt? Talán kimutatja, hogy Kossuth La
jost valóban már megidézte, de az nem jelent meg? 
Épen nem. Állítását nem támogatja épen semmi
vel, s ugy látszik, azt hiszi, hogy ahhoz neki joga 
van. 0 mindenesetre Böszörményi Lászlót és csakis 
Böszörményi Lászlót akarja első sorban tenni bű
nössé. (Igaz! a bal oldalon.) Körülbelül ugy cse
lekszik, mint Sbylock. Sbylocknak Antonio testé
ből egy font húsra szüksége van, (Derültség) és mert 
szüksége van, ahhoz neki joga is van, és azért van 
joga, mert ő Antoniot gyűlöli, s azért gyűlöli Anto-
niot, mert keresztyén. (Derültség.) T. ház, ha ez 
nem zaklatás, nem tudom, mily mérvet kell venni 
azon zaklatásnak, mely a ház által ilyennek va
laha elismertessék. Mi ok indítja a közvádlót azon 
eljárásra, nem tudom s nem is keresem ; de hogy 
ily eljárás, noha - a korona ügyvédéhez ez nenyl-
lő—ügyvéd i fogásnak megjárja is, nem tudom el
hitetni magammal azt, hogy a tisztelt ház önméltó-
sága érdekében is valaha ily álokoskodás, ily fo
gások (Ohó! a jobboldalon. Ugy van! a bal oldalon) 
által oda hagyja magát vezettetni, (Zaj) hogy a 
sajtószabadságot egyedül biztosító eme törvényen 
saját határzata által üttessék oly tág rés, me
lyen át az alkotmány visszaállítása óta szünetelt 
bünvadászok serege betörve, dicstelen mestersé
gét ujabban szabadon űzhesse. (.Ugy van ! ab>d ol
daton.) 

Ennélfogva én azon hitben és azon indokok
nál fogva, melyeket előadtam, meggyőződésem és 
lelkiismeretem szerint nem indítványozhatok egye
bet, mint azt, hogy a közvádló Böszörményi László 
irányában a ház elé terjesztett kérésétől határo
zatikig mozdíttassék el. (Hel ,eslés a bal oldalon.) 

Horváth L a j o s e l ő a d ó : T. ház! Teljesen 
osztozom Nyáry Pál képviselőtársunk azon kije
lentésében, hogy a szőnyegen forgó kérdés kiváló 
fontossággal bír ; s én magam is azt hiszem, hogy 
azon eljárás, melyet a ház a jelen esetben követni 
fog, előzményül íog szolgálni mindaddig, mig sza
batosan formulázott immunitási törvényünk nem 
lesz. Szükség tehát már azon szempontnál fogva 
is, mivel ez nem pártkérdés, nem személyes kérdés, 
hanem az imniunitás kérdése: miszerint ezen ügy 
a lehető objectivitással tárgyaltassék, hogy azon 
megállapodásra, azon eljárásra, melyet ma kimon
dani és követni fogunk, bátran hivatkozhassunk 
minden előforduló egyes esetben. 

2b* 
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í gy fogta föl a kérdést a bizottság is, és a 
legnagyobb óvatossággal és objectivitással fogott 
nehéz föladatának megoldásához, mely abban ál 
lőtt, meghatározni az immunitás fogalmát, fölállitni 
a vezérelveket, megvonni a határt, melynek kor
látai közt lehet és kell mozogni az elvek alkalma
zásánál. 

Helyesek voltak e a bizottság nézetei ? azt a 
t. ház bölcsesége fogja meghatározni; de annyi 
tisztának látszik előttem, hogy a bizottság vélemé
nye ugy, mint az a ház asztalán fekszik, a fölállí
tott és előadott vezérelvek szempontjából, teljesen 
indokolt. 

Miért állította föl a bizottság e vezérelveket, 
ugy mint fölállította; miért mondotta ki azt, hegy 
a ház a vád objectiv és subjectiv tényálladéká.ak 
vizsgálatába nem boesátkozkatik, és a perbe fogó 
vagyis a nagy ju ry jogait nem gyakorolhatja? 
ki van fejtve a véleményes jelentésben; s nekem 
elég legyen erre csak egyszerűen hivatkoznom. 

Meglehet, a bizottság által fölállított elmélet
nél fogva, igen sok esetben lesz kénytelen a ház 
megadni az engedélyt akkor is, midőn az állítóla
gos vád tárgya, vagy a vád és a vádlott képviselő 
személye közt az összefüggésnek csak laza jelensége 
forog fön; de igaz az is, hogy ezen elméletnél 
fogva a birói eljárás függetlensége és szabadsága 
lehetőleg biztosítva lesz. (Eiiukhely slés a középen.) 
Én pedig, t. ház, az igazságszolgáltatás szabadsá
gára és függetlenségére igen nagy súlyt helyezek, 
elannyira, hogy míg egy részről mindig vissza-
utasitanám a hatalom minden oly törekvését, mely 
arra volna irányozva, hogy megtámadja a ház 
épséget, egyes tagjai jogosulatlan zaklatása által: 
ugy viszont, én legalább, soha sem használnám föl 
az immunitást ürügyül arra, hogy a képviselőház 
egyes tagjai csak azért meneküljenek a törvényes 
eljárás szigora alól, mert esetleg képviselők. (Élén": 
tetszés a középen.) Ez, t. ház. mélyen sértené a köz 
érzületet és bántaná a képviselő testület méltósá
gát és tekintélyét, mert azon, szerintem alaptalan 
föltevésre nyitna tért, hogy épen azok vonják ki 
magokat a törvény alól, kik arra hivatvák, hogy a 
törvényt alkossák és végrehajtása fölött őrködje 
nek. (Zajos helyeslés a középen) 

U g y látszik, tisztelt képviselőtársam ISTyáry 
Pál helyesli azon elveket, melyeket a bizottság az 
immunitás fogalmára nézve fölállított, de nem 
pártolja a bizottság véleményét az eljárásra, vagyis 

. a föl ál Hl ott elveknek alkalmazására nézve. Azt 
mondja tudniillik, ha jó i fogtam föl beszédét, hogy 
itt jogosulatlan zaklatás esete forog fön, mert a 
közvádló maga is azért fordult Böszörményi ellen, 
az alapkérvény szerint, mert azon körülmény, 
hogy a czikkiró akaratával adatott-e át a le
vél a nyilvánosságnak , bizonyítva , vagy leg 

alább földerítve nem volt; miután tehát a czikkiró 
levele és Böszörményi nyilatkozata által ezen kö
rülmény földerittetett, s a czikkiró tudatta, hogy 
akaratával történt a közlés, a sajtótörvény 33-ik 
szakaszának világos rendeleténél fogva nem a szer
kesztőt, hanem a czikkirót kell felelősségre von
ni : mind a mellett a közvádlő mégis föntartja 
vádját a felelős szerkesztőre nézve, azon oknál 
fogva, mert a szóban forgó czikk irója külföldön 
lakik, holott a miniszteri rendelet 5, 20. és több 
szakasza lehetőséget ad arra nézve is, hogy a kül
földön lakó egyének is megidéztessenek. Azt hi
szem, ezt méltóztatott mondani. 

N y á r y P á l : Igen is, ezt mondtam! 
H o r v á t h LajOS e l ő a d ó : Megengedem, hogy 

ez érvelés a 33 ik szakasz s átalában a nem szaba
tosan szerkesztett 18-ik törvény rendelete és ér
telme fölött eleget lehetne vitázni. 

Én, t. ház, e téren is készséggel elfogadnám a 
vitát és az eszmecserét, mert megvan azon nézet
nek is a maga jogosultsága, a melyet a tízes bizott
ság nem állított ugyan föl, csak csupán mint le
hetőséget jelzett, hogy t. i. a sajtóvétséget a lapnak 
felelős személyei valamennyien elkövetik, s csak a 
büntetés alkalmazásának sorrendére nézve van a 
33. szakaszban intézkedés téve. Elmondhatnám azt 
is, hogy e szó : „feleletre vonás" nem perbe fogatást 
jelent, hanem szerintem büntetést; elmondhatnám 
azt is, hogy megvan annak oka, miért jött a mi
niszteri rendeletbe a 5, 20, 80. stb. szakaszok 
rendelkezése, t. i. mert a sajtótörvény 43-ik sza
kasza szerint a könyvárusok csak azon elmemüve
ket árulhatják szabadon, a melyek elmarasztaló 
ítélet által nem sújtatnak, tehát kellett a bíróság
nak módot adni, melynél fogva bizonyos, külföldről 
behozott könyvekre a sajtóvétség bíróilag ki-
mondathassék; elmondhatnám azt is, hogy egészen 
más valakit perbe fogni, elmarasztalni és más bün
tetni. Meg van a lehetőség adva arra, hogy kül
földön lakót a biróság perbe foghasson, arra is, 
hogy azt elmarasztalja, de arra nincs, hogy büntet
hesse, mert a magyarországi biróság sújtó keze 
a külföldön lakót utói nem érheti, a mennyi
ben a sajtóvétség nem közönséges bűntény. Azon
ban mindezekről jelenleg nem kívánok szólani, mert 
azt hiszem, hogy a törvény magyarázása egy-
átalán nem tartozik a ház hivatásához (Helyes-
lés) s túlhaladja hatáskörét. Azon kérdésnek 
kinyomozása, vajon a czikk irója, mint felelős per
be í'ogathatik-e, a vizsgálat feladatához, eldön
tése pedig, valamint a törvény magyarázata is, az 
esküdtszéki biróság hatásköréhez tartozik. (Elénk 
helyeslés.) De, ha nem tartoznék is, az esküdt
széki eljáráshoz vagy a vizsgálat föladatához, 
véleményem szerint még akkor sem volna azon 
kérdés, a melyet t. képviselőtársam Nyáry Pál elő-
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dott, egyátalában semmi összeköttetésben a sző
nyegen levő kérdéssel, tudnillik az engedély meg
adása vagy megtagadásának kérdésével. Mert mit 
kér a közvádló ? A közvádló azt kéri, hogy a vizs
gálatra adassék engedély s csak esetleg a per
be fogásra. A t. háznak, szerintem, valamint a 
bizottság vélekedése szerint is, csak azt lehet tehát 
vizsgálata tárgyává tenni, vajon van-e oly össze
függés Böszörményi László személye és az állitóla-
büntény közt, melynél fogva szükségessé válhatik, 
hogy a nyomozás Böszörményi László személyére 
is kiterjesztessék ? s hogy eló'állhat-e a vizsgálat 
alapján annak lehetősége, hogy Böszörményi bi
zonyos körülmények között és bizonyos előzmé
nyek mellett perbe is fogathassák? Én, t. ház, erre 
most is csak igennel tudok felelni, mert az össze
függést helyreállitva látom: tudnillik azon czikk, 
melyben a közvádló saját fölfogása szerint sajtó-
vétséget lát, csakugyan a „Magyar Újság"-ban 
jelent meg, s ennek Böszörményi László a felelős 

; szerkesztője. De megvan ez összefüggés Nyáry 
|Pál beszédének értelme szerint is, mert ő azt 
imondja, hogy a szerkesztő akkor vonatkatik fele
letre,' ha a czikkiró nem vonathatik feleletre; tehát 
szerinte is előállhat azon eshetőség, hogy bizo
nyos körülmények között, bizonyos előzmények 
mellett, Böszörményi csakugyan perbe fogathatik. 
(Élínk helyeslés a középen.) 

Én tehát, t. ház, nem kívánom tovább terhel
ni figyelmét, mert azt hiszem, hogy azon a téren, 
melyre Nyáry Pál képviselő úr állott, mi a vitát 
el nem fogadhatjuk ; (II lyeslés a középen) s miután 
Nyáry Pál képviselőtársunk indokolásai által 
egyátalában nem látom a tizes bizottság vélemé
nyeinek érveit és indokait kiforgatva : egyszerűen 
ahhoz ragaszkodom. (Elénk h'lyeslés a középen. 
Szavazzunk!) 

HaláSZ B o l d i z s á r : Tisztelt ház! Megle
petve hallom a szavazásra való felhivást, mert ha 
van tárgy, mely megérdemli, hogy felette vitat
kozzunk, azt hiszem, hogy ez oly tárgy. Már ma
gában a sajtószabadság üg;ye, a képviselői immu
nitás és Magyarország eddigi, a törvényalkotás-, 
végrehajtás- és magyarázásra vonatkozó közjogá
nak megváltoztatása (Egy hav./: Micsoda változ
tatás f) mind oly fontos kérdések, hogy egyen
kint is megérdemlik a ház figyelmét; hát még 
együtt véve! • 

A mi illeti azon elveket, melyeket a tizes bi
zottság kiindulási pontul megállapított, én is kény
telen vagyok azokat elfogadni, mert a tisztelt ház
nak eddigelé szabályai e tekintetben nincsenek ; 
kénytelen vagyok elfogadni annyival inkább, mert 
•saját nézetem indokolásául szükségem van rajok; 
elfogadom azért is, mert &z angol parlamentnek 
azon alapelvét, miszerint a képviselőt azért nem 

engedi minden előforduló esetben perbe fogatni 
és zaklatni, mert annak saját kötelessége teljesíté
sében elébe gátokat tétetni nem enged. Ez csak 
nem azt teszi, midőn azt jelenti ki a tizes bizott
ság, hogy törvénytelen zaklatás ellen kötelessége 
a háznak minden képviselőt megvédeni ? Egyéb
iránt bocsássa meg a t. ház, ha. mint szoktam, mindig 
elvből indulva ki, fogok a tárgy vitatásához szólani. 

Hogy a sajtószabadság épen oly védbástyája 
a többi alkotmányos szabadságoknak, mint a mi
lyennek mondotta az 1848-iki törvényhozás a me
gyéket : egy nevezetes angol államférfira, Cob-
denre hivatkozom, ki azt jelentette elvül k i : „Ve
gyetek el a néptől minden egyéb alkotmányos jo
gokat, csak a szabadsajtót hagyjátok meg: ez a 
többit is mind visszaküzdi." Miért? Mert hogy a 
Fajtószahadság, a közvélemény elismert nagv ha
talom , igazolja azon félelmes éjszaki óriás, az 
orosz császár példája, ki nem csak otthon saját 
birodalmában, hanem minden más nevezetesebb 
országban gazdagon rubelekkel fizeti a sajtó keze
lőit, hogy a közvéleményt lehetőleg részére és ér
dekében alakítsák át. T. ház ! midőn e tárgy elő
ször szőnyegre került, t. i. a 102. ülésben, midőn 
a sajtó fontosságát többen kitüntették, emlék
szem, hogy Jámbor Pál képviselő úr hivatkozott 
Beaumarchais franczia iró azon szavaira , ki 
kérdeztetve, hogy a sajtó mennjure szabad, igv 
felelt: „Szabadon irhát ön mindenről, kivéve a 
kormányt, az udvar embereit, a katonai, az egy
házi személyeket, tanárokat, postatiszteket.0 Maga 
sem tudta még akkor, hogy belőle micsoda prófé
tai lélek szólt, t. i. hivatkozott azon szavaira, me
lyek ezt mondják: „Ha azt kérdik, hogy miről sza
bad irni, megmondtam, miről nem szabad.* 

Hála Istennek, most még nem jutottunk eny. 
nyíre; de hogy a kormány nem veszi jó néven, 
ha ellene irnak, azt mutatja Böszörményi példája. 
Mert hiszen lesz alkalom bebizonyitni, hogy Nyáry 
Pál t. képviselőtársam- és elvbarátomnak tökélete
sen igaza van, midőn azt mondja, hogy ha az, 
mi vele történik, sem üldözés, mi hát az üldözés ? 
Mert az tagadhatlan, hogy midőn közvádló úr ki
kopik egyik érvezéséből, kénytelen másikat ke
resni fel. Követve Nyáry példáját, én is egy ha
sonlatossággal élek. Hasonlítom a közvádlót eg-y 
uradalmi vadászhoz, kinek meg van parancsolva, 
hogy az uraság tractájához vadat hozzon, de ré
szint azért, mert (Zaj) fegyvere csütörtököt mon
dott, és részint, mert a határban nem igen talált 
alkalmas vadra, valami bibiczet vagy gólyát, snep-
fet hoz elő. (Nagy zaj és derültség.) 

Igaz, azt lehet rá felelni, hogy az a gusztus
tól függ, ki milyen vadat kíván asztalára feltétetni. 
Kossuth levelét illetőleg is minden attól függ, hogy 
melyik párt szemüvegén nézzük. Felvilágosításul 
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egy adoma jut eszembe a czigányról, akinek vég
telen fertelmes fia volt — nem azért, mert fekete 
volt, mert hiszen minden czigány fekete, és az ör
dögöt is, mint a néger, hihetőleg fehérnek festi — 
hanem azért tartatott csúnyának, mert ragyás, pú
pos, sánta, béna és félszemű is volt. Mindamellett, 
midőn azt kérdezik tőle, hogy szerethet oly fertel
mes nyomorékot ? röviden azt feleli: „Néznétek 
csak az én szememmel, majd szépnek látnátok." 
Hyen, uraim, a pártok szemüvege is. Mindig a párt 
érdeke szerint mutat. 

Azonban figyelmezzünk, uraim, arra is, hogy 
már ez is párt-kérdéssé fajult; pedig: „kodie tibi, 
cras mihi" . . . (Nagy derültség) akarom mondani: 
„hodie mihi, cras tibi." (Zaj.) 

Mint előre bocsátám, ezt a kérdést közjogi 
szempontból bírálom meg. Hogy a törvényhozó és 
a végrehajtó hatalomnak összekeverése mennyire 
veszélyes, ezt mindnyájan tudjuk ugyan ; azouban 
Montesquieu-nek a törvények lelkéről irt köny
vében (melyet Fábián Gábor képviselőtársunk 
1833-ban magyarra fordított, azért, hogy mi ma
gyarok megtanulhassuk)ezt olvassuk: „Ahol egy 
személyben, vagy tisztviselői karban vagyon a 
törvényhozó és végrehajtó hatalom egyesitve, ott 
szabadság nincsen." 

És én kijelentettem már akkor, a midőn a t. 
képviselőház néhány nap előtt el levén árasztva 
a kérvények sokaságával, azt tapasztaltam, hogy 
a véleniénvek nagy része azon végződik, hogy a 
kérvény a minisztériumhoz pártolólag áttétetik, 
figyelmeztettem a t. képviselőházat, hogy vala
mint a képviselőháznak nem szabad még ilyen
forma utasító vélemény nyilvánitásával is a kor
mányzati térre átlépni, mert az ilyesmit csak a 
haza veszedelmes perczeiben, midőn az magát per
manensnek nyilvánítván, conventté alakul át, le
het elnézni. De kijelentettem ugyanakkor azt is, 
hogy valamint kormányozni, mint képviselő, nem 
akarok, ugy a kormánynak sem engedem meg, 
hogy a törvényalkotási térre átmenjen. Es miutín 
én azt tapasztalom, hogy a t. minisztérium a ház
nak azon határozata alapján, melyet a sajtóügy
ben kapott, törvényalkotási jogot vindicál magá
nak, kénytelen vagyok a t. képviselőházat an
nak veszélyes voltára figyelmeztetni, már csak 
azért is, mert, mint t. barátom Nyáry képviselő 
elvtársam érintette, magok a 48-iki törvények a 
sajtóra vonatkozólag valóban drákói szigorralbir-
nak. Hiszen azok a magas cautiok véghetetlen 
szigorú büntetést szabnak. Hazánkban az eddigi 
törvényes gyakorlat szerint 3 évi börtönbüntetés 
a halálos büntetéssel tartatott egyenlőnek , a 
sajtóvétségek pedig 6 évi börtön és több ezer fo
rint pénzbirsággal büntettetnek. Nem nagyon szi
gorú törvények-e sajtótörvényeink? De én ezt 

mellőzöm, mert míg a törvény törvény lesz, szent
nek és sérthetetlennek tartsuk; de azt vártam a t . 
minisztériumtól, melynek létrejöttét ugy vártam, 
mint a Messiást, hogy ezen szigorú törvényeket ne 
tegye még szigoruabbakká, s ott a hol lehet eny-
hitse. Csak egy szót említek az 1848-iki minisz
teri rendeletből, csak azért, mert utasítva volt a 
44-ki bűnvádi j'avaslat figyelembe vételére. Kibo
csátott rendeletében, miután ott ezen szó használ
tatik : „bünvizsgáló biró," ezt teljes készséggel át
vette a minisztérium, sőt a mint későbben a ta
nukra vonatkozólag szó lesz, és a mint Szini Ká
roly ügyében is előfordult, hogy a sajtóügyben 
valóságos criminalitás vétetik föl, és hogy a t. mi
nisztérium nem tévedésből, hanem szántszándék
kal igényli magának a törvény-alkotói jogot, az 
igazságügyminiszter urnák saját szavait fogom 
idézni, melyeket folyó évi szeptember 18-kán Pest 
vármegyéhez intézett rendeletében méltóztatott al
kalmazni. Ott ez áll: „Elég hivatkoznom arra,, 
hogy az esküdtszék alakitására vonatkozó rendele
tem az országgyűlés mindkét házától nyert felha
talmazásom alapján keletkezett, s miután e téren a 
törvényhozás jogait gyakoroltam, nem lehet tőlem 
elvitatni azon jogot is, hogy önalkotta rendeletem 
valódi értelmét felmerülő kétségek eseteiben en-
magarn határozhassam meg." Hallott-e ilyesmit 
valaha valaki ? hogy a kormány egyúttal törvény
hozó i s ! (Nem erről van a szó!) Hiszen ha a kép
viselőház kínálva kínálta volna is ezen jogot a fe
lelős kormánynak: mint törvénybe ütközőt nem 
lett volna szabad elfogadnia. A képviselőháznak 
magának sincs joga királyi szentesítés nélkül kö
telező törvényt alkotni; annál kevésbbé van joga a 
kormánynak törvények alkotására. (Zaj. Felkiál
tások; Nerr, idetartozik! A dologra!) De nagyon is a 
dologra tartozik, mert azt tartom, hogy Magyaror
szág közjogának megsértését megróni a képviselő
ház kötelességei közé,tehát a dologra tartozik. (Zaj) 

Ha Pulszky Ferancz ur, mint közbeszólásából 
tapasztalom, és az ellenvéh minyüek nem méltóz
tatnak engem kihallgatni akarni, a t. elnök urat 
leszek kénytelen a házszabályok 70-ik §-a szerint 
felkérni, hogy függeszsze fel az ülést, mi azon
ban egy óránál tovább nem tarthat. Többet nem 
is kivánok. (Zaj) 

E l n ö k : Csendet és mindenesetre türelmet 
kérek. 

HaláSZ B o l d i z s á r : Meg vagyok győződve, 
hogy igénytelen szavaim a túlsó oldalon nyomaték
kal nembirnak; nagyobbhatásértidézhetnémugyan 
Bentham ide vonatkozó fontos szavait; de látom,hogy 
már az is sok, a mit eddig i déztem: hát áttérek magá
ra a dologra, illetőleg annak magánjogi oldalára. 

A szőnyegen levő concret esetben a tizes bi
zottság által kiindulási pontokul felállított elvek 
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alkalmazását én sem fogadhatom el .* annálfogva 
sorban elfogom mondani, hogy érveit — miszerint 
a perbe fogatást indokolja — mért nem pártolha
tom. 

Először nem pártolom véleményét azért, mert 
a perbe fogatás saját elveibe ütközik az által, mert 
azt méltóztatnak elvül felállitani, hogy a mit a 
képviselő e házban vagy e házon kivül tesz vagy 
mond, azért csak a háznak felelős. Vegye figyelem
be a t. ház, hogy Kossuth azon levele, melyet mint 
váczi elválasztott képviselő választóihoz intézett, 
melyben leköszönt, nem egy képviselőnek világos 
nyilatkozata volt-e az saját választóihoz ? Ugyan 
van-e közöttünk, ki nemintézett programmot válasz
tóihoz ? {Zaj) Alig volt köztünk valaki, ki nyoma
tott programmot választói között ne osztogatott 
volna vagy legalább megválasztása után ki ne 

jelentette volna köszönetét s ne nyilvánította 
volna politikáját. Pedig mig le nem köszönt, Kos
suth Lajos is ép oly törvényes képviselője volt a vá
czi választókerületnek, mint p. Kandó Kálmán, 
kiről néhány nap előtt az elnöki székből hallottuk, 
hogy tagsága feutartatik ; habár ellene a vizsgálat 
elrendeltetett. Tehát a képviselő leköszönő nyilat
kozata is hivatalos ténynek tekintendő, melyért fe
leletre semmiféle törvény szerint se 6', se a nyilat
kozatát sajtó utján közlő nem vonható : és így per
be fogására a képviselőház engedélyt nem adhat. 

De nem áll az sem, hogy azért nem idézhető 
Kossuth Lajos, mert külföldön tartózkodik. Egyéb
ként erre nem kellene kiterjeszkednem, mert Nyáry 
Pál a kérdés ezen oldalát kimerítette. Azonban — 
mivel talán annak az ügy eldöntésére nagyobb 
hatása lesz — engedje meg a tisztelt ház, hogy a 
minisztérium első sajtóügyi f. é. május 17-kénkelt 
rendeletének (mert van már vagy nyolci) 20-ik sza
kaszát — mivel fel kell tennem, hogy t. képviselő
társaim azt kellő figyelemmel nem olvasták köz
vádló úr pedig figyelembe venni köteles — felolvas
hassam, a mintkövetkezik: „ Azon esetre, ha a nyom
tatványon se a szerző, se a kiadó, se pedig 
a nyomdatulajdonos megnevezve nem volna, vagy 
ha azok közül az, a ki vádolva van, külföldön lak
nék vagy tartózkodnék, vagy pedig rendes lak
vagy tartózkodási helye nem tudatnék: ki kell 
a vádlevélben fejezni még azon kérelmet is, hogy 
a vádlott megidézése hírlapi hirdetmény utján esz
közöltessék s a vádlott részére hivatalból gondnok 
neveztessék." Nincs itt kivétel Kossuth Lajosra 
uézve; ugyanazon szabály alá tartozik ő, mint a 
magyar lapoknak számos, sőt számtalan külföldi 
levelezői. Ha ez áll azokra, mért ne állana 
Kossuthra nézve? Ennélfogva,miülán ez az egye
düli alapja a közvádló úr utólagos panaszának ele
sett, kérem őt kérelmével elutasittatni. 

Bizony a közvádló ugyancsak szorult hely-

j zetben lehet, mert olyformán van, mint N y á r y 
j Pál mondta, t. i. arra a font húsra nagy 
i szüksége lenne; de nehezen tud hozzá jutni. 
i És így, hogy vádlottra szert tegyen, kényte-
. len oly indokokat keresni, melyeknek tarthat-
lanságáról maga is meggyőződve kell hogy 
legyen, mert azokat a felolvasott miniszteri ren
delet maga semmivé teszi. Ha ezt meggondolom, 
valóban azt kell hinnem, hogy ez esetben nincs 
semmi szükség az előleges vizsgálatra, mert itt 

I elvekről van szó. Azt kell tehát hinnem, hogyugy 
van közvádló úr Kossuthtal, mint a vadász, a ki 

i megtalálta ugyan a vadat, de nem mer rá lőai, 
j mert attól fél, hogy fegyvere csütörtököt mond. 

(Felkiáltások : Dehogy nem mer ! Derültség.) Olyfor-
; mán járt, mint a török, ki Kinizsi szobrára lővén, 

a visszapattanó golyónak maga lett áldozatja. LTgy 
látszik, az államügyész úr attól tart, hogy hátha 
Kossuth Lajos haza jővén, magát védené. (Fólkiál-
tások- Csak tessék!) Ez esetben az esküdtszék ülé-

i séta Rákos mezejére kellene áttenni, (Zaj. Derültség. 
Éljenzés a szélső bal oldalon. A dologra!) mert Pest 
városában alig volna található tér vagy terem, 

j melyben a hallgatóság megférne. Ez az egyik oka, 
I ugy látszik, hogy a közvádló úr Böszörményi sze
mélyében könnyű lövetű vadat keres. 

A mi a solidáriskötelezettséget illeti, e tekin
tetben maga a miniszteri rendelet czáfolja meg a 
közvádlót. Oly szép sorban hozza az fel először a 
szerzőt, azután a szerkesztőt, azután a kiadót, azu
tán a nyomdatulajdonost! azután! azután! (De-

| rültség. Zaj.) De ha nem lehet, ha nem szabad 
ezeket egy kalap alávenni, mint a közvádlónak 
szükséges lenne: ki tehet róla ? (Zaj.) 

Most már, t. képviselőház, nem örömest teszem 
ugyan, de kénytelen vagyok vele, miután maga 
a tízes bizottság bele bocsátkozott Kossuth levelé-

: nek érdemébe.. . . (Felkiáltásjk: Nem igaz!) De biz 
igaz! mert azt mondja, hogy csakugyan olyan izga
tás van benne, mely sajtóbünnek tartható. (Felkiál
tások: Nem mondta !) Hiszen engem könnyen meg-
czáfolhat a t. ház. (Fölkiáltások: Bizony könnyen?) 
Ha kívánják, akár felolvashatom saját szavait a 
jelentésnek. 

Tisztelt ház! Ha visszaemlékezünk néhány 
napra, midőn ugyanazon levélnek érdemleges tár
gyalásába nem a bal oldal, hanem legelőször is t. 
Somssich képviselő úr és utána Deák Ferencz is 
bocsátkozott, s a midőn Somssich képviselő úr a 
hazát egy nagyon gyúlékony anyagból készült 
kazalnak képzelvén, e levelet, mint hozzá igen közel 
rakott tüzet tüntette föl... (Zaj. Közbeszólások: Nem 
tartozik a dologra!) Ez nagyon is a dolog érdemé
hez tartozik. 

Tisztelt ház! Bocsásson meg nekem Kos
suth Lajos: én őszintén szoktam nyilatkozni bárki 
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i ránt ; kijelentem tehát,hogy én nem tartom szük
ségesnek a levélben azon passust, mely az incom-
patibilitásra vonatkozik: hiszen erre nem szüksé
ges, kivált most, senkit figyelmeztetni; de ha már 
benne van . . . (Átalános derültség) t. ház, de ha már 
benne van : (Derültség, zaj) csak az a kérdés, hogy 
van-e benne egyúttal oly veszélyes izgatás, melyet 
a 48-diki 18. tczikk 6-dik §-a tilt? (Fölkiáltások: 
Ez a bírósághoz tartozik!) t. i. tettleges felkelésre 
való izgatás. (Főikiáltások: A bíró dolga!) Dehogy 
van! (Zaj.) De ha volna is valami, rósz néven ve
hető-e? Az olyanforma seb, melyet azon kés, mely 
vágta, azonnal kigyógyit. Nem azt mondja-e Kos
suth mindjárt az incompatibilitas megemlítése után : 
„De hátezáfoljonmeg engem a bécsi udvar : övé az 
ország és hatalom. Győzze meg nemzetemet, hogy 
nincs igazam, Állitsa helyre az 1848-ki alkotmányt 
csonkitatlanul és tartsa meg hűségesen. Akkor 
a magyar nemzet elégedettnek érzendi magát, bár
mi legyen is az én véleményem, Higye el, job
ban, szerencsésebben fog gondoskodni saját javá
ról és hatalmáról, minc minden által, a mit a biro
dalom egységi rögeszméjének hízelgő tanácsosai 
javasolhatnak." Hiszen ez nem veszélyes izgatás, 
ez a legjobb tanács! (Zaj. Nagy derültség.) 

Igen, uraim, mint magyar polgárok tegyük 
keblünkre kezünket: nem ezt kellene-e a legfőbb 
miniszternek, Beustnak és saját minisztereinknek 
is tanácsolni ő felségének? Igen, mert igaz az, 
mint Kossuth mondja, hogy a mai világban már 
a szuronyok is gondolkodnak. Többé már nem 
oly buta a nép, hogy mindent, a mit mondanak 
neki, azért, mert a hatalom mondja, hódoló tiszte
lettel fogadjon. 

I ly tanácsot ad Kossuth levelében, és ily ta
nács, t. ház, nem veszélyes, mert midőn levele ele
jén azt mondja.. . (Zaj. Közbeszólások: Tudjuk, 
mit mond !) Tessék engem kihallgatni önöknek! 
(Zaj.) De ne tessék a birodalmi egység nagyha
talmi állása stb. eíféle egyedül üdvözitő tanokkal 
előállni. 

Bocsásson most meg a t. ház, ha feljogosítva ér
zem magamat a trónbeszédbó'l.. . (Hajijuk ! Mások: 
Nem kell!) No már, kérem, ez oly idézet, melyet 
hódoló tisztelettel tartoznak fogadni a t. képviselő 
urak. (ügy van! A balon: Halljuk!) Az 1865-ki trón-
beszéd 10-dikkikezdéseígy van: „E közös ügyek 
létezése már a pragmatica sanctioban találja alap
ját." Ez még semmi. (Átalános nevetés. Derültség, 
zaj. Halljuk!) Nekem nem semmi, hanem önöknek 
tán semmi. „Ez eszme vezérelt minket 1860-dik 
évi okt. 30-án kelt diplománk kiállításában, és je
lenleg is azon erős meggyőződésben élünk, mi
szerint az abban körvonalozott közös ügyek közös 
alkotmán yszerü kezelése birodalmunk egységes 
létének és hatalmi állásának elutasithatlan kO-

] vetelményévé vált, mely elől minden egyéb te
kinteteknek háttérbe kel vonulnia. Elvárjuk tehát 
kedvelt Magyarországunk hű rendéitől és képvise-

! lőitől, hogy ez érintett határozmányainkat a méltá
nyosság kibékülékeny szellemében tárgyalandják, 

! és ha az ei'észben felmerülő aggodalmak eloszlatha
tok nem lennének, egyedül oly módosítási javas
latot terjesztendenek elénk, a mely birodalmunk 
életfeltételeivel öszhangzásba lesz hozható." Mit 
tesz ez, t. képviselőház? Semmi mást, mint hogy 
ha sanctio pragmaticában kikötött függetlensége 
hazánknak a birodalom nagyhatalmi állásával meg 
nem egyez, akkor valami surrogatumat kell a 
reichsrathnak kitalálni — mi a közösügyes törvé
nyekkel meg is történt. 

Az 1861-íki első leiratban nem kevésbbé fontos 
következő szavakat találunk : „Ebből ugyan az 
országnak belügyei kormányzatát (tehát csak eny-
nyit), mint ez az 1790. 10. t. czben megállapitta-
tott. következtethetjük, de valamint ebből semmi
kép jsem következik, hogy a Magyarországunk s 
több országaink közt létező válhatlan kapcsolatot 
csak az uralkodóház egysége képezze, ugy azon 
állítást is ;hogy a Bíagyarországunk és egyéb orszá
gaink közti viszony egyszerű személyes unió le
gyen, Magyarországnak törvények s a történelem 
folytában tettleg kifejlődött államjogi állása vilá
gosan megczáfolja." Tagadtatik tehát a personalis 
unió. Nem sokkal nagyobb szó-e ez, mint mikor 
Kossuth Lajos nem hiszi, hogy Magyarország füg
getlensége az uralkodóház birodalmának lételével 
incompatibilis, de azt mondja rögtön utána: „Tied 
az ország és a hatalom, győzd meg a népet az el
lenkezőről és a nép belefog nyugodni" — ? 

Bizony, t. képviselőház, mondtak már nekünk 
ennél nagyobb dolgokat is ; de azért hála Istennek 
ugy látszik, megvagyunk, vagy legalább van re
ményünk, jövőben majd csak megleszünk. 

Egyébiránt, t. ház, még egy pár szóval érin
teni fogom azt, hogy a t. minisztérium micsoda 
úton-módon kivan az országos sajtóügyből valósá-

| gos kormányintézményt csinálni. Az 1848-iki 
I XVIII-ik miniszteri rendeletből, mely mind az or

szággyűlés-, mind ő felségétől elfogadtatott, az áll, 
és erre most is utasítva volt, hogy úgynevezett per
befogató bíróságot köteles a minisztérium felállí
tani minden törvényhatóságban. És fel is állított. 
Méltóztassék megfontolni, ez nagyon fontos kérdés, 
és épen ezen szempontból tartom én a ház köteles
ségének, hogy ezen kérdést szigorúan méltóztassék 
megbírálni: mert ezen intézmény, mely az egyéni 
szabadságot némileg biztosítja, el van törölve, ille
tőleg nincs az e részbelí törvény végrehajtva. D e 

én ugy tudom, hogy a 48-ki törvények szerint 
nem csak azért felelős a minisztérium, a mit törvény 
ellen tesz. hanem azért is. ha a fönálló törvényt 
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végre nem hajtja, sőt az egyéni szabadság megsér
téseért is. Tehát nem hajtott végre egy intézményt, 
mely a sajtószabadságra nézve különösen fontos. 
De vau még két intézmény, nevezetesen a köz
vádló és az úgynevezett bünvizsgáló biró, vagy a 
mint most kellene nevezni, vizsgáló biró, a kik 
szintén a köztörvényhatóságok által választandók 
lennének. A minisztérium azonban jónak látta eze
ket kinevezni, és nem érte be azzal, hogy a ház 
által föl volt hatalmazva arra, hogy rendes birákul 
a királyi és kerületi táblákat, tehát kinevezett hi
vatalnokait alkalmazza — mert a szerint az egész 
sajtóeljárásban vádló is biró is lehet — hanem a köz
vádlót és a bünvizsgáló birót is kinevezte. De még 
ez sem elég: egy leiratban azt határozta meg, hogy 
a közvádlónak hatásköre az egész országra kiter
jedjen. Sőt elhatározta, hogy annak minden ren
deletei jogerőre emelkedett bírói Ítéleteknek tekintet
vén, hatalommal is végrehajtassanak. Annálfogva 
a törvényhatóságok tartoznak brachiumot adni, ha 
a közvádló kéri, t. i., hogy ha pl. egy tanú nem 
akar megjelenni, mint ezt pl. Pestmegye alispánja 
tette, ki bizony jól tette, hogy meg nem jelent 
egy hordár-féle ember által neki kézbesített idézésre. 
T. képviselőház! méltóztassanak megbocsátani, 
ez nem Magyarország fönálló törvényeinek meg-
semmisitése-e"? Magyarországban tudjuk azt, hogy 
birói idézésre tartozik a tanú megjelenni; ha meg 
nem jelenik, 16 márka a büntetése. A minisztérium 
ezt is megvéteti és ezen tul, ha meg nem jelenik, 
Ebeczky parancsára viszik, mint gonosztevőt erő
vel. Ez alól még a képviselő sincs kivéve, és Bö
szörményi László képviselő társam nagy hálával tar
tozik a mostani bünvizsgáló urnák, mert a minisz
teri rendelet szerint joga lett volna ó't, mint ta
nút, Pest város karhatalma utján, maga elé hnr-
czoltatnia; de ezt nem akarta végrehajtani, és azért 
folyamodott engedélyért a képviselőházhoz, mert 
alkalmasint maga a kormány észrevette, hogy na
gyon is fön találta kezdeni. Már most, kérdem, az 
egyéni szabadság nem a legnagyobb mérvben van-e 
megtámadva, ha egy képviselő tanúskodni nem 
akar és a bünvizsgálónak ugy tetszik, ez vagy 
bárki más erőszakkal is eló'állittathatik ? 

Ezeket csak annak indokolásául hozom föl, 
hogy bizony méltó figyelmet igényel és méltó ag
godalmakat okoz az, midőn látjuk, hogy a t. mi
nisztérium törvényalkotási és törvénymagyarázási 
jogot vesz igénybe, s ez által nemhogy liberáli
sabbá tenné a 48-diki drákói törvényeket, hanem 
ellenkezőleg, azokat saját hatalma öregbítésére, az 
egyéni szabadság sérelmével, átalakítja. 

En tehát, t. képviselőház, annak kijelentése 
fellett, hogy ezen okoknál fogva a tizes bizott
ság nézetét nem pártolhatva. Nyáry Pál nézete 
szerint, a közvádló kérelmét elutasitandónak tar-

KÉFV. H. NAPLÓ. 186%- V. 

tom, bátor leszek egyébiránt a t. ház asztalára egy 
határozati indítványt letenni. (Szavazzunk! Hall
juk !) 

(Olvassa): ,,Miután a magyar kir. minisztérium 
a képviselőház f. é. ClI-dik ülésében 698. sz. a. 
hozott azon utasításának, miszerint a sajtóügyben* 
esküdtszéki birói eljárásnak az 1 848-diki 18. t. ez. 
és az ennek alapján még akkor kibocsátott minisz
teri rendelet szerint életbe léptetése hagyatott meg, 
nem egészben tett eleget: ezennel utasitólag elha-
tároztatik : 

,,1-ör hogy az ott kijelölt öt helyen az 1848-
diki miniszteri rendelet 10. §-ának értelmében a 
köz vádlót és vizsgálóbírót ne nevezze, hanem az 
ottani hatóságok által választassa ; 

,,2-szor hogy az ugyanazon rendelet 11-dik 
§-ában körülirt perbefogatási bíróságot szintén a 
hatóságok szabad választása utján léptesse életbe." 

Várady Gábor: T. képviselőház! Midőn 
azok után, miket Nyáry Pál t. képviselőtársam 
elmondott, szót emelek, ez nem azért történik, 
mint ha hinném, hogy érveim némi befolyással 
lehetnek a t. ház hozandó határozatára — mert 
hisz az előttünk fekvő tárgynak alapját tekintve, 
alig lehet köztünk jelentékeny véleménykülönb
ség — • hanem szót emelek főleg afölötti örömöm 
nyilvánitásáért, hogy a megoldandó jelen nagy 
fontosságú kérdésnél nem választ el bennünket 
jelentékeny elvi különbség, és nem tolakodik 
közénk a pártállásnak oly sokszor áttörhetlen 
gátja. f 

En mai tanácskozásunk elvi oldalát ugy 
tekintem, t. ház, mint egy oázt a sivatagon, me
lyen a pártküzdelmektől oly gyakran és oly nagy 
mérvben igénybe vett lélek nyugpontot keres, 
talál és megpihen ; ugy tekintem ezt, t. ház, mint 
különböző utakon, de egy czélra törekvő utasok
nak baráti kézszorítását azon ponton, a melyen 
útjaik összefolynak. S épen ezért, mert arról van 
szó, hogy a képviselő részére szükséges immunitás 
biztosittassék, mert arról van szó, hogy ezen im
munitás fentartásával egyszersmind a képviselő
háznak függetlensége és szabadsága is megvé
dessék: én ezen kettős czél elérésére, legalább jelen 
viszonyaink közt, positiv törvény hiányában nem 
találok nézetemnek inkább megfelelő biztos esz
közt, mint elfogadását azon elveknek, melyek a 
kiküldött bizottság véleményében körvonalozva 
vannak. (Helyeslés.) 

Megengedem, hogy lehetnek közöttünk, a 
kik a képviselőháznak azon jogát, midőn concret 
esetben a képviselő immunitását föntartja vagy 
elvonja, szűkebb korlátok közé akarnák szorítani, 
mint az a bizottság véleményében körvonalozva 
van; míg más oldalról tudom, hogy vannak töb
ben, kik a képviselőház ezen jogának tágítását 

29 
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óhajtanák. Én se az egyik, se a másik véle- | 
menyben nem osztozom: a szűkebb körre szorí
tás által a képviselőház joga illusoriussá válnék 
és alig volna egyéb üres formaságnál; mig ha 
a képviselőháznak ezen jogát csak egj vonallal 
is tágítanék, a képviselőház intézkedéseivel a bi-
rói körbe, a perbe fogó bíróságnak, a grand jury 
körébe avatkoznék. Amazt, mint a képvivi-
selőház méltóságával és függetlenségével ellen
kezőt, nem akarhatom; ezt pedig, mint a birói 
hatáskört sértőt, akarnom nem lehet: és épen ezért a 
bizottság véleményében kifejtett alapelveket ma
gamévá teszem, mert azok által gondosan kerül
ve van azon szerfelett keskeny vonalnak átlépése, 
mely a képviselőház hatalmát a biró körétől 
elválasztja. 

De épen azért, tisztelt ház, mert ezen elveket 
magamévá teszem, a bizottság második vélemé
nyes jelentésében is kifejtett azon nézetet, hogy Bö
szörményi László ellen a vizsgálat megengedését 
megtagadhatónak nem tartja, nem pártolhatom. 

Ez alkalommal kötelességemnek ismerem 
minden tartózkodás nélkül kijelenteni, hogy a 
bizottság első véleményének nyomán és akkor lé
tezett körülmények és ténj'álladék szerint magam 
sem tartottam volna megtagadhatónak az enge
dély megadását; de most, a jelen megváltozott 
viszonyok között és megváltozott tényálladéknál 
fogva, épen ellenkező meggyőződésben vagyok. 
Az ok, t. ház, igen egyszerű: a bizottság mindkét 
véleményén ugyanazon elvek szövődnek keresz
tül ; azonban ezen elvek a két véleményben külön
böző alkalmazást találnak. Hogy ez iránti állítá
somat igazolhassam, mindenek előtt egy előleges 
kérdés iránt kell tisztába jönnünk. 

Létezik-e sajtótörvényünkben nyoma annak, 
hogy a szerző, szerkesztő és kiadó, sajtóvétség ese
tében, egyetemlegesen vannak kötelezve? Törvé
nyünknek 30. és33-ik szakaszai —- nem is emlitve 
a 13-ikat — épen az ellenkezőre tanítanak meg 
bennünket. Mert a felelős szerkesztő csak azon 
esetben vonathatik feleletre, ha a szerzőt feleletre 
vonni nem lehet. A törvénynek, t. ház, ugy egész 
szelleme, mint világos értelme minden más magya
rázatot kizár; de hogy a közvádló is ugy értelmezte 
— mert hiszen másként nem is értelmezhette — 
a törvényt, kitetszik általa a képviselőház tisztelt 
elnökéhez beadott első kérvényének következő 
szavaiból: „ A vizsgálat által azonban kiderült, 
hogy a kérdéses czikk szerzője annak közzététe
leért feleletre nem vonathatik, mert Rudnay József 
úr, kihez a válasz intézve volt, azt közzé nem tette, 
de nem is tehette, mert ő a levelet csak augusztus 
29-én vette, holott annak tartalma a „Magyar Új
ság" czimü lapban már egy nappal előbb, t. i. aug. 
28-án megjelent, a most nevezett lap szerkesztője 

pedig e részben a vizsgálati jegyzőkönyv tanúsága 
szerint csak annyi felvilágosítást nyújt, hogy 6' e 
választ azon meggyőződésben közlötte, hogy az 
csakugyan Turinban lakozó Kossuth Lajostól szár
mazik, ellenben azon lényeges körülmény, hogy 
a szerző ezen levelét sajtd utján közzé tétetni szán
dékolta volna, kinyomozható nem volt, s igy azou 
vélelem, hogy ezzel a szerző akaratán kívül vissza
élés ne történt volna, lerontva nem levén, e nélkül 
őt a sajtótörvény utján feleletre vonni nem lehet. 
A körülmények eme helyzetében előáll a sajtó
törvény 33-§-a, mely azt rendeli: „Ha a szerző fe
lelősségre nem vonathatnék, a nyilatkozatban ki
jelölt felelős személyek is feleletteherrel tartoznak." 
A közvádló ezen nyilatkozatában világosan elis
meri, hogy a felelős szerkesztőt csak azon esetben 
éri a felelősség súlya, ha a szerző feleletre nem 
vonathatik. De még világosabban kijelenti a köz
vádló azt, hogy a szerző és szerkesztő közt semmi 
solidaritas nincs, a képviselőház t. elnökéhez okt. 
31 . és nov. 5-én állítólagos sajtó vétségek miatt be
nyújtott kérvényeiben, a melyekben világosan ki
jelenti, hogy Böszörményi Lászlót csak mint tanút 
idéztette meg, kitudása végett annak, hogy ki a 
szerzője a kérdéses czikknek, s miután Böszörmé
nyi mint tanú meg nem jelent, csak ezen esetre 
nyújtotta be kérvényét a képviselőházhoz a Bö
szörményi elleni vizsgálat engedélyezése végett; és 
ezen két rendbeli nyilatkozatában a közvádló még 
azt is világosan kijelenti, hogy Böszörményi László 
csak esetleg, t . i . azon esetben,ha a szerzőt kitudni 
nem lehet, vonathatik perbe. (Helyeslés a baloldalon.) 
És kérdem a t. házat, hogy még azon esetben is, 
ha sajtótörvényünk ide vonatkozó része hiányos 
volna — pedig sajtótörvényünknek épen ezen részét 
igen is világosnak tartom — még azon esetben is 
szabad-e nekünk szigorúbb értelmezést adni a tör
vénynek, mint azt maga a közvádló tette ? (Helyes
lés balról) a vádló, ki hivatalos kötelességénél fogva 
gyakran még azon esetben is kénytelen üldözni, 
a hol egyéni meggyőződése szerint bűnt nem ta
lál. És kérdem a t. házat, jogában áll-e a köz
vádlónak már most feleletre vonatni s vizsgálat 
alá vétetni azt, kire nézve ő maga elismeri, hogy 
csak esetleg, tudniillik a szerző feleletre nem vonat
hatása esetében felelős? Hiszen nincs, de nem is 
lehet köztünk kétely arra nézve, habár t. barátom 
Horváth Lajos ellenkezőleg nyilatkozott, hogy 
a feleletre vonatás nem a büntetés kiszabásánál 
kezdődik, hanem kezdődik a feleletre vonás a vizs
gálat alá vétel első pillanatában. És igy, meggyő
ződésem szerint a felelős szerkesztőt mint vádlot
tat még megidézni sem szabad mindaddig, mig a 
szerző feleletre vonása a lehetőség határai kö
zött van. 

Nincs tehát, t. képviselőház, sajtótörvényünk-
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ben a solidaritasnak semmi nyoma. Érezte ezt 
maga a közvádló is, és midőn észrevette, hogy a 
szerzőnek Turinban október 24-én kelt nyilatko
zatával az egyetlen jogalap, a melyre állhatott, 
öszedült, rögtön uj alapot keresett, állítván, 
hogy „mert a szerző nem lakik a haza földén, az 
feleletre nem vonathatik." A közvádíó ezen állí
tásának valódiságát, mit egyébiránt bebizonyitni 
meg sem kísérlett, legyen szabad egyszerűen két
ségbe vonnom, ugy mint azt Nyáry Pál tette, és 
szabad legyen a t. képviselőház figyelmét felhív
nom a t. igazságügyér úr által május 17-én a sajtó
ügyre vonatkozólag kibocsátott rendelet 5. és20-ik 
szakaszára, a mely szakaszok a külföldön lakók 
által elkövetett sajtóvétségekre vonatkoznak. 

Az ügyek megváltozott jelen állásában tehát 
vajon lehet-e a bizottság véleményében feltett min
den kérdésre igennel felelni'? Nem lehet, t. ház. 
Két kérdésre, az én nézetem szerint, határozottan 
nemmel kell felelni. Az egyik kérdés az, tisztelt 
ház, hogy az állítólagos bűntény vagy vétség és 
a vád alá helyezendő képviselő egyénisége közt 
mutatkozik-e összefüggés vagy a vonatkozás né
mi jelensége ? Jelenleg semmi ily összefüggés nem 
mutatkozik, sőt nem is létezik mindaddig, mig a 
szerzőnek feleletre vonathatása a lehetőség korlá
tai közt van. A másik kérdés az, vajon* a közvádló 
ujabb kérvénye egészen ment-e az anyagi és er
kölcsi nyomás és zaklatás jellegétől ? Nézetem sze
rint nem ment az ezen jellegtől, mert a közvádló, 
saját nyilatkozatainak, saját elveinek és a törvény 
világos rendeletének ellenére, egészen uj s törvé
nyeinkben egyátalában nem gyökerező alapot 
keresett arra, hogy Böszörményi László képviselő
társunkat perbe foghassa, mint ezt Nyáry Pál tisz
telt barátom igen helyesen jelezte. Nem akarja köz
tünk senki azt, mit Horváth Lajos képviselőtársunk 
emiitett, hogy a képviselő csupán azért mert kép
viselő, minden körülmény közt élvezze az immu
nitást. De azt akarjuk mindnyájan, sőt akarnunk 
kell, hogy ott, a hol a zaklatásnak, az anyagi és 
erkölcsi nyomásnak jelenségeivel találkozunk, az 
immunitást a képviselőház integritása érdekében 
is megvédelmezzük. {(Helyeslés a bal oldalon.) 

Ennyi az, t. ház, mit, habár az előttem szólott 
Nyáry Pál tisztelt barátom által mondottaknak némi 
ismétlésével is, a dolog érdemére nézve a tisztelt 
ház figyelmébe ajánlani szükségesnek találtam. 

Érzem, tisztelt ház, hogy sokkal könnyebben 
szólhattam volna a tárgyhoz, ha a képviselő, kinek 
vád alá helyezése vagy ki ellen vizsgálat kéretik, 
esetleg a szélső jobb oldalhoz tartozik vala, és ha 
egy ellenzéki lap szerkesztője helyett p . az „Idők 
raaujV vagy a „Pesti Hírnök" szerkesztőiről volna 
Szó, mert ez esetben nem kellene tartanom azon, 
bár alaptalan gyanú terhétől, hogy a jelen nagy 

fontosságú kérdésben nem bírtam a pártnézet szín
vonaláról magasabb politikai látpontra fölemelked
ni. Azonban fogadja tőlem a tisztelt túlsó oldal azon 
esetben, ha a t. túlsó oldal valamelyik t. tagját ha
sonló esetben érintené a közvádló látogató keze — 
(Derültság) mert hiszen a szerencse kereke nagyon 
forgandó és a politikai hullámzások súlya alatt na
gyon is sebesen forog az — biztosithatom, mondom, 
a tisztelt túloldalt arról, hogy én, miután mindaz, 
mit a tisztelt ház előtt e tárgyra vonatkozólag el
mondottam, benső meggyőződésem kifolyása, 
hasonlólag fognék nyilatkozni. (Felkiáltások jobb
ról : Köszönjük szépen!) 

Végül engedje meg a t. ház, hogy most, mi
dőn a t. iázat illető azon jogot, hogy a jelen concret 
esetben egy képviselő immunitásának fentartása 
vagy elvonása felett intézkedjék , a mindnyájunkra 
egyaránt nehezedő komoly kötelesség súlya alatt 
gyakoroljuk; hogy most, midőn azon szerfölött 
kellemetlen helyzetbe jutottunk, hogy a bizottság 
által előterjesztett elveknek határozatra emelése 
előtt már azon elveknek alkalmazásához is kény
telenek vagyunk hozzá szólni; most, midőn oly 
intézkedésről van szó, mely a sajtótörvény revi-
deálásánál vagy egy immunitási törvény alkotá
sánál zsinórmértékül fog szolgálni: engedje 'meg 
a t. ház, hogy kérhessem: méltóztassék a törvény 
korlátai közt a képviselőnek immunitását és a ház 
függetlenségét inkább biztosító és általam kör-
vonalozott értelmezést adni; és kérem a t. házat, 
méltóztassék a bizottság véleményében kifej
tett alapelvek elfogadása mellett kimondani azt, 
hogy a Böszörményi László ellen kért vizsgálat
nak ez alkalommal elrendelésére vagy engedélye
zésére a szerző által okt. 24-én kiadott nyilatkozat 
után semmi törvényes ok fen nem forog-. (Helyes
lés a hal olialon.) 

Zichy A n t a l : T. ház! Midőn részemről a 
tizes bizottság véleménj^ét pártolom, engedjék 
meg, hogy igen röviden, e^ak azzal indokoljam 
ezen szavazatomat, a mivel általam mélyen tisztelt 
tagtársunk Nyáry Pál beszédét kezdette, hogy t. i., 
mihez én teljesen járulok, az én csekély felfogásom 
szerint is, ez egyátalában nem pártkérdés, és nem 
pártszempontból bírálandó meg, hanem egyedül 
az immunitás kérdésének jelenben igen fontos, mert 
jövőre előzményül szolgálható tényleges alkal-
mazhatásáról van szó. Arra nézve pedig, minthogy 
t. tagtársunk, kire az imént hivatkozám, azon né
zetét is kifejezte, hogy ő azt mellesleg elintézni 
nem tartja elegendőnek, hanem a kérdés ez olda
lára nézve külön házhatározatot is óhajt: legyen 
szabad részemről hozzá tennem azt, hogy én még 
ebben sem nyugszom meg, hanem óhajtanám, hogy 
mentül előbb törvényjavaslat tétessék le a ház 
asztalára (Élénk helyeslés), mely ezen mindnyájunkat 
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oly nagymértékben és oly méltán érdeklő kérdést 
tüzetesen és fontosán szabályozza. (Helyeslés.) 

A mi nagyérdemű t. tagtársunk beszédének 
második részét illeti, megvallom, midőn azt hallot
tam, egy pillanatig abban a képzelő'désben voltam, 
hogy már az esküdtszéki tárgyalásnál vagyok 
jelen és nem a képviselőházban, (Helyeslés a iSzé-
pen) és ezen esetben talán megbocsátható illusioba 
még inkább bele ringatott utóbb szólott nagyér
demű képviselőtársunk Halász Boldizsár, és még 
ennél is mélyebben legutóbb szólott Várady Gábor j 
képviselőtársam, ki ismeretes elmeéllel fejtegette a j 
kérdés majdnem objectiv, de még inkább subjeetiv I 
tényálladékát is, a melytől igen óvatosan, és né- I 
zetem szerint helyesen, oly igen tartózkodott a i 
tizes bizottság és tartózkodott annak előadója, t. 
barátom Horváth Lajos is. (HlyesUs a köséjjen.) 
Jól tudom, t. ház,hogy némelyek köztünk osztoznak 
azon nézefben,hogy itt se objectiv,se subjeetiv tény-
álladék, olyas, minőt a közvádló e kérdésben keres 
nincs. Jól tudom, hogy lesznek mások, kik azt 
hiszik, hogy igenis van, és hogy alapos a közvádló 
keresete. Azt hiszem, mindkettőnek egyaránt ér
dekében ál l , hogy a kérdés tüzetes megvitatása 
az illető fórum elől el ne vonassák. (Helyeslés.) A 
képviselői immunitásnak nézetein szerint helyes 
fölfogása épen abban áll, hogy mihelyt legkisebb 
alapul szolgálható vád, de azt mondom, csak gyanú 
is merül fel valamely képviselő ellen, ez maga kö
vetelje birája elé állittatását és a maga teljes iga
zolását. (Helyeslés a középen.) 

Felhíva érzem magamat mellesleg azon 
megjegyzésre, és ez volt egyik oka szerény föl-
szólalásomnak, hogy a képviselő egyéni nyilatko
zata ez ügyben nem döntő: példának okáért — azért 
mondom, hogy a naplóban nyoma legyen — 
Böszörményi tagtársunk azon nyilatkozata is, me-
lyet a másik két vádra nézve adott be , reám és 
ugy hiszem, a képviselőházra nézve egyedül és 
elegendő motívumául nem szolgálhat a hozandó 
határozatnak,mert még haa képviselő le is mondana 
immunitásáról, az már a képviselház ügye lett, és I 
a képviselőház elé tartozik mind a mellett ha
tározni a fölött, vajon az immunitást ki akarja-e 
terjeszteni reá, vagy illető tagját biró elé akarja-e 
állitani ? (Helyeslés a középen.) 

Azoknak, miket ez ügy érdemében méltóztat
tak előttem szólott tagtársaim előadni, valóban 
rám nézve, talán ugy is, mint ki közjogaink oly régi 
bajnokai irányában még mindig ujoneznak és kez
dőnek vallom magamat, de azért is, mert ügyvéd 
nem vagyok, s végre azért is , mert nem esküdt
szék előtt vagyunk, igen nehéz feladat volna 
cáfolatába bocsátkoznom. (Helyeslés.) De meg
könnyíti jelen állásomat és fölment engem é n é 
hez feladat teljesitésétól azon másik kötelesség ' 
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mel}*et e pillanatban törvényhozói kötelességem-
nak tartok és a mely nekem ez esetben hallgatást 
parancsol. Mindezen okoknak pro és contra elő-

a maga fóruma elé tartozik, nem pedig a 
képviselőház elé. (H lyeslés középen) 

Miután fölfogásom szerint a tizes bizottság 
jelentése gondosan elkerülte a Scyllát és Cha-
rybdist, és óvakodott mind az objectiv mind a sub
jeetiv tényállás meghatározásától; miután kellőleg 
definiálta és alkalmazta az immunitást: én csekély 
szavazatommal pártolom az előterjesztést. (He
lyeslés a jo'.b oldalon.) 

Madarász József : T. ház! (Eláll! Eláll /) Szo
kásom ellenére, azon néhány „eláll" következtében, 
mielőtt a tárgyhoz szólanék, engedjék meg, hogy 
azon képviselőket, kik az „eláll" al megtiszteltek, 
Somssich Pál képviselő úrnak e tárgyban beadott 
indítványára figyelmeztessem. Somssich Pál kép
viselőtársunk a bizottsághoz utasítás iránt tett indít
ványában is azt mondotta, hogy e tárgy komoly 
megvitatást igényel. Meg fogják engedni a t. ház 
azon tagjai, kik az „eláll"-al voltak szívesek meg
tisztelni, hogy mig az egyik véleményen csak két 
képviselő nyi la tkozot t . . . . (A dologra!) igenis, a 
dologra valónak tartom nyilvánítani, hogy ekkor 
a vélemények nyilatkozását akár a „dologra" 
szólitással, akár „elállással" megakasztani nem 
komoly tanácskozáshoz méltó. (Zaj.) Uraim, 
én magam szenvedély és indulat nélkül óhajtok 
mint nem pártkérdéshez szólani a követi mentelmi 
joghoz ; de midőn maga a majoritás „dologra" és 
„eláll" szavakkal véleményem kinyilatkoztatá
sában akadályoztat , (Zaj) kénytelen vagyok 
ismételve kijelenteni,(í"elkiáltások: A dologra!) hog3r 

ez a tárgy komolyságához nemiilik. (Fölkiáltások: 
A dologra! Zaj) 

Ezek után legelőször épen előttem szólott 
Zichy Antal képviselőtársam azon előadására, 
hogy ő azt hivé, hogy esküdtszéki eljárásnál van 
jelen, azt válaszolom, hogy én meg azok után, 
miket épen őtőle és Horváth Lajostól hallottam, 
határozottan azt vagyok bátor hinni, hogy ők azo
kat, mik a képviselőház elé valók, az esküdtszék 
tárgyalásához akarják átvinni. (^Ellenmondás a jobb, 
helyeslés a bal oldalon.) 

Ez a különbség köztünk; és az, mit Horváth 
Lajos képviselő mondott, hogy tudniilik ez előzetes 
kérdés, és ugy kell e tekintetben a háznak eljárnia, 
hogy eljárására bátran hivatkozhassunk utóbbi 
esetekben, kötelességünkké teszi, megtámadni a 
bizottság véleményét: mert mi abban az alkotmány 
és az l847 / s-dik évi sajtótörvények ellenében 
törvénysértést láttunk; másodszor épen azért, 
mit tisztelt képviselőtársam utána ismét mon
dott : hogy meglehet , ha csak laza összefüg
g é s fog is mutatkozni a képviselő és a vád tar-



CLXXV. ORSZÁGOS ÜLÉS. (Nov. 18. 1867.) 229 

-gya között, kénytelenek leszünk néha meg-
t»n aedni a vizsgálatot és annak következtében 
a perbe fogatást is, mert azoknak, kik a törvényt 
hozzák, kötelességük leginkább megmutatni azt, 
hogy nem kivánják magokat a törvény alól fel
menteni. (Helyesl's.j Igen helyes! Visszafordí
tom t. képviselőtársam ellenében az adott és elfo
gadott okoskodást ugy, hogy épen azért tartsuk 
mi kötelességünknek a bizottsági vélemény ellen 
nyilatkozni és szavazni, mert a bizottság azon vé
leménye a törvény jótékonysága alól ki akarja 
venni Böszörményi László képviselőtársunkat. 
(Ellenmondás.) 

Azén magán meggyőződésem, uraim, az, hogy 
nem csak képviselő, de nem képviselő ellenében 
is az 1847 /8 .XVIII . t. ez. 13, 30. és 33. szakaszá
nak megsértése az, midőn szerkesztő' ellenében, ak
kor, midőn a szerző még se birája elé nem állítta
tott, se el nem Ítéltetett, már a perbe fogás meg
kísértetik. Sértő ez mindenki ellenében akkor is, 
ha a perbe fogandó nem képviselő, mentelmi jog
gal nem bír. Miután azonban én a mentelmi jog 
sérelmét egyátalában aggályosnak tartom, a bi
zottság által javasolt eljárást pedig veszélyesnek 
vélem : ez nézetem szerint kötelességévé teszi a 
képviselőháznak azt, hogy a törvények azon jóté
konyságát, mely egy nem képviselő ellenében is, 
először csak is a szerzőnek és mint előttem szólott 
Várady Gábor képviselőtársunk szabatosan és 
higyék meg önök,megczáfolbatlanulbizonyitotta. .. 
{Felkiáltások a jobb oldalon : Ohó! bal felöl: Igen!) 

Patay István: Hát czáfolják meg! 
Madarász J ó z s e f : Mondom, czáfolhatlanul 

bebizonyitá, hogy itt nincs solidaris kérdés. 
Patay István: Hát cáfolják meg! 
Madarász József: Mondom, czáfolhatlanul 

bebizonyitá, hogy itt nincs solidaris kérdés. Mert 
ha önök azt mondják, hogy meg lehet czáfolni. 
•akkor hivatkozunk a 48-iki 18-ik törvényezikk 
13, 30, 33. és 36-ik szakaszaira. 

En tehát, azon véleményben levén, mint már 
•előadtam, hogy kivétetik a törvény ótalma alól 
nem csak a képviselő, de mások, a nem képviselők 
is, ha azon esetben, midőn a szerző tudatik, még
is a szerkesztő zaklattatik és üldöztetik: annál 
inkább kötelességemnek tartom kinyilatkoztatni, 
hogy Böszörményi országos képviselő ellenében . . . 
{Felkiáltások : Ez az esküdtszék elé tartozik!) Az nem 
•esküdtszék elé való, a mit a törvény világosan 
megszab. Önök határozhatnak, a mi tetszik, a tör
vénynek szavait és értelmét megváltoztathatják ; 
de azt, hogy mi van benne, e megváltoztatások 
Által r meg nem dönthetik. (Zaj.) 

Én tehát ellenkező véleményben levén ter
mészetesen (Derültség) a t. képviselőkkel; és 
meg levén győződve a tapasztalásból, hogy a t. 

képviselők az által, hogy egyszerre szavazás által 
akarják a dolgot elintézni, a komoly tanácskozást 
kerülik, (Derültség, zaj) mert ezen értelemben 
nem hiszem, hogy a 48-iki törvények elmagya
rázhatok volnának: szavazok Nyáry képviselőtár
séra inditványára, befejezvén azt, ha jól emlék
szem Jefferson, Amerika egykori elnökének ezen 
szavaival: „Midőn elérkeznék azon nap, a melyen 
a Cielszövény és erkölcstelenülés, a sajtó megveszte
getett iránya, vagy a többségre vergődött párt 
üldözni kezdi az alkotmányos szabadság vérta
núit : (Hohó! a jobb oldalon) akkor meg-szünik a 
működés demokratái működés lenni. Lehet ugyan 
véletlen által bölcs, de e rendszer önmagában 
rósz." 

Mivel én tehát Böszörményi országos képvi
selő ellenében e vizsgálatot és a perbe foghatás 
engedélyét indokolatlan üldözésnél egyébnek nem 
tartom, a bizottság véleményét elvetendonek álli-
tom. (Nagy zaj. Fölkiáltások: A rendre ! a rendre! 
Helyeslés a szélső bal oldalon?) 

Elnök: T. ház! Szólásra többen fölírva nem 
levén, a vitatkozás be van fejezve. 

BÓniS S á m u e l : En a dolog érdemére nem 
szólok ; hanem a kérdésre nézve bátorkodom 
figyelmeztetni a t. házat, hogy a mennyiben a 
tízes bizottság jelentésének azon része ellen, mely 
az immunitásról szól, senki más véleményben nem 
volt, talán e kérdésben kétfelé kellene választani 
a bizottság jelentését, s az elsőt mint határozatot 
elfogadni : mert azok, kik ellenvéleményben vol
tak a perbe foghatás megadására nézve, mindnyá
jan kijelentették, hogy a jelentésnek az immuni
tást érdeklő' részét elfogadják. Tessék tehát ezt 
vagy határozatként kimondani, vagy kétfelé osz
tani a kérdést. 

Elnök: U g y veszem észre, két különféle 
indítvány tétetik. Az egyik az, hogy zsinórmérté
kül vétessenek az immunitásra nézve azon elvek, 
melyek a tizes bizottság jelentésében meg vannak 
állapítva; más részről indítvány tétetett arra nézve, 
hogy egy bizottság jövőre nézve állapítsa meg 
azon elveket, amelyek szerint a képviselőház el
járna. (Zaj.) Már most kérdezem, kivánja-e a t. ház, 
hogy a képviselői immunitásra nézve azon elvek, 
a melyek a tizes bizottság jelentésében ki vannak 
mondva, elfogadtassanak? 

Ghyczy K á l m á n : T. ház! Az első kér
dés mindenesetre az lesz, hogy a bizottság je
lentése elfogadtatik-e vagy nem? A bizottság 
jelentésének két része van. A bizottság jelentésé
nek első részekét pontban körvonalozzaa képvise
lői immunitás fogalmának eszméjét. A tizes bizott
ság véleményes jelentésének ezen része ellen sen
kinek ellenvetése és észrevétele nincs. Ez, ugy hi
szem, a ház által saját határozatául is közakarattal 
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elfogadtatik. A bizottság véleményes jelentésének 
második része azon concret esetre vonatkozik, 
mely jelenleg a ház tanácskozása alatt van, és 
csak erre nézve voltak a vélemények eltérők. A 
bizottság a közkeresetet Böszörményi László kép
viselőtársunk ellen megengedendőnek véli, mások 
a közkeresetet megengedendőnek nem vélik. A ház
szabályok határozottan rendelik, hogy midőn va
lamely indítványban vagy tárgyban két kérdés 
forog fön, a kérdések a szavazásnál megosztandók. 
(Egy hang : Megoszthatók!) A bizottság véleménye 
fölött kellvén szavazni, a bizottság véleményében 
két külön kérdéses tárgy van : ezek tehát a szava
zásnál megosztandók. Véleményem szerint az 
elnökség által a ház határozatául kimondható, 
hogy a képviselői immunitás körvonalozása. ugy, 
mint az a bizottság jelentésében foglaltatik, a ház 
által is elfogadtatik; szavazás alá pedig a bizott
ság jelentésének csak azon második része kerül, 
hogy t. i. Böszörményi László képviselő ellen a 
közkereset megengedendó'-e vagy nem ? (Helyes
lés a bal oldalon?) 

SzáSZ K á r o l y : Sajnálom, hogy az előttem 
szólott két igen tisztelt képviselővel egy véle
ményben nem lehetek. Én, tisztelt ház, itt két 
kérdést jelenleg nem látok. Az immunitás fo
galmának körvonalozása szükséges volt a je
lenleg kérdésben levő tárgy indokolásául. (A 
jobb oldalon: Ugy van!) He hogy az immu
nitás fogalma , és az abban hozandó, netalán 
később alkotandó törvény itt tökéletesen körvo-
nalozva és kimerítve lett volna, hogy most ex asse 
tárgyaltuk volna ezen kérdést, a képviselői immu
nitás kérdését : azt el nem ismerhetem. Ha tehát 
itt amaz csak alapvetése, csak indokolása a napi
renden levő kérdésnek, annálfogva én azt kétféle 
választhatónak teljességgel nem tartom. Azon né
zetben vagyok tehát, t. ház, hogy, a mint már itt 
kifejeztetett, ámbár arra nézve külön inditvány be 
nem adatott, de kétség kivül szükséges egy immu-
nitási törvényt terjeszteni annak idején a ház elé, 
terjeszsze azt elő akár a kormány, akár egyes képvi
selő', akkorieszezen kérdés ex asse tárgyalásának, 
annak minden tekintetben való körvonalozásának 
és megállapításának ideje. Most pedig a kérdés, 
az indokolás és az abból levont következtetés el
választása által annak gyanújának látnám kitéve 
lenni a bizottság jelentését, mintha annak indoko
lását vagy alapvetését mindenki elfogadná, de az 
abból vont következtetést nem, (A hal oldalon: Hisz 
ugy van!) mintha az által annak következetessége 
lenne nem csak az ellenvéleményüek által megtá
madva, hanem a kérd és kétfelé választásának meg
engedése által némileg az összes ház által osztva. 
Ebbe beleegyezni semmi esetre sem akarok, és a 
kérdést egyszerűen ugy vélem kitüzendőnek: vajon | 

, a bizottság véleményes jelentését elfogadja-e a ház 
vagy nem'? (Helyeslés a középen.) 

Ivánka I m r e : Igen helyesen mondotta el 
előttem szólott Szász Károly képviselőtársam, mi 
a különbség a mi felfogásunk és az ő felfogásuk 
közt. Mi az immunitás fogalmát, ugy, a mint az 
a bizottság jelentésében ki van fejtve, mindnyájan 
elfogadjuk, és ez ellen a házban egy szót sem hal
lottam ; de az immunitás alkalmazását ezen eset
ben helytelennek tartjuk: s ezért a kérdést a ház
szabályok értelmében minden esetre kétfelé osz-
tandónak tartjuk. (Zaj.) 

E l n ö k (csenget): Miután a kérdés föltételére 
nézve kölönbözök a vélemények, mindenek előtt a 
felett kell szavazni, meg akarja-e a t. ház külön
böztetni a kérdéseket, vagy azon egyszerű kér
dést kivánja-e föltétetni, hogy a t. ház elfogadja-e 
a tizes bizottság véleményét vagy nem ? (Nagy zaj.) 

Várady Gábor: Bocsánatot kérek elnök 
úrtól, hogy a szavaztatás előtt félbeszakasztom; 
de a házszabályokra akarok hivatkozni. A házsza
bályok 60-ik szakasza ezt tartalmazza: „Ha a sza
vazásra feltett kérdés, czikk avagy inditvány 
több részről áll, szétosztását lehet kívánni." Ez 
kivánva volt részünkről; az pedig senki által sem 
elleneztetett, hogy a kérdés szétosztassék. Csak 
azt igyekezett Szász Károly t. képviselőtársam 
bebizonyítani — a mi azonban neki nem sikerült — 
hogy itt két külön kérdés nem létezik; (Zaj) 
azt azonban senki kétségbe nen vonta, mit Ghyczy 
Kálmán barátom nagyon helyesen körvonalozott, 
hogy a kérdések külön választása szükséges. 
Ismétlem, t. képviselőház! hogy a bizottság véle
ményében két különböző kérdés van: az egyik az 
alapelvek megállapítása, miután erre eddig sza
bályaink nincsenek; a másik ezen elveknek alkal
mazása. Az első kérdés nézetem szerint is elesik, mi
után erre nézve külön vélemény nem nyilvánult. Er
re vonatkozólag tehát tisztelt elnök urnák ki kell 
jelenteni, hogy a jelentés indokolását, tehát az ab
ban foglalt alapelveket a ház egyhangúlag elfogad
ja ; és csak ugy tűzethetik ki a második kérdés, mely 
nem lehet más, mint: hogy elfogadja-e a ház a 
bizottság azon véleményét, hogy Böszörményi 
László ellen a vizsgálat megrendelése nem elle-
neztetik ? 

Vadnay Lajos: T. képviselőház! Nem 
akartam a kérdéshez szólani, miután magam is 
egyik igénytelen tagja voltam a bizottságnak; 
hanem méltóztassanak megengedni, hogy épen 
tag és képviselőtársam Várady Gábor előadása 
folytán kénytelennek érzem magamat a bizottság 
eljárásának igazolására következőket felhozni. 
(Födúáltáwh: Nem arról van szó!) Ha a t. képvi
selőház ki akarja a bizottságra mondani, hogy 
eljárása helytelen, akkor igenis helyén lesza kér-
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dést ketté vágni, és azt mondani, hogy a mentelmi 
jogra nézve kifejtett elvek helyesek, de hogy azok 
a második részben helytelenül alkalmaztattak. 
Mert ha az elsőre azt mondjuk ki; hogy helyes, és 
a következőkre nézve azt tüntetjük ki, hogy al
kalmazása helytelen: akkor ez annyit tesz, hogy 
helyesek ugyan a motívumok, de helytelen az alkal
mazás. Én meg azt hiszem, hogy ezen bizottság 
teljesen motivált és helyesen is alkalmazott. Azt 
hiszem tehát, hogy egyszerűen csak a bizottság 
véleményének elfogadása vagy el nem fogadása 
jöhet kérdésbe. 

Horvát Boldizsár igazságügyéi': T. ház! 
Csupán azon megjegyzésre szorítkozom, hogy a kér
dés megosztásának az én fölfogásom szerint akkor 
volna helye, ha a bizottság meg lett volna bizva 
az immunitásról is körvonalozott véleményt ter
jeszteni a ház elé: igen, ekkor, igenis, el kellene 
ezen kérdést különözni a concret esetről. Azonban 
a bizottság föladata nem ez volt, hanem az, hogy 
egy concret esetben, Böszörményi László ügyé
ben adjon véleményt, vajon az immunitás korlátai 
között, az immunitás megsértése nélkül az engedély 
a perbe fogásra megadható-e vagy nem ? A mit a 
bizottság jelentésében az immunitásról felhozott, az 
nem egyéb, mint egyszerű indokolása azon véle
ménynek, melyet e concret eset tárgyában bea
dott. I ly esetben az indokolást a véleménytől el-
különözni a házszabályok szerint nem lehet. 

E l n ö k : Az kérdést nem szenved, mit igen 
tisztelt Várady Gábor képviselő úr előterjesztett; 
mégis az én helyemben nekem kötelességem meg
tudni, hogy azon szakasz szabályát most alkalma
zandónak látja-e a t. ház vagy nem ? Ennélfogva 
én a kérdést erre nézve máskép feltenni nem tu
dom, mint ugy, hogy két kérdést kivan-e a t. ház 
többsége feltétetni vagy csak egyet ? Méltóztassa
nak tehát azok, kik a kérdést nem kívánják egy
mástól elkülönözni, hanem csak egy kérdés fel
tételét kivánják, felállani. (Megtörténik.) A többség 
a kérdést nem kivánja elkülönöztetni, hanem csak 
«gy kérdést kivan föltétetni. Most tehát az lesz 
a kérdés, elfogadja-e a t. ház a sajtóügyben ki
küldött tízes bizottság véleményét vagy nem? 

Huszonegy képviselő úr név szerinti szava
lást kivan. Dimitrievics jegyző úr fel fogja a neve
ket olvasni. 

Dimitrievics Milos jegyző {fölolvassa a 
név szerinti szavazást kérő képviselők, neveit): Ma
darász József, Bobory Károly, Patay István, Al-
másy Sándor, Vidacs János, Csiky Sándor, Deáky 
Lajos. . . 

Deáky LajOS: Nem! {Élénk derültség.) 
Dimitrievics Milos jegyző (folytatja): 

Széky Péter, Bárányi Ágoston, Pétery Károly, 
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Domahidy Ferencz, Szluha Benedek, Lukynich 
Mihály, Noszlopy Antal, Vállyi János, Oláh Mik
lós, Lükő Géza, Luzsénszky Pál b., Pethes Jó
zsef, Halász Boldizsár, Pap Lajos. 

Elnök: Szavazás közben azon képviselő 
urak, kik már szavaztak, el szoktak távozni; en
nélfogva még a szavazás előtt két kérést terjesztek 
a t. ház elé. Felkérem ugyanis az osztályok t. tag
jait, hogy holnap d. e. 10 órakor a szokott helyi
ségekben megjelenni szíveskedjenek; ugy szintén 
a 2-ik osztály t. tagjait, hogy holnap d. u. 4 óra
kor szíveskedjenek szokott helyiségeikben megje
lenni. 

Következik a szavazás. 
Dimitrievics Milos jegyző {olvassa akép-

viselök névsorát, s ez alkalommal: 
Igennel szavaznak: Ahnássy György gr., And-

reánszky Boldizsár, Ányos István, Antalffy Károly, 
Bartal János, Barinyai József, Bay Györg;, Bánó 
József, Bánó A.iklós, Bencsik György, Berde Mózes, 
BerZeviczy Tivadar, Bethlen Farkas gr., Brfhlen Já
nos gr., Bezerédj László, Binder Lajos, Binder Mi
hály, Bittó István, Boér János , Boros Pál, Bot-
ka Mihály, Botka Tivadar, Bömches Frigyes, 
Borcsányi János, Branovácsky István, Boheczel Sán
dor, Bernáth Lajos, Cebrián László gr., Császár 
József, Csmgery Antal, Csik András, Csőrghe László, 
Cséry Lajos, Dapsy Vilmos, Dani Ferencz, Dániel 
Pál, Djsseiojfy Ottó, Dimitrievics Milos, Dobocz-
ky Ignácz, Domokos Líszló, Dózsa Dániel, Drás-
kóczy Gyula, Drotlleff Tamás Vilmos, Decáni Ká
roly, Dániel János, Eitel Frigyes, Eötvös József b., 
Édes Albert, Fábián Gábor, Fehdenfeld Frigyes, Fe
jér János, Fest Imre, Pülepp Lipót, Fábritius Ká
roly, Gajzágó Salamon, Gál János, Gál Miklós, Ge-
czö János, Gedidy Lajos, Glatz Antal, Gorove István, 
Gozsdu Manó, Gorgei Géza, Gutt József, Iledry Er
nő, Hollán Ernő, Horvith Antal, Horváth Boldizsár, 
Horváth Döme, Horvát Károly , Horvát Lajos, 
Ho&szu József, Hnnfaivy Pál, Huszár István, Herte-
lendy Kálmán, HalmossyEndre,Hrahovszky Zsigmond, 
Parányi Lajos, Ihász Rezső, Inkey József, Ivánka Zsig
mond, Jankovich Antal, Joannovics György, Justh 
József, Justh Kálmán, Kalauz Pál, Kandó Kálmán, 
Kardos Kálmán, Kaatz Gyula, Kemény Gábor 6., 
Kemény István b., Kerkapoly Károly, Kiss Jakab, 
Kovách László, Kudlik István, Kurcz György, Kvas-
say László, Kazinczy István, Kethelyi 'József, Láng 
Gusztáv, Lázár Dénes, Lehoczky Egyed, Lónyay Gá
bor, Lázár Kálmán gr., Madocsányi Pál, Máday La
jos, Maniu Aurél, Mihályi Péter, Mikó Imre gr., 
Miskeimre h., Moldován János, Molnár József, Mor-
scher Károly, Nagy Károly, Németh Károly, Opics 
Sándor, Orczy Béla b., Paczolay János, PerczelBéla, 
Petényi Zsigmond b., Piüer Gedeon, Plachy Lajos} 
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Prugberger József, Puskariu János, Pulscky Ferencz, 
Pao Máté, Pap Mór, Paiss Andor, Rannicher Jakab, 
Ráth Péter, Rónay Lajos, ifj. Rvdics József &., 
Rudnyánszlty Flórián, Rónay Jáczint, RÖser Miklós, 
Sebestyén László", Semsey Albert, Simay Gergely, 
Simon Pál, Stefanidesz Henrik, Szabó Imre [pápavá-
rosi), Szakái Lajos, Szász Károly, Szentiványi 
Adolf, Szilágyi István, Szitányi Bernát, Szabó Mik
lós, Szlávy József, Szelestey László, Stoll Károly, 
Sigray Fülöp gr., Szentagh Pál (gömorij, Somogyi 
László, Szemző István, Sztojácskovics Sándor, Thury 
Sámuel, Tolaay Gábor, lóth Lörincz, Tóth Vilmos, 
Török Sándor (nógrádi), Trefort Ágoston, Trifunácz 
Pál, Tnlbás János, Török Dániel, Tanárky Gedeon, 
Török Sándor (gömÖri), TJrbanovszky Ernő, Vadász 
Manó, Vadnay Lajos, Wass Sámuel gr., Vecsei-Oláh 
Károly, Vojnics Barnabás, Vojnics Lukács, Wodia-
ner Albert b., Várady János, Vladár Tamás. Ziyk 
Károly, Zichy Antal, id. Zichy József gr., Zimmer-
man József András, Zsarnay Imre, Zsedényi 
Kde, Zmeskáll Mór, Zichy Viktor gr. 

Nemmel szavaznak: Almásy Sándor, Ács Ká
roly, Babes Vincze, Baranya Ágoston, Beliczey István, 
Beniczky Gyida, Beniczky Ödön, ifj. Bethlen Gábor 
gr., Bobory Károly, Boczkó Dániel, Bogyó Sándor, 
Bőnis Sámiíel, Cseh Sándor, Csiky Sándor, Cserná-
tony Lajos, Darvas Antal, Deáhy Lajos, Detrich 
Zsigmond, Domahidy Ferencz, Drágffy Sándor, 
Eöry Sándor, Fisser István, Fejér Miklós, Farkas 
Elek, Gábriel István, Ghyczy Ignácz, Ghyczy Kál
mán, Halász Boldizsár, Hodosiu József Horváth Elek, 
Ivánkalmre, Jámbor Fál,J endrassikMiksa, JókaiMór, 
Kiss Lajos, Kiss Miklós, Koll< r Antal, Kupricz Imre, 
Klapka György, Luksics Bódog, Lvkynich Mihály, 
Luzsénszky 1 ál báró, Lükö Géza, Madarassy Mór, 
Madarász József, Makray László, Máday Lajos, 
Medán Endre, Miletics Szvetozár, Mocsonyi Gförgy, 
Milkovics Zsigmond, Majthénii Dezső, Nagy Ignácz, 
Náná?sy Ignácz, Nyáry Pál, Noszlopy Antal, Odes-
calchi Gyula herczeg, Oláh Miklós, Olgyay Lajos, 
Pap Lajos, Pap Simon, Patay István, Perczel 
Mór, Ptthes József, Pétery Károly, Podmaniczky 
Frigyes báró, Popovics Zsigmond; Prónay József, 
Román Sándor, Ruttkay István, Salamon Lajos, 
Simonyi Lajos báró, Somossy Ignácz, Svastics Gábor, 
Szaplonczay József, Szentkeresztky Zsigmond báró, 
Szilády Áron, Szluha Benedek, Szolga Miklós, Szon-
tagh Pál (nógrádi), Széky Péter, Thalalér Lajos, 
Tóth Kálmán, Ujfalussy Lajos, Varga Antal, Vállyi 
János, Várady Gábor, Véghsö Gellért, Vidacs János, 
Zsitvay József. 

Kijelentik, hogy nem szavaznak : Kemény Zsig
mond b., Kiráki Pál, Papp Zsigmond, Tinim Ábra
hám, Urházy György, Vitolay József 

Nincsenek jelen: ifj. Ambrózy Lajos b., And-
rássy Gyida gr., Armbruszt Péter, Balomiri Jcinos^ 

Barlal György, Bánffy Albert b.,Berényi Ferencz gr.,. 
Bernáth Zsigmond, Besze János, Bethlen Sándor gr.r. 
Bekásy Lajos, Borlea Zsigmond, Böszörményi Lász
ló, Bujanovics Sándor, Boros Bálint, Balomiri Si
mon, Betegh Kelemen, Buócz Kálmán, Conrád Mó
ricz, Csanády Sándor, Csengery Imre, Csernovics 
Péter, Csiky István, Czorda Bódog, Damaszkin Já
nos, Deák Ftrencz, Dedinszky József, Dellimanics 
István, Degenfeld Gusztáv gr., Dobrzánszky Adolf, 
Dósa Elek, Erős Lajos, Eszterházy István gr.y 
Faragó Ferencz, Frideczky Timót, Földváry Mik
lós, Gál Péter, Gubody Sándor, Graenzenstein Gusz
táv, Hcvessy Bertalan, Huszár Károly b., Ivúcskovics 
György, Kacskovics Ignácz, Karácsonyi Ferencz, Ka
rácsony János, Kálnoky Pál gr., Károlyi Ede gr.y 
Keglevich Béla. gr. , Kende Kanut , Komáromy 
György, Kossuth Pál, Kuba János, Kossuth Ferencz^ 
Lator Gábor, László Imre, Lónyay Menyhért, Lo-
vassy Ferencz, Lukács György, Lázár Sándor, Macel-
lariu Illés, Majthényi József b., Manojlovics Emil, 
Markos István, Maróthy János, Mátyás József Melas 
Vilmios, Miskolczy Lajos, Mocsonyi András, Mocso
nyi Antal, Mocsonyi Sándor, Molnár Pál, Mednyánsz-
ky Dénes, b., Nikolics Sándor, Ónossy Mátyás, 
Pap Pál, Pethe András, Pejpovici-Desseanu János^ 
Papfahy Konstantin, Petkó Lázár, Ráday László gr., 
Reviczky István, Rónay Mihály, Radics Ákos, Siklósy 
Károly, Sipos Orbán, Soldos Imre, Somssich Imre 
gr., Somssich Púi, Sulyok Mór, Sümegiig Ferencz, 
Szabadfy Sándor, Szabó Imre, Szemző Mátyás, Szé
chenyi Béla gr., Széchenyi Imre gr, Székács József* 
Székely Gergely, Sztratimirovics György, Sipis Fe
rencz, id. Teleki Domokos gr., Teutsch György, 
Thury Gergely, Tisza Kálmán, Tisza László, 'J ol-
nay Károly, Trauschenfels Emil, Varga Flórián, Var
ró Sámuel, Vay Béla b., Wlád Alajos, Vay Sándor b. 
Vucsetics István, Wesselényi József b., Zámory Kál
mán, Zerdahelyi lncze, Zeyk József, Zichy Jenő 
gr., ifj. Zichy József gr., Zichy Nándor gr., Zsámn-
bokréthy József.) 

Horváth Lajos jegyző: Dessewffy Ottó 
igennel szavazott; de kijelentette, hogy ez téve
désből történt, és hogy nemmel kivan szavazni. 
Kérdés már most, az igennel vagy a nemmel 
szavazók közé vétessék-e be ? (Fólkiáltások: A 
nemmel szavazók közé!) 

Összesen 403 igazolt képviselő van. Ezek 
közöl: 183 szavazott igennel; 91 nemmel; 122 
távol van; 6 kijelentette, hogy nem akar szavaz
n i ; az elnök nem szavazott. 

E l n ö k : A t. ház tehát a tizes bizottság véle
ményét elfogadta. 

A legközelebbi ülés szokott módon fog a t. 
ház tudomására hozatni. 

Az ülés végződik d. u. 1 V2 érakor. 




