
SÍ. országos fii**' *«§M»ei' 4. 1869. 25 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni? (Elfo
gadjuk!) El van fogadva. 

J á m b o r P á l j e g y z ő (olvassa a tör
vényjavaslat 2-ik §-át.) 

E l n ö k : Nem levén ellene észrevétel, a ház 
elfogadja. 

A törvényjavaslat szintén a holnapi ülésben 
fog harmadszor felolvastatni. 

Hátra van a czukor-adóról szóló törvényja
vaslat. 

J á m b o r P á l j e g y z ő (olvassa a tör
vényjavaslat czimét s 1-ső §-át.) 

S z é l l K á l m á n e l ő a d ó : Itt is ugyan
azon módosításokat vagyok bátor ajánlani, mint 
az előbbieknél. 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni? (Elfogad
juk!) El van fogadva. 

J á m b o r P á l j e g y z ő (olvassa a tör
vényjavaslat 2-ik §-át.) 

E l n ö k : Nem levén ellene észrevétel, a t. 
ház elfogadja. 

Ezen törvényjavaslat szintén a holnapi ülés
ben fog harmadszor felolvastatni. 

A holnap 10 órakor tar tandó ülésben (Hall
juk') napi renden lesz a még hátra levő három tör
vényjavaslat tárgyalása, azonkívül a mentelmi 
bizottság jelentése, végül a szavazati jegyek beadá
sa az 1868-ki zárszámadások megvizsgálására ki-
küldendő hetes bizottság tagjaira. 

As ülés végződik d. u. 2 árakor. 
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S o m s s i c h P á l e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai: Kérvények bemutatása. A pénzügyi bizottság jelentést tesz a közlekedési minisztérium kivánta pót-
hitel iránt s törvényjavaslatott nyújt be a hirlapbélyeg eltörléséről. Wass Sámuel gr., illető határozati javaslatát vissza
vonván, az iparvállalatok segélyezése ügyében interpellálja a kormányt, mely is azonnal válaszolván, a ház e választ tu
domásul vesazi. Ugyancsak a kormány felel Szakáesy Dániel interpeliatiójára a Tisza-szabályozás ügyében. Az adott válasz 
tudomásul vétetvén, az ügy tárgyalásra tűzetik. Csiky Sándor az egri elemi iskolák ügyében határozati javaslatot nyújt 
be. Schvarcz Gyula közoktatási ügyekben interpellálja a kormányt. Szavazás az 1868-ik évi zárszámadást megvizsgálandó 
bizottság tagjára. A ház-, jövedelem- és személyes kereseti adóról, a dohány-jövedékről, a bor- és husfogyasztási, végre 
a czukor-adóról szóló törvényjavaslatok végleg elfogadtatnak. Az állam-uradalmak területén fekvő, nem tagositható birtokok 
eladásáról szóló törvényjavaslatot a kormány visszavonja. A mácsai, ecskendi és valkó-szentlászlói birtok megvásárlását s 
a király keleti útjára szükséges 150,000 frtnyi póthitelt tárgyazó törvényjavaslatok megáll apittatnak. A mentelmi bi
zottság jelentése Eomán Sándor sajtóperében tárgyaltatik. 

A kormány részéről jelen vannak: Gorove Ist
ván, Lónyay Menyhért, Mikó Imre gr.; később Be-
deliorics Kálmán, Horvát Boldizsár. 

Az ülés kezdődilc d. e. 10'/t órakor. 

E l n ö k : Méltóztassanak helyeiket elfoglalni 
s a múlt ülés jegyzőkönyvét meghallgatni. 

J á m b o r P á l j e g y z ő (olvassa a deczem-
ber 3-án tartott ülés jegyzőkönyvét.) 

E l n ö k : Ha nincs észrevétele a t. háznak, 
a jegyzőkönyv hitelesítve van. 

Tisza Kálmán képviselő bemutatja Hartmann 
KBPV. H. STAPLÓ 1 8 f | IV. 

Sándor volt honvédkapitány kérvényét, melyben 
az kéri magát a honvédségnél alkalmaztatni. 

Nekem egyéb előterjesztésem nincs. 
I v a c s k o v i c s G y ö r g y : T. képviselő

ház! Temes megye Omor községének kérvényét 
van szerencsém bemutatni, az általa a királyi 
kincstári uradalomtól haszonbérben birt allodiális 
földek után járó tartozások elengedése tárgyában. 
Midőn azt a t . háznak figyelmébe ajánlanám, 
kérem, hogy azt a kérvényi bizottsághoz utasí
tani méltóztassék. 

B e l i c z e y I s t v á n : Tiszt, ház! Kálmán 
. Zsigmond gyulai szabómester kérvényét van sze-
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rencsém benyújtani, melyben az 1849-ki kor
mánynak beszállított 854 forint értékű ruhane-
müek árának kifizetéséért esedezik. 

K u b i n y i Ö d ö n . : Yan szerencsém hét 
kishonti esperességbeli ágostai hitvallású lelkész 
kérvényét benyújtani, melyben a papi tized kár
pótlásának kirendelése mellett történt tévedések 
és helytelen számitások kiigazításának elrende
léseért esedeznek. 

P e t r o v a y Á k o s : T. képviselőház! Van 
szerencsém Ung megye közönségének kérvényét 
benyújtani, melyben költségkímélés tekintetéből 
kéri az adó beszedését a jövendő megyerende
zésnél a megyékre bízatni. Kérem ezen kérvényt 
a kérvényi bizottsághoz utasítani oly czélból, 
miszerint azt beható tárgyalás alá vévén, vélemé
nyével együtt a bel- és pénzügyminiszterekhez 
tegye át. 

E l n ö k : Valamennyi kérvény a kérvényi 
bizottsághoz tétetik át. 

P u l s z k y F e r e n c z : T. ház! Van sze
rencsém bemutatni az állandó pénzügyi bizott
ság jelentését a közmunka és közlekedési minisz
tériumnak 1869-dik évi túlkiadásai fedezésére 
megajánlandó póthitel tárgyában. 

E l n ö k : Kinyomatik és kiosztatván, napi
rendre tűzetik. 

M i l e t i c s S z v e t o z á r : T. ház! Előttünk 
fekszik azon elnöki előterjesztés, melyben foglal
tatnak azon interpellátiók, határozatok és tör
vényjavaslatok, melyekre nézve még a ház nem 
intézkedett, illetőleg mely interpellátiókra a mi
niszter urak még nem válaszoltak. Én is intéz
tem interpellátiót a minisztériumhoz a eattarói 
ügyben, még pedig nem a magyar sereg kivo
nása, hanem a hadügyminiszternek nem csak 
katonai, hanem polgári teljhatalma miatt. Erre 
választ nem kaptam; a jelentésből pedig az el
lenkező tűnik ki. Bátor vagyok tehát , ezen in-
terpellátiómra választ kérni. 

E l n ö k : A minisztérium válaszadásra nem 
kényszeríthető. Méltóztassék határozati javaslatot 
adni be. 

M i l e t i c s S z v e t o z á r : Miután továbbá 
a két határozati javaslat, melyek az 1867-ben 
hozott közösügyi törvényekre és a magyar had
seregnek az ország határán kívül való használa
tára vonatkoznak, kinyomatván, már ki is osz
ta to t t , azoknak napirendre kitűzését kérem. 

E l n ö k : A ház majd határoz. 
K a u t z G y u l a e l ő a d ó (olvassa az ál

landó pénzügyi bizottság jelentését a hirlapbélyeg el
törlésére vonatkozó törvényjavaslatról.) „A képviselő
ház folyó évi november hó 8-án hozott határoza
tával a 107. számú törvényjavaslatot, mely a hír
lap-bélyeg eltörlésére czéloz, alólirott bizottság
hoz utalván, véleményes jelentéstétel végett a 

bizottság e tárgyban ta r to t t tanácskozásainak 
eredményét a következőkben terjeszti a t . kép
viselőház elé: 

„Tekintve azt, hogy a jelenleg fenálló 
hírlapi bélyeg a műveltség terjesztését adóztatja 
meg, illetőleg nehezíti és akadályozza s egyéb
ként is oly adónemet képez, a mely oly üzletet 
vet adó alá, mely már egyéb adó által is érin
tetik ; tehát mint adónem sem indokolható: a 
bizottság annak eltörlését a t. képviselőháznak 
elfogadásul ajánlja. 

„Minthogy azonban a bizottság áz ez irány
ban folytatott tárgyalásaiban a pénzügyminiszter 
előterjesztéseiből azon meggyőződést merité, hogy 
a szóban levő bélyegdij eltörlése áltál az állam
kincstár jövedelmei évenkint közel 200 ezer fo
rintra menő összeggel megkevesbednek; a bizott
ság föladatának tekinté, e hiány miként eszköz-
lendő fedezéséről is behatóbban tanácskozni, s a 
pénzügyminiszter előterjesztése alapján abban 
állapodott meg, hogy a fenérintett jövedelmi 
hiány részben a hirdetményi illeték módosítása 
által fedeztessék, a mely illeték eddig a kisebb 
és nagyobb közönséggel biró lapok hirdetményeit, 
tekintet nélkül azok terjedelmére, egyenlő díj
szabással terhelte. 

„Ezen megállapodása folytán a bizottság, a 
107. számú törvényjavaslat mellőzésével, a hir
lapbélyeg eltörlését, illetőleg a pénzügyminiszter 
ur által javaslatba hozott szöveget véli elfoga-
dandónak, mely szabatosabb szerkezet mellett 
egyszersmind a hirdetményi illetéket méltányo
sabb alapon s akkép szabályozza, hogy az által 
a hirlapbélyeg eltörlése folytán okozott jövedelmi 
hiány is pótoltatik. 

„Van szerencsénk ez uj törvényjavaslatot ./• 
alatt mellékelve a t. képviselőház elé terjeszteni." 
(Hattjtik! Olvassa tovább:) „Törvényjavaslat a hir
lapbélyeg eltörlése és a hirdetményi illetmények 
szabályzatának módosítása tárgyában. 

„1. §. A magyar korona országainak terü
letén megjelenő hírlapok és időszaki lapok bé
lyegzése 1870-ik év január 1-től fogva megszün-
tettetik. 

„2. §. A hirdetmények, melyek belföldi hír
lapokba és időszaki lapokba ig ta t ta tnak, kivétel 
nélkül illeték alá tartoznak. 

„3. §. A hirdetmények beigtatásától járó 
illeték a hirdetmények fölvételére forditott pa-
pirlapoldal négyszögű hüvelykben kiszámított tér
fogata szerint fizetendő, akképen, bogy minden 
négyszögű hüvelyk után azon hírlapoknál és idő
szaki lapoknál, melyek 1000 példáixyon alól nyo
matnak, 6 krajezár; 1000 példányon belül 2000 
példányig 8 krajezár; 2000 példányon felül nyo
matot t lapoknál pedig 10 krajezár jár. 

„4. §. A 3. §-ban megszabott illeték alá 
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azon hirdetmények esnek, a melyek eddig is ille
tékkötelesek voltak, s ez illeték azon módon 
fizettetik az állampénztárba, a mint eddig fizet
te te t t / 

E l n ö k : A szabályok értelmében minden 
olyan törvényjavaslat, melynek tárgyalása a ház 
által elhatároztatik, kinyomatandó és az osztá
lyokhoz utasítandó. E szerint ez is ki fog nyo
matni és az osztályokhoz utasíttatni. 

• M a j t h é n y i D e z s ő : Csak arra vagyok 
bátor figyelmeztetni a tiszt, házat, hogy ezen, a 
nagy olvasó közönségre oly igen fontos tárgyat, 
méltóztassék mielőbb az osztályokhoz utasítani, 
oly meghagyással, hogy az osztályelnökök e 
tárgyban mielőbb összehíjják az osztályokat.' (He
lyeslés.) 

E l n ö k : Kimondám a végzést; egyébiránt 
a mai ülés végén leszek bátor e tárgyra újra 
visszatérni és a napirendre nézve indítványt 
t«nni. 

S i m o n y i E r n ő : A napirendre-térés előtt 
a házszabályokhoz vagyok bátor szólani. 

E l n ö k : Engedelmet kérek, még interpel-
látiók vannak bátra. 

W a s s S á m u e l g r . : Tiszt, ház! Múlt hó 
29-ik napján, midőn az iparvállalatok segélye
zésének kérdése legelőször került a ház elé, bá
tor voltam egy határozati javaslatot a ház asz
talára tenni a végett, hogy ezen tárgyban lé
pések tétessenek és hatalmaztassék föl a mi
nisztérium, hogy addig is , mig a kereskedelmi 
miniszter ur által összehívott értekezlet e tárgy
ban megállapodásra fog jutni, a legérdemeseb
beknek mutatkozó iparvállalatoknak némi előleg 
engedélyeztessék. Midőn ezen határozati javasla
tomat a t. ház elé terjesztettem, akkor a tiszt, 
ház annak kinyomatását s napirendre való kitű
zését elrendelni méltóztatott; azonban több sür
gős tárgy miatt napirendre való kitüzetése mai 
napig elmaradt. Értésemre esett, hogy e tekin
tetben mind a kereskedelmi, mind a pénzügyi 
miniszter urak az iparvállalatok érdekében bizo
nyos intézkedéseket tettek. Ennélfogva határozati 
javaslatom fölöslegessé vált; miután pedig ezen 
ügyet az iparvállalatokra nézve nagy jelentőségű 
s igen nagy fontosságúnak tartom, engedje meg 
•A t. ház, hogy visszavonva határozati javaslato
mat, az illető miniszter urakhoz e tárgyban in-
terpellatiót intézzekr (Halljuk!) 

Interpellatióm a kereskedelmi s pénzügyi 
miniszter urakhoz következő: „,Tudassák a mi
niszter urak a házzal, hogy a jelenben mutat
kozó pénzválság következtében minő intézkedé
seket tettek iparvállalataink gyámolitása s meg
óvásárai" 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (újra fölolvassa 
Wass Sámuel gr. interpdlatióját.) 

Gorove I s tván közgazdasági mi
n i s z t e r : T. ház! Szerencsém lesz a t. ház tu
domására hozni azon intézkedéseket, melyeket a 
kormány ezen most szőnyegre hozott tárgyra 
nézve eddigelé tett. (Halljuk/) 

Midőn azon pénzválságnak jelei, melyek elő
ször a bécsi pénzpiaczon mutatkoztak, hazánkban 
is mutatkozni kezdtek, az e czélra hivatott pesti 
testületek, különösen a kisebb-nagyobb kereske
delmi testületek, az ipar- és kereskedelmi kamara 
folyamodványokkal járultak a minisztériumhoz 
az iránt, hogy a pénzválság következményeire a 
minisztérium figyelme fordittassék, és feltalál
tassanak azon módok, melyek által a bajon, ha 
az csakugyan komoly és valóságos — segíteni 
lehessen. Én részemről kötelességemnek és fel
adatomnak ismertem, szintén, mihelyt a bajnak 
első jeleiről tudomásom lett, ez ügyet figyelem
mel kísérni, és nem késtem saját tapasztalataim 
alapján is, igen t. minisztertársamat a pénzügy
miniszter urat ez ügyre figyelmeztetni és közre
működését felhívni. > 

Erre vonatkozó átiratomban különös súlyt 
fektettem arra. hogy miután a panaszok egy
részt abban sarkalnak, hogy a bécsi nemzeti 
jegybank fiókintézetei tán kellőleg nincsenek el
látva dotatióval, ezen dotatio ugy a pesti, mint 
az országban létező többi fiókintézeteknél kellő
leg emeltessék. Hasonlóképen kiemeltem azt, 
hogy — miután az ország több pontján is mu
tatkozott azon szükséglet — ily fiókintézetekkel 
a nagyobb kereskedelmi pontok is elláttathas
sanak s igj ezek kívánságának is elég tétessék. 

A másik, mire mindjárt kezdetben a kormány 
figyelmét kiterjesztendőnek találtam, az volt, 
hogy azon esetre, ha e pénzválság következmé
nyei az iparvállalatokra is kiterjednének — az 
már két hónap előtt történt — találtassanak 
módok, melyeknél fogva az iparvállalatok, és 
különösen pedig azok, melyekkel földmivelésünk 
szoros összefüggésben van, a kormánynak gyámo-
litásábao részesittethessenek. 

Igen t. minisztertársam, a pénzügyminiszter 
ur azon nézeteimben, melyek az átiratban fog
laltattak, szíves volt legnagyobbrészt osztozni, és 
intézkedéseket tétetett arra nézve, hogy a bank 
fiókintézeteinek dotátiója emeltessék, különösen 
pedig gondoskodott arról, hogy azon pénzekkel, 
melyek az állam rendelkezése alatt akként álla
nak, hogy kamatozás mellett bizonyos időre el
helyeztessenek , mondom, gondoskodott arról, 
hogy ezen pénzekkel különösen a pesti piacz el-
láttassék és igy a kereskedelmi válságnak ter
hesebb következményei, melyek akkor mutatkoz
tak, enyhittessenek. 

Később csakugyan bekövetkezett az, mit mi 
a válság kezdetén gyanítottunk: láttuk ugyanis, 

4* 



2b 81. országos ölés deczembar 4. 1889. 

hogy a pénzválság következményei csakugyan 
az iparvállalatokat is fogják érinteni. Akkor a 
kormány szükségesnek tartotta gondoskodni az 
iránt, hogy e bajnak, a mennyire lehet, eleje vé
tessék és következményei enyhittessenek és szak
férfiakból s a pesti pénzintézetek küldötteiből 
értekezletet hit össze, hogy feltaláltassek azon 
módozat, mely mellett az iparvállalatoknak a 
kormány által gyámolitás adathassák. 

Ezen értekezletek folytán a kormány és 
különösen a pénzügyminiszter a következő intéz
kedéseket szándékozik életbe léptetni. (Halljuk!) 

Fő tekintete a pénzügyminiszternek termé
szetesen nem lehetett más, mint az, hogy az 
állam pénzei veszélynek kitéve ne legyenek; a 
második az, hogy ha pénzbeli gyámolitás nyuj-
tatik, ez oly időre nyujtathatik csak, mely időt 
a kormány szükségesnek talál arra, hogy ezen 
pénzek rendeltetésükre fordíttathassanak s en
nélfogva az intézkedés abban központosult, hogy 
a részvényekre alapított iparvállalatnak, nem 
ugyan egyenesen, hanem azon pesti pénzintéze
teknek közvetítése mellett, melyek köztudomás 
szerint a biztosság teljes jó hírében állanak, nyúj
tassák bizonyos időre segély. A kormány nem 
mellőzhette még azon feltétel teljesítését sem, 
hogy ha a pénzintézetek közvetítése mellett 
gyámolitást nyújt az csakugyan a kitűzött czélra 
t. i. az iparvállatok fölsegélésére, s nem más 
czélokra fordíttassák ; a pénzintézetek pedig ter
mészetesen teljes felelősséget vállaljanak, hogy 
azon pénzek veszélynek kitéve nem lesznek. 

így gondolta a kormány mindazon köteles
ségeket egyesíteni, melyek egyrészt a kormán}1-
érdekeinek szempontjából, másrészt pedig ezen 
fontos közérdek tekintetéből reá háromoltak, 
hogy t, i. az iparvállalatok hanyatlásának, gyön
gülésének eleje vétessek. (Helyeslés a jobb oldalon.) 

Midőn a t. ház a bank tárgyában a bizott
ság kiküldésének kérdése felett tanácskozott, a 
háznak minden oldaláról majdnem osztatlanul 
történtek nyilatkozatok az iránt, hogy nem en
gedheti meg, miszerint ezen válság közepett az 
iparvállalatok a hanyatlás veszélyének tétesse
nek ki. A kormány ezen nézetben akkor is tel
jesen osztozott, s én nem mulaszthatom el con-
statálni, hogy ezen egyhangú nyilatkozatok, me
lyeket akkor szerencsém volt hallani, a kormány 
intézkedései által részben már meg is voltak 
előzve. 

Mi, t. L, ugy ítéltük meg a helyzetet, hogy 
az ország érdekében fekszik az uj iparvállalatok 
támogatása, melyeknek keletkezését mi örömmel 
üdvözöltük, mint tanujeleit annak, hogy egy 
hosszabb zsibbadás után a nemzeti munkásság 
uj életre ébred fel és azon körülménynél fogva 
is üdvöseknek ismertük el az ily vállalatokat, 

mert nyers terményeinknek naponkint hatalma
sabb versenytársai akadnak a világpiaezon ; azt 
véljük tehát, hogy föladata az országnak a bei-
fogyasztási piaezokat nevelni és nyers terményei
nek feldolgozását előmozdítani. Nem tagadhattuk 
tehát meg ezen vállalatoktól azon gyámolitást, 
melyre azok különösen a kezdet nehézségei közt 
szorulnak. 

Ezek azon intézkedések, melyeket megtenni 
a kormány e tekintetben szükségesnek tartott. 
(Helyeslés.) 

W a s s S á m u e l g r . : T. ház! Midőn kije
lenteném hogy megnyugtatva érzem-e magam a 
tisztelt miniszter ur válasza által, engedje meg 
a t. ház, hogy arra röviden megtehessem észre
vételeimet. (Halljuk!) 

Midőn e tárgyra vonatkozó határozati ja
vaslatomat a t. ház elé terjesztettem, azon meg
győződésben voltam, hogy az akkor tetőpontjára 
ért pénzügyi válság tekintetében csakis az álta
lam ajánlott ut lehet az, a melyen az iparválla
latoknak helyzetén nemcsak rögtön segíteni, ha
nem azokat még kisebb akadályoktól és sérel
mektől is megóvni lehet. Tettem t. ház továbbá 
azért, mert azon teljes meggyőződésben vagyok, 
hogy — habár a jelenleg keletkezett iparvál
lalatok még kezdetleges állapotban levén, a köz
jólétet teljesen biztosítani nem képesek, — mégis 
ha gondoskodásunk által képesek leszünk azokat 
a veszélyektől megóvni, rövid idő alatt egy erős 
életfává nőhetik ki magukat akként, hogy azok 
a reájok fordított áldozatokért idővel gazdag 
gyümölcsöt fognak hozni. 

Ha megtekintjük és meggondoljuk, t. ház, 
mi lehet egy jóakaratú hazafinak valódi óhaj
tása, valóban t. ház, ezen kérdések fordulnak 
meg előttem: akarjuk-e, t. ház, hogy házi szük
ségleteinket magunk erején fedezni és pótolni 
képesek legyünk ? vagy pedig tengődni akarunk-e 
ezentúl is azon ügyefogyottnak állapotában, a 
ki saját erején kivül eső erőkre támaszkodni 
kénytelen? akarjuk-e, hogy a földadóval annyira 
megterhelt iparunk még ezentúl is ugyanazon 
terhek alatt maradjon? de sőt még hogy a sza
porodó költségek által azon adók növekedjenek 
is? akarjuk-e, hogy a többi kellemetlen adózási 
nemek, melyek jelenleg hazánkra nehezülnek, 
ezentúl is Isten tudja meddig megmaradjanak 1 
akarjuk-e, hogy hazánk munka-erejében rejlő 
vagyonunk ezentúl is használatlan állapotban 
parlagon maradjon? 

Ha mindezeket, t. ház, nem akarjuk, ha 
azt akarjuk, hogy a függéstől, melylyel jelenleg 
leginkább a gyáripar tekintetében a külföld irá
nyában vagyunk — megmeneküljünk; ha azt 
akarjuk, hogy ama terhes földadók, melyeket 
ezentúl viselni alig vagyunk képesek, ama ter-
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hes földadók alól a haza fölmentessék: ha azt 
akarjuk, hogy a boszantó adónemektől, melyek
nek kellemetlenségeit szenvedni kötelesek va
gyunk, mielőbb megszabaduljunk ; ha munkabeli 
vagyonunkat értékesíteni akarjuk; igenis, t. ház, 
ha mindezen forró, és mindnyájunk által nyilvání
tott óhajtásunkat elérni akarjuk , hogy ha
zánkat nagynak és hatalmasnak lássuk : ak
kor , t. ház, e hazában gyáripart kell te
remtenünk , mert ez által juthatunk a vagyo-
nosodhatáshoz, ez által menekülhetünk abból a 
kellemetlen pénzviszonyi helyzetből, melyben je
lenleg vagyunk. 

T. ház, gyakran hallottam és mindig hall
juk, hogy Magyarországot nagynak, hatalmasnak 
óhajtjuk látni. T. ház! Én nem láttam, nem ol
vastam, hogy valaha valamely ország, valamely 
nép, valamely nemzet nagysághoz, hatalomhoz 
jutott volna az által, hogy csattanós hangzatu 
elveket mondott ki. A mi a hatalmat és 
nagyságot illeti, az vagy fegyverrel volt meg
szerzendő, vagy pedig tudomány, ipar és gazdag
ság által. A mi a fegyverrel való hatalomhoz 
jutást illeti t. ház, annak ideje már lejárt egy
felől, másfelől látjuk azt is, hogy azon országok, 
melyek fegyverrel jutottak hatalomhoz, hatalmu
kat rövid idő alatt elvesztették, mert a fegy
verrel szerzett hatalom maga-magát pusztította 
el. A mi a vagyonosodás valódi kulcsát illeti, 
látjuk, hogyan jutott Anglia gazdagságához, látjuk 
a legközelebbi időben a hazánknál aránylag nem 
nagyobb Poroszország hová jutott; de látjuk kisebb 
országokban is azt, hogy a vagyonosodás csak az 
ipar által jutott jelentékeny helyre; példa erre 
Belgium , Szászország , Svájcz is. Ez az ut, 
tehát, t. ház! melyet követnünk kell, ha hazán
kat nagynak és hatalmasnak látni akarjuk. 

És most engedje meg nekem a t. ház, (Hatt
yúk!) hogy bár teljes elismeréssel vagyok a t. 
miniszter urak azon valódi hazafias jó indulata 
iránt melylyel hazánkban a fejlődő ipart elő
mozdítani gyámolítani óhajtják, még sem tehe
tem, hogy meglepetésemet ne fejezzem ki az 
iránt, (Halljnk!) hogy eddigelé is csak ennyit és 
többet nem tettek. Kérdenem kell igen tisztelt 
miniszter ura t : miért kellett a bankokat felszó
lítani közbenjárásra, holott talán, ha a gyámo-
litás közvetlenül történik, gyáriparunk sokkal 
előbb jutott volna a veszélytől való megmene
küléshez és más kisebb sérelmektől is megme
nekült volna? 

Ennélfogva én , bárha sajnálattal, hanem 
kénytelen vagyok kimondani a t. miniszter ur
nák, (Halljuk ÍJ hogy e tekintetben adott fele
lete engem nem egészen elégített ki. (Zaj,) 

Zsedényi E d e : T. ház! 
E l n ö k : Bocsánatot kérek, az elnöké a szó. 

Z s e d é n y i E d e : A jkérdéshez kívánok 
szólni. (Felkiáltások : Nincs kérdés! Zaj.) 

E l n ö k : Engedelmet kérek : tartozó köte
lességem a szabályokhoz ragaszkodni; a szabá
lyok pedig azt mondják : a miniszter nyilatko
zata után még egyszer van szava az interpellá-
lónak és ez után az elnök felteszi a kérdést, 
vajon tudomásul veszi-e a t. ház a miniszter fele
letét vagy nem ? (Hdyeslés.) Fölteszem tehát a 
kérdést : tudomásul veszi-e a ház a miniszter 
ur által adott feleletet vagy nem? A kik tudo
másul veszik, méltóztassanak felállni. (Megtörté
nik.) A többség tudomásul veszi. 

Közlekedésügyi miniszter urnák van előter
jesztése. 

Mikó Imre gr. közlekedésiminis-
t e r : Szakácsy Dániel képviselő urnák a foly 
évi október hó 21-én tartott országgyűlésen a 
Tisza-szabályozás ügyében az összes minisztéri
umhoz intézett interpellatiójára válaszomat a 
következőkben teszem. (Halijuk!) 

A Tiszaszabályozás közhasznú vállalata kez
dettől fogva kiváló figyelmem tárgyát képezte. 
Egész erőmből igyekeztem e nagyszerű müvet 
nem csak föntartani, de mielébb óhajtott befejezé
séhez is juttatni. Tanúskodnak erről a közmunka 
és közlekedési minisztériumnak költségvetési elő
irányzatai, melyekben nemcsak az egyes társula
tok érdekei, de az egész szabályozási ügy elő
menetele kiváló figyelembe vétettek. 

De mivel a t. ház a szabályozáshoz szüksé
ges és különösen az átmetszések tökélyesbitésére 
megkívántató összegeket a. tárgy fontosságához 
és terjedelméhez képest a deficit minden áron 
leendő kikerülése tekintetéből igen csekély ösz-
szegre szállította le, többet nem tehettem, mint 
a mennyit a szükséges korlátokra szorított mo-
zoghatási tér engedett. 

Különösen a II. tiszai osztályt tekintve, 
mely mindjárt a minisztérium alakulása után az 
árvizek áldozata let t : erre nézve nem csak hely
színi vizsgálatok tétettek, de ugy a Bodrogköz, 
mint felső Szabolcsra nézve, hasonló csapások 
megelőzése czéljából, részletes mérnöki előmunká
latok és költségszámítások készültek a végre, 
hogy a javaslatba hozott munkálatoknak tervsze
rű kivitele által ugy a társulatoknak, valamint 
az államnak milliókat meghaladó befektetései biz
tositassanak. 

Azonban a t. ház, a megkívántató költ
ségeknek alig Ve-át rendelte az 1868-ki költség
vetésbe fölvétetni, minélfogva kénytelen voltam, a 
tervezett nagyobbszerü javítások, jelesül a bod
rogtiszai átvágások létesítését abbanhagyni. 

Most már, tisztelt ház, a veszély nem csak 
fenyeget, de be is állott: ugyanis a Tisza árjai 
a töltéseket nem csak ostromolják, de egy helyütt 
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már át is szakították. Itt sürgős segélyre van 
szükség. Remélem, hogy a t. ház bölcsesége, a 
most épen tárgyalás alatt levő jövő évi költség
vetésben nem fogja megtagadni azon anyagi esz
közöket, melyek az eddigi mulasztások helyre
hozására, s a még hiányzó munkálatok befejezé
sére mulhatlanul megkívántatnak. 

S z a k á e s y D á n i e l : Igen t. ház! Minek 
utána nagyon t. közmunka és közlekedési minisz
ter ur beismerni méltóztatott azt, hogy a tisza
bodrogi vizszabályozásnáí a átmetszési munkálat 
teljesítése az ország kötelessége, minek utána 
kifejtette azt, hogy e tekintetben eleget teendő 
gyökeres és helyszín ti vizsgálatokat tétetvén, azon 
átmetszések iránti előirányzatot a t. háznak be
nyújtotta, de a t, ház nem volt szives azon elő
irányzati költséget megállapítani : szomorodott és 
fájó kebellel keli a bekövetkezett szerencsétlen 
séget az országgyűlésnek tulajdonitanom. 

Igen t. képviselőház! több százezer holdra 
menő földek iszapoltattak be ós magvak, vetések 
tétettek semmivé a miatt, hogy a kormány a 
töltésezési munkálatokkal egyidejűleg az elmarad-
hatlan metszéseket nem vihette keresztül. A sze
rencsétlenség, mint az előtt most ismét bekövet
kezett ; pedig a szegény föl mívesek utolsó erejű
ket is megfeszítették, hogy a töltéseket a vízár ] 
ellen megóvják. Íme most érkezett részemre i§ 
a szomorú hír, hogy ".a Tisza felszakította Czigánd-
nál ismét a töltést, mert nem voltak képesek az 
eddigi erődítések felfogni azon vizet, mely okoz-
tatni szokott az esőzések és más elemi csapá
sok miatt. 

Ugyanazért fölkérem a t. házat, hogy mi
után a kormányt nem vádolhatom e tekintetben j 
mulasztással, méltóztassék e tárgyra nézve, mely 
az egyeseknek milliókra menő értékét illeti, tár-
gynlási határidőt kitűzni és azt a maga mivol
tában fölismerve a t, kormány által előiráayzott 
költségeket annak idején megszavazni. (Helyeslés.) 
Nem kívánom, hogy rögtön tűzessék ki a határ
idő ; hanem a mint a folyamatban lev§ ügyek 
végig tárgyaltatnak, legyen szives a t. ház ezen 
ügyet akkor elővenni. (Hdyeslés.) •-'. 

Többiben a tisztelt miniszter ur feleletével 
meg vagyok elágedve. (Atalános helyelés.) 

E l n ö k : Tudomásul ve^zi a t. ház ? (Igen!) 
"ilzen kérdés tárgyalására, nézetem szerint, leg
célszerűbb lesz a t. háznak akkor visszatérni, 
midőn a költségvetés kerül napirendre. (Hdyeslés.) 

C s i k y S á n d o r : f. ház! Folyó évi ok-
tóber 28-án szerencsém volt vallás-és közokta
tásügyi miniszter úrhoz tett interpellátiómban a 
t. ház előtt az egri közös iskolák ügyében nyi
latkozatot tenni. A t. ház a miniszter urnák 
interpellátiómra adott válaszát tegnap tudomá
sul venni határzá. A t. ház elé egy határozati 

javaslatot terjesztek, kérve annak felolvasta-
tását. 

M a f l á i k I s t v á n j e g y z ő (olvassa Gsifaj 
Sándor határozati javaslatát:) 

„Tekintve, hogy Eger városának képviselő
testülete folyó évi augusztus hó 22-én tartott 
közgyűlésében mind a hóstyai négy elemi, mind 
a lyceumban levő szintén négy főbb elemi isko
láit az 1868-ik évi 36-ik czikk alapján teljes 
joggal jelentette városi közös iskoláknak k i ; 

„tekintve, hogy a városi képviseletnek ily 
értelmű határozatát, mind a belügyi, mind a 
vallás és közoktatási miniszter urak az egri ér
seknek egyszerű folyamodása folytán a városi 
képviseletnek meghallgatása nélkül rendeletileg 
megváltoztatván, különösen a lyceumban levő' 
négy főbb elemi iskolát felekezetiekké átalakí
tani parancsolák, ebbeli rendeletük végrehajtá
sát a Heves megyében működött teljhatalmú kir. 
biztosra bizván; 

„tekintve, hogy ugyanazon miniszter urak 
a városi képviseletet, törvényes jogainak érvé
nyesítésére törekvéseért erőszakoskodónak bélye
gezve, ezen állítólagos erőszakoskodás folyta
tásától letiltottak: mig ellenben a valóságosan 
erőszakoskodó egri érseket, illetőleg az általa g 
alárendelt papjai által alkotott, úgynevezett egy-
házfelekezeti iskolai széket, eme kitett négy főbb 
elemi iskolának, a városi képviselet s általa 
választott iskolai szék kormányzata alól szintén 
kir. biztosi teljhatalom alkalmazásával, erősza 
kos foglalási működésében támogaták; 

„tekintve végre, hogy a t. miniszter urak 
azonfelül, hogy a városi képviseletet s általa 
az összes közönséget, a már emiitett törvény 
jótékonyságának élvezetétől — a népoktatás és tan
ügy tetemes hátrányára — hatalomszóval megfosz
tották, egyszersmind a törvényes szerződés ere
jével biztosított városi haszonélvezeti birtokrészek 
tulajdoni joga felett is biráskodtanak : 

„Mondja ki mindezeknél fogva határoza-
tilag a képviselőház, miként t. minisztereknek 
ez érdembeni eljárását nem helyesli, s igy őket 
oda utasítja, hogy a lyceumi épületben levő négy 
főbb elemi iskolát i s , a városi képviseletnek 
törvényes határozata szerint, közösöknek ismer
jék el; ezt követve pedig az ottani városi iskolai 
helyiségeknek e czélra leendő használata folyta
tásában ugyanazon városi képviseletet s az általa 
választott iskolai széket visszahelyezzék.* 

E l n ö k : Ki fog nyomatni és osztatni. 
S i m o n y i E r n ő : T. ház! A házszabá

lyokhoz kívánok egy pár szót szólani. 
A házszabályok 151. §-a értelmében a t. 

elnök ur bemutatta jegyzékét azon interpellatiók-
nak, határozati javaslatoknak és törvényjavasla
toknak, melyekre még válasz nem adatott, ille-
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töleg a melyek még el nem intéztettek; azonban, 
mint látom, ezen elnöki előterjesztésben csak azon 
hátralevő interpellatiók, indítványok és javasla
tok foglaltatnak, melyek a múlt november hó 
folytán adattak be, azok pedig, melyek már ré
gebb adattak be, nincsenek benne. A házszabály, 
mely erre vonatkozik, nem erről rendelkezik, 
hanem azt mondja : az elnök minden hó első 
ülésében mindazon indítványokat és interpellatió-
kat, melyekre nézve a ház még nem határozott, 
illetőleg, melyekre még felelet nem adatott, föl
olvassa, hogy az iránt intézkedni lehessen. Vilá
gos, hogy ezen házszabály intentiója az volt, 
hogy az ily indítványok, interpellatiók, határo
zati javaslatok stb. ne maradjanak hátra, és 
azután, ne mint a múlt országgyűlés berekesztése
kor tőrtént, az országgyűlés utolsó óráiban tör
ténjék az ártatlanok kivégzése egy rakásban, ha
nem minden hóban figyelmeztesse a házat, hogy 
vannak indítványok és interpellatiók, melyek még 
nem tárgyaltattak, és melyekre még a miniszter 
nem felelt. 

Én tehát kérném, hogy a házszabályok 
151. §. világos érdelme szerint az elnöki előter
jesztésbe ne csak azok foglaltassanak, melyek a 
múlt hóban jelentettek be, hanem mindazok is, 
melyekre még feleletet a miniszter nem adott, 
vagy melyekre nézve a ház még nem határozott. 

E l n ö k : T. ház! Csak azt jegyzem meg, 
hogy ez a múlt hóban a t . ház beleegyezésével 
történt igy. Tudniillik csak az ujabban bejelen
tet t indítványok és interpellatiók nyomattak ki, 
a már korábban kinyomatottak pedig csak a 
felolvasott jegyzékben foglaltattak : mert azt 
méltóztatott a t. ház határozni, hogy miután 
azok már ugy is kinyomattak, ne nyomassanak 
ki minden hóban/ csak olvastassanak föl újra. 
Ha azonban a t. ház azt határozza, hogy min
den hóban újra nyomassanak ki az összes tár
gyak, akkor ugy fog történni. (Helyeslés. Felkiál
tások: Minden hóban újra!) Ha tehát a t. ház kí
vánja, újra fognak minden hóban kinyomatni 
mindazok, melyek már ki voltak nyomatva, de 
még el nem intéztettek. (Felkiáltások : Nem kell!) 

J u s t h J ó z s e f : T. ház! Nem tudom, 
ki van-e már mondva a határozat? (Nincs!) Ha 
nincs kimondva, akkor bátor vagyok épen a ház
szabályok 151-ik szakaszára hivatkozni. Ezen 
szakasznak nem az az értelme, hogy a régebben 
beadott interpellatiók és indítványok minden hó
ban újra nyomassanak k i : ez híjába való költség 
lenne; hanem valódi értelme az, hogy az elnök 
minden hó elején jegyzékbe foglaltassa az irodá
ban az ily indítványokat, hogy mindenki láthassa, 
vajon törvényjavaslata, indítványa stb. a sorozat
ban foglaltatik-e vagy nem ? (Felkiáltások : A 
régiebbeket is ki kell nyomatni!) 

S i m o n y i L a j o s b . : T. ház! Nem osz-
tozhatom az előttem szóló képviselő ur azon 
nézetében, mely szerint csak az előbbi hóban tör
tént interpellatiók és indítványok terjesztessenek 
a ház elé : mert a l ó l . §. azt mondja : „Az 
elnök minden hónap első ülésében mindazon in
dítványok és interpellatiók jegyzékét, melyekre 
nézve a ház még nem határozott, illetőleg me
lyekre felelet még nem adatott, felolvastatja, 
hogy azok iránt intézkedni lehessen," 

E l n ö k : Megtettem. 
S i m o n y i L a j o s b . : Én azért szüksé

gesnek látom, hogy a mit az igen t. elnök ur 
előterjesztett, azt a ház elfogadni méltóztassék: 
mert mint mindnyájan tudjuk, az interpellátio-
nális jog egyik alkotmányos jog, de egyszersmind 
tapasztaljuk azt is, hogy több interpellátió és 
ezek között az enyém is hónapok óta vár feleletre 
és ennek következtében ugy tekintetik némikép, 
mintha elévült volna. Ennek következtében igen 
óhajtom, hogy ugy mint az igen t. elnök ur ki
mondotta, a ház emlékében felfrissittessenek azon 
interpellatiók, indítványok, melyekre a kormány 
még nem adott választ. 

J u s t h J ó z s e f : Ne méltóztassék a t. 
képviselő ur engem félreérteni : én is ugy ér
tem. . . (Zaj; fölkiáltás a bal oldalon: Nem szabad 
kétszer szólani!) 

E l n ö k : A képviselő ur csak szavait kí
vánja magyarázni. 

J u s t h J ó z s e f : Ha a képviselőnek mon
datai roszul magyaráztatnak, a szabályok értel
mében joga van szólni, és azért én is élhetek e 
joggal. (Halljuk!) Nem méltóztatott engem jói 
érteni : én azt mondtam, hogy minden, akár a 
múlt hónap óta, akár fél esztendő óta hátra ma
radt interpellatiók, indítványok, határozati és 
törvényjavaslatok minden hónap elején, ha még 
rajok nézve intézkedés nem történt, az elnök ál
tal jegyzékbe foglalva olvastassanak fel; de nem 
tartom szükségesnek épen a 151 -ik §. szerint, 
hogy azok minden hónapban, mindannyiszor újó
lag ki is nyomassanak. Ez a különbség. (He
lyeslés.) 

B o b o r y K á r o l y : T. ház! Nem csak 
a nevezett interpellatiók, határozati javaslatok 
stb. hallgattatnak el ezen előterjesztésben, hanem 
az általam például múlt hó derekán az összes 
minisztériumhoz az incompatibilitás ügyében te t t 
interpellatióm hónapok óta ki nem nyomatott! 
(Felkiáltás: Dehogy nem!) Nincs itt . Ezt azért 
hozom fel, mert ugy tetszik, csak azért nem 
nyomatott ki, mert egy kissé alkalmatlan kér
dés. (Derültség. Zaj.) Továbbá még június 3-án 
tettem egy határozati javaslatot a t. ház asz
talára, minthogy az incompatibilitás iránt a tör
vényjavaslat megrendeltetett tavaly, a t . ház ál-
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ta l . Ezen határozati javaslat is eltűnt, fel sem 
vétetett eddig. Azon aggodalom, melyet t. kép
viselő ur Justh József kifejezett, nem áll : mert 
hogy ha megtartatik a házszabályok intézkedése, 
hogy t. i. a benyújtott határozati javaslatok, 
indítványok s tb . , fölolvastatnak időről időre , 
hogy a t . ház legalább megmondhassa, akarja-e 
azokat tárgyalás alá venni vagy nem ? akkor 
azon összekalmozástól, melyet Justh képviselő ur 
emiitett, nem kell tar tani . 

E l n ö k : Igazolásomra azt hozom föl: 
hogy a 666-ik sz. alatt foglaltatik Bobory Ká
roly képviselő urnák az összesi minisztériumhoz 
október 28-án az ineompatibilitási törvényre vo
natkozólag te t t javaslata és ez, mint képviselő 
ur a kezemben levő példányból meggyőződhetik, 
ki is van nyomatva, de szét is van osztva. (De
rültség.) 

B o b o r y K á r o l y : Nem törvényjavaslat, 
interpellatió. 

E l n ö k : Igen is, interpellatió. 
B o b o r y K á r o l y (az elnök kezéből átve

szi a nyomtatványt) : Ez csakugyan az; de én leg
alább még nem kaptam meg. 

E l n ö k : Az egész különbség, t. ház, ab
ban áll, hogy én eddigelé elégnek ta r to t tam 
csak az ujabban intézett interpellatiókat nyo
matni ki, mert hiszen a régieket kevés fárad
sággal mindenki kikeresheti és kitörölheti; most 
pedig a t. ház kívánja, hogy újra kinyomassa
nak ezek is ? (Felkiáltások: Nem kívánjuk!) 

A l m á s s y S á n d o r : Justh József képvi
selő ur költségkímélésből nem akarja kinyomatni. 
Nézetem szerint ezzel a költségek nem szapo
rodnak, mert hiszen az elnökség előterjesztését 
ugy is ki kell nyomatni, minthogy a jegyző
könyvben nyomának kell lenni. En tehát a ki-
nyomatás mellett vagyok. 

E l n ö k ; Kivánja-e a t. ház a kinyoma-
tást ? (Felkiáltások: Igen! Nem !) A kik kívánják 
méltóztassanak felállani. (Megtörténik.) Most azok 
méltóztassanak felállani, a kik nem kívánják a 
kinyomatást. (Megtörténik.) A többség nem kí
vánja a kinyomatást. 

Schvarcz Gyula képviselő urnák van elő
terjesztése. 

S c h v a r c z G y u l a : Nekem interpellá-
'.tiüiu van t. ház. Nagyon sajnálom, hogy a tisz
telt cultuszminiszter ur nincs jelen, sokáig vár
t am, de miután nem jelent m e g . . . 

E l n ö k : Beteg! 
S c h v a r c z G y u l a : . . . tovább nem ha-

laszthatom. Nem tettem volna távollétében ; 
(Felkiáltások jobb felől: Halaszssa tehát akkorra!) 
de az előttünk álló elnapolás folytán (Micsoda, 
elnapolás ?) már az idő rövidsége sem enged to
vábbi halasztást. Interpellatió m tartalma ez : 

Miután az 1868-ik XXXVIII. törvényczikk 148. 
szakasza azt rendeli, hogy a közoktatási minisz
ter évenkint jelentést tegyen a közoktatási ügyek 
állapotáról az országgyűlésnek, az országgyűlés 
pedig, mint mondám, az előttünk álló elnapolás 
miatt , (Felkiáltások: Micsoda elnapolás ?) az ünnepi 
szünidő miatt , még csak néhány napig lesz azon 
helyzetben ez év folytán, hogy alkalmat nyújt
son a miniszternek arra, hogy mindeddig jelen
tését a törvény értelmében a folyó évre nézve 
előterjeszsze: azon kérdést intézem a tisztelt mi
niszter úrhoz: vajon fogja-e ezen néhány nap 
alatt jelentését a törvény értelmében előter
jeszteni ? 

M a j l á t h I s t v á n j e g y z ő (olvassa Schvarz 
Gyula interpellatióját) : „1. Miután az 1868-ik évi 
XXXVIII. törvényczikk 148-ik §-a a közoktatási 
minisztert arra kötelezi, hogy évenkint jelentést 
tegyen az országgyűlésnek a közoktatásról: 

„Az országgyűlés az előttünk álló elnapol-
tatás miatt néhány napig lesz csak azon hely
zetben, hogy a közoktatásügyi miniszter ur mind 
eddig ez évről elkésett előterjesztését benyújt
hassa : azon kérdést intézem a közoktatási minisz
ter úrhoz : 

„Elő fogja-e terjeszteni jelentésót azon néhány 
nap alatt a törvény értelmében, melyek az or
szággyűlésnek még rendelkezésére állanak? 

„2. Miután a középtanodai, úgyszintén egye
temi és egyéb fensőbb szaklagos oktatásügyi ál
lapotaink szemben a haza igényeivel és a haza 
érdekeivel sok tekintetben tarthatlanok : 

„Mikor fog a közoktatásügyi miniszter ur 
gymnasiumi, reáltanodái, egyetemi, mű-egyetemi 
és egyéb fensőbb szaklagos oktatásügyünk iránti 
törvényjavaslatot a ház elé terjeszteni 1" 

E l n ö k : Ez interpellatió közöltetni fog a 
eultusminiszter úrral. 

Napirenden levő tárgy az 1868-ki zárszám
adások megvizsgálására kiküldendő héttagú bi
zottság megválasztása. Kérem a képviselő ura
kat méltóztassanak a szavazó jegyeket beadni. 
A névjegyzéket Bujanovics jegyző ur fogja 
olvasni. 

B u j a n o v i c s S á n d o r j e g y z ő (felol
vassa a névsort, s a szavazatok eyyenkint be-
adatnak.) 

E l n ö k : A beadott szavazati jegyek ezen 
ládába bezáratván, Bujanovics és Jámbor jegyző 
urak által meg fognak számláltatni. 

Következik a tegnap tárgyalt négy tör
vényjavaslat harmadik felolvasása és végleges 
megszavazása. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa a ház-, 
jövedelmi és személyes kereseti adóról, a dohányjö
vedékről, a czukor-adóról, valamint a bor- és husfo-
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apasztod adóról szóló törvényjavaslatokat, melyek 
egyenkint végleg elfogadtatnak.) 

E l n ö k : Ekként a t. ház mind a négy 
törvényjavaslatot elfogadván, azok a méltóságos 
főrendekhez fognak alkotmányos tárgyalás vé
gett átküldetni. 

Következik az állam-uradalmak területén 
birtokrendezések folytán nem tagositható földbir-
tokrószek eladásáról szóló törvényjavaslat, s a 
központi bizottság erre vonatkozó jelentésének 
tárgyalása. 

l iónyay Menyhért pénzügymi
n i s z t e r : T. ház! Az általam benyújtott tör
vényjavaslat 2-ik § központi bizottság je
lentése alapján kihagyandó volna a törvényből. 
Miután a törvény beadásánál czólom leginkább 
az volt, hogy a minisztérium e tekintetben is 
felhatalmazást nyerjen: czélszerűbbnek tartom, 
ha e törvényjavaslat most nem is tárgyaltatik. 
s bátor vagyok javasolni : maradnánk tovább is 
az eddigi gyakorlatnál, mely szerint a budget-
ben az eladni javasolt területek egyenkint felso
roltatván, az elérhető vételár egy sommában 
a bevételek közé helyeztetett, miáltal implicite 
az eladás maga megengedtetett. Ennélfogva bá
tor vagyok kérni a t. házat: méltóztassék meg
engedni, hogy ezen törvényjavaslat ne tárgyal-
tassék. En javaslatomat ezennel visszaveszem. 
(Helyeslés.) 

E l n ö k : Miután pénzügyminiszter ur ja
vaslatát visszavonja, kérdem, nincs a t. háznak 
erre nézve valami észrevétele? (Nincs!) A t. ház 
tehát a visszavonásban megnyugván, ezen tárgy 
megszűnik. 

N y á r y P á l : T. ház! Nekem az ellen 
nincs szavam; hanem azért ugy gondolom, meg
engedi a t. ház, hogy elmondjam nézetemet, 
mert én sem voltam megelégedve ezen törvény
javaslattal, különösen azért, mert a második §-
ban foglaltak iránt felvilágosítva nem lettem. 
{Jobb felől zaj. FelMáltások: Nem lehet a tárgyhoz 
hozzászólni! Vissza van vonva a javaslat!) 

E l n ö k : A javaslat visszavonatott és a 
ház ebben megnyugodott. 

N y á r y P á l : Azért mégis . . . (Nagy zaj.) 
Ne felelgessenek nekem, nincs szükségem cho-
rusra. (Zaj.) 

E l n ö k : Nem tudom, mit kivan a képvi
selő ur? A miniszter ur visszavonta a javaslatot, 
a ház ebben megnyugodott, és igy e javaslatot 
tárgyalni nem lehet. (Helyeslés.) 

N y á r y P á l : Nem erőszakolom a dolgot; 
csak azt akarom mondani, hogy . . . (Jobb felől : 
Napi rendre! Zaj.) Én bölcseségöknek igen nagy 
tisztelője vagyok. (Zaj.) Ha nem méltóztatnak 
megengedni a szót, leülök. 

E l n ö k : Csak egy eset van, melyben a 
KÉPV. H. NAPLÓ I844 ív. 

hozzászólás megengedhető, ha t. i. magáévá 
kívánja tenni a képviselő ur ezen törvényjavas
latot. Ez esetben tessék hozzá szólani. (Fölkiál
tások a jobb oldal,on: A törvényjavaslat már vissza 
van vonva!) Kimondottam, igaz, hogy visszavo
natott, de ezt csak akként mondhattam ki, ha 
azt senki sem teszi magáévá. Ha a t. képviselő 
ur tehát azt magáévá óhajtja tenni, tessék hozzá 
szólni. 

N y á r y P á l (leül. Derültség.) 
E l n ö k : A t. ház tehát belenyugodott a 

visszavonásba. 
Következik a mácsa, ecskendi és valkó-szent-

lászlói birtokrészek megvételéről és a koronaja
vak állományába sorozásáról szóló törvényjavas
lat tárgyalása. 

S z é l l K á l m á n e l ő a d ó (olvassa a köz
ponti bizottság jelentését:) „Az osztályok előadóiból 
alakult központi bizottság a nevezett törvényja
vaslatot átalánosságban elfogadta. 

„A részletekre vonatkozólag a pénzügyi 
bizottság jelentését nézeteivel egyezőnek találván, 
a pénzügyi bizottság által módosított szerkezetet 
ajánlja a képviselőháznak elfogadás végett, mindkét 
szakaszra nézve ; az 1. §-ra vonatkozólag azonfelül 
módosítást hoz javaslatba, u. m: 

„Az 1. §. 2-ik sorában e szó helyett „szőlő-
dézsmaváltság" írassék : szőllődézma váltságból.* 

„A 3-ik sorban e szavak: „és más állam
javak értékesítése fejében" maradjanak ki. 

„Magáévá teszi végre a központi bizottság 
a pénzügyi bizottság jelentésének azon részét is, 
melyben ez indítványozza, hogy fejezze ki a kép
viselőház azon kivánatot, hogy jövőre netalán 
előforduló esetekben hasonló vételre vonatkozó 
törvényjavaslat előlegesen, nem pedig utólagosan 
a vétel tényleges megtörténte után bocsáttassák 
alkotmányos tárgyalás alá." 

(Ezután szól:) T. képviselőház! A központi 
bizottság ezen törvényjavaslatra nézve helyesli a 
pénzügyi bizottság által előterjesztett nézeteket, 
s elfogadta a pénzügyi bizottság által módosí
tott szöveget átalánosságban a részletes tárgya
lás alapjául. Nem is szándékom ezt bővebben 
indokolni, csak kiemelem, hogy a pénzügyi bi
zottság javaslatát, miszerint ha ezután netalán 
ily vétel előfordulna, az arról szóló törvényja
vaslatok, ne a szerződés megkötése után, hanem 
lehetőleg a vétel előtt terjesztessenek a ház elé, 
a központi bizottság szintén elfogadta, és ugy 
ezt, mint a törvényjavaslatot magát, a t. ház
nak elfogadás végett ajánlja. 

Van azonban a központi bizottságnak azon
kívül, hogy a pénzügyi bizottság által a tör
vényjavaslat szövegében tett módosításokat el
fogadta, egy észrevétele, melyet a t. háznak elő
adni, kötelességemnek ismerek. Es miután ez 
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észrevétel nem is annyira a részletekre vonat
kozik, ámbár az első szakaszban fordul elő a 
központi bizottság által t e t t e részbeli módosí
tás, hanem inkább elvi természetű, engedje meg 
a t. ház, hogy az átalános tárgyalás alkalmával 
figyelmeztessem e módosításra, s azt pár szóval 
indokoljam. 

A törvényjavaslatnak első szakaszában ezen 
szavak: „a magyar koronái javak után a meg
szüntetett úrbéri váltságdíj, valamint a szőlő 
dézsmaváltság és más államjavak értékesítése 
fejében befolyt pénzösszegekből örök áron" stb. 
azon aggodalmat keltették a központi bizottság
ban, hogy a koronái és államjavak közti különb
ség összezavarására vezethetnének. Miután hazai 
törvényeink a koronái és államjavak közt kü
lönbséget tesznek, mely különbséget — ugy gon
dolja a bizottság — a t. ház fön kívánja tar
tani, de ha módosítaná is, az,t nem ily inciden-
taliter kívánná tenni: a központi bizottság a 
különbséget mintegy praecedens által megszün
tetni nem kívánta, és pedig annál kevésbbé, mert 
a különbségnek nem csak elvi természete, de 
praktikus hordereje is van; gyakorlati erejét 
éreztük az absolut hatalom alatt is, mely midőn 
az államjavakat nem kímélte, a koronajavakhoz 
nyúlni nem mert ; s ép azért, nehogy i t t e tör
vényjavaslat által a különbség e két természetű 
javaknak, minden megkülönböztetés nélkül, ösz-
szefoglalása által mellőztessék, a központi bizott
ság kérdést intézett a pénzügyminiszter úrhoz, 
hogy e törvényjavaslatnak szövegét miért nyúj
tot ta be ily alakban 1 A pénzügyminiszter ur 
azon fölvilágosítást adta a bizottságnak, hogy ő 
nem azon szándékkal tette, hogy a két külön termé
szetű javaknak összezavarására vezessen, hanem 
csak átvette az 1867-ki törvényezikk kezdő sza
vait, melyek a gödöllői koronái uradalom inar-
ticulátiójára hivatkoznak. Miután pedig a mi
niszter ur a központi bizottságot fölvilágosította 
az iránt is, hogy ezen birtokrészek nem vásá
roltattak egyéb pénzekből, mint a koronajavak 
úrbéri és szőlődézsma váltságaiból lefolyt pénzek 
egy részén, és e pénzekhez nem járultak az 
államjavakból egy krajezárral sem: ez oknál 
fogva a bizottság azt ajánlja, hogy azon kitétel 
„más államjavak értékesítése" egyszerűen kiha-
gyassék. (Helyeslés.) 

Lónyay M e n y h é r t p é n z ü g y m i 
n i s z t e r : Részemről hozzájárulok a központi 
bizottság ezen módositványához annyival inkább, 
miután a tényállás és a dolog természete is kí
vánja azt: mert az ingatlan birtokok vétele által 
csakis a koronajószág után oly jogokért befolyt 
pénzek, melyek előbb a földbirtoknak mintegy 
kiegészítő részét képezték, helyeztetnek ismét 
földbirtokba. Ennél fogva helyesnek tartva a 

központi bizottság módosítását, kérem annak el
fogadását. 

B o b o r y K á r o l y : A megtörtént vételre 
nézve nincs semmi észrevételem, t. ház, és azt 
hiszem, azt e házban senkisem fogja ellenezni; 
de igenis van észrevételem az eljárásra nézve, 
kiemelve a központi és pénzügyi bizottság meg
jegyzéseit, illetőleg óvását a jövőre nézve. A 
minisztérium mentségére lehet ugyan megje
gyezve, hogy a mácsa-ecskendi és valkó-szent-
lászlói uradalmak a fejedelem személye iránti 

' gyöngéd tekintetből vásároltattak, ugy mint a 
gödöllői fejedelmi kéjlaknak vidékein fekvő s 
vadászatra alkalmas térséget oly szándékkal 
vette meg a minisztérium, hogy szerezzen a fe
jedelemnek e férfias kedvtöltésére alkalmat. Ezen 
gyöngéd figyelem volt legfőbb szándoka a mi
nisztériumnak. De engedje meg a minisztérium, 
ha megjegyzem, hogy ezen gyöngédség téves, 
hogy ne mondjam gyöngedtelenség, a fejedelem 
magas személye irányában: mert nem tételezem 
föl egy alkotmányos fejedelem magas személyé
ről, hogy ily alkotmány talán eljárásban kedvét 
leli; és gyöngédtelen eljárás maga az országgyű
lés i rányában: mert akkor terjesztetik az ország
gyűlés elé ezen vétel, midőn tudva levén azon 
szándék, melyből megvétettek ezen jószágok, az 
országgyűlés már a fejedelem iránti lovagiasság 
tekintetéből se tagadhatja azt meg. Annál fogva, 
nehogy jövőben hasonló eljárás történjék, én, 
tisztelt ház, azt óhajtom, hogy a pénzügyi és 
központi bizottság javaslata jegyzőkönyvbe fog-
laltassék. 

E l n ö k : Senki fölírva nem levén, kérdem 
a t . házat, elfogadja-e a most fölolvasott tör
vényjavaslatot átalánosságban a részletes tár
gyalás alapjául, vagy nem? (Elfogadjuk!) Tehát 
a ház elfogadja részletes tárgyalás alapjául. Kö
vetkezik a pontonkinti tárgyalás. 

J á m b o r P á l j e g y z ő (olvassa a tör
vényjavaslat czimét és első szakaszát.) 

S z é l l K á l m á n e l ő a d ó : Az első sza
kaszra nézve a központi bizottság elfogadja a 
pénzügyi bizotsságnak azon módosítását, melyben 
az a részletes hivatkozást a törvényekre kiha
gyatni kívánja e szakaszból, miután a törvény
javaslatban az átalános hivatkozás a törvényekre 
úgyis megtörténik. Azonban ekkor a központi 
bizottság szövegezése szerint, a törvényjavaslatnak 
első szakasza igy hangzanék: „ 1. §. A magyar-
koronái javak után a megszüntetett urbériségi 
váltságdíj, valamint a szőlődézsmaváltságból be
folyt pénzösszegekből örök áron megvett Mácsa-
Eeskend és Valko-Szt.-László birtokrészek, a fen
nálló hazai törvények értelmében a magyar ki
rályi koronajavak állományába felvétetnek, a 



Sí. ortaágot Btés tftczwata- * . 1803. u 
gödöllői koronauradalomba bekebeleztetnek és 
ezeu minőségben törvénybe czikkelyeztetnek.* 

S i m o n y i E r n ő : T. ház! Én részemről 
elfogadom a központi bizottság szövegezését, ha
nem megjegyzem, hogy indokolását nem fogadom 
el. A központi bizottság a pénzügyi bizottság 
után indulva, azzal indokolja szövegezését, hogy 
az államjavak és a koronajavak közt különbség 
van. En ezen különbséget ezután már megszűnt
nek tekintem, mert a magyar törvényhozás bud-
get utján szavazza meg a magyar király udvar
tartását. A koronajavak a király udvartartása 
számára a király személyének jövedelmeit képez
ték; ez pedig, miután annak jövedelméről a tőr
vényhozás más utón rendelkezik, igen természe
tesen, megszűnt. En az állani- és koronajavakat 
egy természetüeknek tartom azóta, mióta a civil
listáról a törvényhozás más utón rendelkezik. 
Azért, mondom, nem akarom szó nélkül hagyni 
ezen megkülönböztetést, nehogy ugy látszassák, 
mintha minden ellenmondás nélkül fogadtatott 
volna el az, hogy Magyarországban még most is 
vannak koronajavak és vannak kincstári javak 
a régi törvények értelmében. Azon érvelés, hogy 
az absolut kormány idejében miképen bánt a 
kormány az állam- és korona javakkal, az reánk 
nézve legkisebb fontossággal sem bir, mert az 
absolut kormánynak természete az, hogy ő nem 
respectál semmi fönálló törvényt, hanem tesz 
kénye, kedve szerint, a mit tehet mindaddig, 
mig erővel bir; ha pedig ereje megszűnik, akkor 
az utána következő legitim kormány csak any-
nyiban respectálja cselekedeteit, a mennyiben az 
ő kedve és a pillanat czélszerüsége kívánja. En 
tehát, miután elfogadom ezen tételt azért, mert 
annak szerkezetéből a központi bizottság előadója 
által előterjesztett érvelés nem tűnik ki, kinyi
latkoztatom, hogy azon elvet, miszerint a koro
najavak és az államjavak között bármi különb
ség tétessék, részemről el nem fogadom. 

S z é l l K á l m á n e l ő a d ó : Bátor vagyok 
a központi bizottság részéről csak azt válaszolni 
t. képviselőtársamnak, hogy a központi bizottsá
got nem is azon különbség vezette, melyet a t. 
képviselő ur felhozott. Azt a különbséget a két
féle javadalom között a központi bizottság ugy 
sem sem helyesli. Hiszen miután mi budget 
megállapítási jogunkat gyakoroljuk, mind a ko
rona-javak jövedelmei, mind az államjavak jöve
delmei, nem egyenesen az udvartartás költségei
nek fedezésére fordíttatnak, hanem az állam be
vételeinek keretébe tartoznak. Nem is ez a 
különbség, a mely miatt a bizottság ezen öt szó
nak „más államjavak értékesítése fejében" ki
hagyását indítványozta; de eddigi törvényeink 
szerint más különbség is van a két jövedelem 
között. Eddigi törvényeink a koronajavakat 

elidegenithetlen javaknak declarálják, holott az 
államjavakra nézve ezt nem declarálják. Micso
da különbséget fog ezután a törvényhozás a két 
rendbeli javak közt fentartani, az a törvényhozás 
rendelkezésétől függ; de miután ez a különbség 
jelenleg fenáll, a központi bizottság nem hitte 
incidentaliter ily módon ezen különbséget alte-
rálni. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház az 1-ső §-t, 
ugy, a mint a központi bizottság javasolja I (El
fogadjuk!) El van fogadva. 

J á m b o r P á l j e g y z ő (olvassa a 2-ik §-t.) 
S z é l l K á l m á n e l ő a d ó : Csak azon 

észrevétele van a központi bizottságnak, hogy 
ez a két szó: „Magyar királyi*, mely szavak, 
ugy hiszem, sajtóhibából tétettek belé, ha
gyassák ki, és így hangzanék: „Jelen törvény vég
rehajtásával a pénzügyminiszter bizatik meg.1* 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a 2-ik sza
kaszt a központi bizottság szerkezete szerint! 
(Elfogadjuk!) El van fogadva. 

Következik az ő felsége keleti útja . . . 
T i s z a K á l m á n : Bocsánatot kérek, t. 

ház! még hátra van a pénzügyi, és illetőleg an
nak folytán a központi bizottság által ajánlott 
határozat kimondása: kívánom, hogy a felett is 
határozzunk. Ugyanis azt indítványozza mind a 
pénzügyi, mind a központi bizottság, hogy fe
jezze ki a képviselőház azon kivánatot, hogy jö
vőre netalán előforduló esetekben hasonló vételre 
vonatkozó törvényjavaslat előlegesen, nem pedig 
utólagosan a vétel tényleges megtörténte után 
bocsáttassák alkotmányos tárgyalás alá. Kívá
nom, hogy jegyzőkönyvileg kimondassák, hogy a 
t. ház ezt elfogadja. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Tehát ezen határozati javaslata 
a pénzügyi és központi bizottságnak jegyzőköny
vileg a ház határozatává emeltetik. 

J á m b o r P á l j e g y z ő (olvassa a tör
vényjavaslatot o felsége 1869. évi keleti útja költsé
geinek fedezéséről.) 

S z é l l K á l m á n e l ő a d ó (olvassa a köz
ponti bizottság jelentéséi.) 

E l n ö k : Méltóztatnak-e átalánosságban el
fogadni a törvényjavaslatot? (Elfogadjuk!) 

B o b o r y K á r o l y : Ezen törvényjavas
latra nézve ismét azt vagyok bátor mon
dani, hogy : si omnes consentiunt ego quidem non 
contradico ; hanem bátor vagyok a t. ház figyel
mébe ajánlani azon azon megjegyzésemet, hogy 
én sokkal ildomosabbnak tartanám a fejedelmi 
udvartartásnak megállapított és meghatározott 
összegét nem érinteni és illetni, nehogy az ilyen 
póttal és fóttal alkalmat adjunk azon gondolatra, 
— a mathesis első sarkigazsága szerint — hogy a 
mihez hozzá lehet adni, abból el is lehet venni. 

M i l e t i c s S z v e t o z á r : Habár a szerb 
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nemzet loyalitási érzelme nem mélyebb, de bizo
nyosan olyszerü a fejedelem iránt, mint azoké, 
kik apportunitás tekintetéből a fejedelem keleti 
utazása költségeinek részét megszavazni hajlan
dók; én mindamellett azon oknál fogva, mert 
a fejedelem sztambuli utazása czéljának a keleti 
népekre nézve ellenséges jelleme van, (Felkiáltá
sok : Hogyhogy ? Ellenmondások.) ha azok megsza
vazásába beleegyezném, azon ut czélja által a 
szerbek érzelmét sérteném, és azért a követelt 
költséget meg nem szavazhatom, annál kevésbé, 
mert azokat, kik ezen utazást tanácsolták, mint 
a következések megfogják mutatni, vád alá kel
lene helyezni. (Derültség.) 

E l n ö k : T. ház! Méltóztassék nyilatkozni, 
vajon a részletes tárgyalás alapjul ezen törvény
javaslatot elfogadja-e? A kik elfogadják méltóz
tassanak felállani. (Megtörténik.) A törvényjavaslat 
átalánosságban elfogadtatott. 

Következik a részletes tárgyalás. 
J á m b o r P á l j e g y z ő (olvassa a törvény

javaslat czimét.) 
S z é l l K á l m á n e l ő a d ó : A czimre 

nézve a központi bizottságnak azon némüegsty-
laris megjegyzése van, hogy e szó elé „keleti" 
tétessék ez: „1869-iki." 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni? (Elfogad
juk!) A ezim a központi bizottság módosításával 
elfogadtatván, következik az 1. §. 

J á m b o r P á l j e g y z ő (olvassa az l.§-t.) 
S z é l l K á l m á n e l ő a d ó : A központi 

bizottságnak ezen szakaszra nincs észrevétele. 
H u s z á r I m r e : T. ház! Miután ezen 

törvényjavaslat czimét a központi bizottság szö
vegezése szerint méltóztatott elfogadni, azt hi
szem, következetes lenne, ha az l-ső§-ban, melynek 
bevezetése csupán csak törvényjavaslat czimének 
ismétlését foglalja magában, az első sorban elő
forduló „keleti" szó előtt ezen kifejezés „1869-dik 
évi" szúratnék közbe. Bátor vagyok erre nézve 
módositványomat benyújtani. 

J á m b o r P á l j e g y z ő (olvassa Huszár 
Imre módositványát:) „Az 1-ső §. első sorának 
ezen szava elé „keleti", a törvényjavaslat czi
mének megfelelőleg szúrassék be: „1869-ik évi." 

S z é l l K á l m á n e l ő a d ó : Nekem, mint 
a központi bizottság előadójának legkevésbbé le
het észrevételein a módositvány ellen, miután a 
központi bizottság a czimben ugyanazon módo
sítást tette. Ha tehát a szövegbe is beteszszük, a 
központi bizottság véleményével nem jövünk el
lentétbe. 

E l n ö k : Méltóztatnak e « módosítással az 
első §-t elfogadni? (Elfogadjuk!) Tehát az 1-ső §. 
ezen módosítással elfogadtatott. 

J á m b o r P á l j e g y z ő (olvassa a 2.§-t.) 

| E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni 1 (Elfogad-
! juk!) Elfogadtatott. 
j A most megszavazott két törvényjavaslat a 
j legközelebbi ülés napirendjére tűzetik ki harma-
[ dik felolvasásul. 

Következik a napirend utolsó tárgya : a 
| mentelmi bizottság jelentésének tárgyalása. 

M a j l á t h I s t v á n j e g y z ő (olvassa a 
mentelmi bizottság jelentését Román Sándor sajtó-
pőréről,.) 

S i m o n y i E r n ő : Én, t. ház, nem isme
rem azon czikknek sem tartalmát, sem értelmét, 
a melyért Román Sándor képviselő perbe foga
tott. Nem is a dolog érdeméhez akarok szólani 
e tekintetben: vajon itt fenforog-e sajtóvétség 
vagy nem? hogy helyes volt-e az elitéltetés vagy 
pedig nem? ezek, nézetem szerint, nem ide tar
toznak ; hanem ide tartozik az, vajon a mentelmi 
bizottság jelentése kellőképen indokolva van-e 
vagy nem? Ezen jelentésnek egyik pontja, mely 
pedig, nézetem, szerint, a leglényegesebb pontját 
képezi, oly dolgot fejez ki, mely, a tényálladékot 
tekintetbe véve, nem való. Ez a 3-ik pont, mely 
azt mondja, hogy a marasztaló Ítéletet is a tör
vényes bíróság hozta. T. ház! én tagadom, hogy 
sajtóügyekben Magyarországban törvényes bíró
ság léteznék. Magyarországban a törvény sajtó
ügyekben 1848-ban rendelkezett; ekkor a bíró
ságra nézve a törvény azt kimondta : „Sajtóvét
ségek fölött nyilvánosan esküdtszék itél. A mi
nisztérium fölhatalmaztatik, hogy szorosan a 
büntető eljárásról szóló, múlt országgyűlési ja
vaslatnak elvei szerint, az esküdtszéki bíróságok 
alakítását rendelet által eszközölje." Ez, ugy 
emlékszem, 1848-ban végre is hajtatott; az 1848. 
országgyűlés alkalmával elfogadott criininális eo-
des elvei szerint esküdtszéki bíróságok állíttat
tak föl országszerte, azonban ezen bíróságok meg 
nem tartattak; ezen esküdtszéki eljárás megszün-
tettetett, s azóta én az egész törvénykönyvben, 
sem az 1867-, 1868-, 1869-ben hozott, sem az 
1848-ban hozott törvényekben a sajtóbiróság föl
állításáról más intézkedést nem találok. Azon 
bíróságok, melyek most működnek a sajtóvétsé
gekben, nem ezen törvény rendelete szerint van
nak fölállítva; más törvény pedig sincs, mely a 
minisztériumot fölhatalmazná másféle bíróság föl
állítására : ennélfogva én azon bíróságot törvé
nyesnek nem tekinthetem. 

Tudom, hogy van egy miniszteri rendelet, 
mely rendelet szerint sajtóvétségek fölött itélő 
esküdtszékek és bíróságok alkotva vannak ; de 
ezen miniszteri rendeletnek nincs törvényes alapja. 
Ezen miniszteri rendelet a ház határozata követ
keztében és igy annak alapján adatott ki; ha 
jól emlékszem, ezen határozatot elíogadta a fel
sőház is, és igy mint egy országgyűlési határo-
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zat érvényére emeltetett; de én a mi törvényeink
ben sehol sem látom nyomát annak, hogy or
szágos határozatok törvényeket pótoltatnának: 
(ügy van- bal felől) nem pótolhatnak pedig tör
vényeket különösen akkor, midőn a hon polgá
rainak vagyona és személyes szabadsága fölötti 
ítéletet hoz a törvényszék. (Helyeslés bal felől.) 
Oly törvényszékeket alkotni, melyek nem a tör
vényben vannak megállapítva, mit tételez az 
föl ? hogy ha a kormány alkotja, lehetnek a kor
mány önkényéből kifolyó törvényszékek, ha az 
országgyűlés alkotja, az országgyűlés többsége 
önkényének kifolyása lehetnek. (Fölkiáltások: Hisz 
minden törvényt az országgyűlés többsége alkot!) Ha 
az országgyűlés mindkét házában ezen eszme 
többséggel birt, miért nem terjesztette azt a 
kormány a fejedelem szentesítése alá törvény 
alakjában. A törvényhozás mind három ténye
zője, a két ház és a fejedelem ezen javaslatban 
meg nem nyugodtak, mert a fejedelem nem adta 
rá szentesítését. En azt teszem föl, hogy a tör
vényhozás azért nem terjesztette a fejedelem 
szentesítése alá, mert nem hitte, hogy azt meg 
fogja nyerni. Akár mi volt azonban ennek <>ka, 
annyi mindenesetre áll, hogy országgyűlési hatá
rozatok által a honpolgároknak vagyona és sze
mélyes szabadsága fölött Ítélni és intézkedni nem 
szabad. 

En tehát mindaddig, míg e tekintetben tör
vény nem fog intézkedni, míg egyenes törvény 
alapján nem fognak a sajtóvétségek a sajtóbiró-
ság elé terjesztetni, bármily sajtóügyi kérdés 
kerüljön a ház elé, részemről beleegyezésemet 
abba nem adhatom, hogy e ház tagjai közül bár 
ki is azon bíróságnak, melynek alapja a törvény
ben nem létezik, ítélete következtében kiadas
sák : ezen indok következtében ellenzem a kiada
tást. (Helyeslés a szélső bál oldalon.) 

H o d o s s i u J ó z s e f : T. ház! Én szintén 
a mentelmi bizottság véleményéhez akarok szó
lani s hogy ezt sikerrel megtehessem, minde
nekelőtt azon kérdéseket teszem föl magamnak, 
hogy miért kérelmezte a pesti sajtóbiróság el
nöke Román Sándor kiadatását: azért-e, hogy 
azt az országgyűlés tudomásul vévén, arra csak 
azt mondja, hogy ki adatik; vagy pedig azért, 
hogy az országgyűlés bizottsága által is a ház
ban megvizsgálja, vajon r jogtalan zaklatásnak 
van-e vagy nincs helye? Én erre fogok szorít
kozni és ki fogom mutatni, hogy itt zaklatás
nak van helye. 

Ugyanis miért indíttatott meg a per Román 
Sándor ellen? azért, hogy lapjában egy Balás-
falván szerkesztett és kijött pronunciamentot ki
nyomatott. Már ezen pronuneiamento szerzői el
len • vizsgálat indíttatott; ezen vizsgálat azonban 
kegyelem utján beállittatott. És most kérdem: 

oly tettért, melynek vizsgálata kegyelem utján 
beállittatik, inditható-e többé per vagy nem? 
Én azon meggyőződésben vagyok, hogy többé 
per nem indittattathatik. És mikor indíttatott a 
per Román Sándor ellen? Miután kegyelem utján 
a vizsgálat beszüntettetett oly tettért, mely a 
kegyelem megtörténte előtt történt. 

Ez a tényállás, uraim. 
De a periratokból, ha fölolvastatnának, ki 

fogna tűnni, hogy Román Sándor szerkesztő ak
kor, midőn ezen ezikk a „Federatiunea"-ban 
megjelent, Pesttől bizonyos időre távol volt, és 
a szerkesztést bizonyos Borsa Ágostonra bízta, 
felelősség terhe alatt. Sőt ugyancsak a vizsgálati 
iratokból ki fog tűnni az is, hogy ezen Borsa 
Ágoston a végtárgyalás alkalmával mint tanú 
kihallgattatván, azt mondta, hogy tudja, miként 
azon czikket nem Román Sándor irta, és hogy 
tudja, ki irta, de a végtárgyaláson nem mondja 
meg, hanem a vizsgálat rendjén meg fogja mon
dani. Ebből kitetszik, hogy itt a tényálladék 
más és annak alanya hiányzik : tehát önként 
következik, hogy itt jogtalan zaklatásnak helye 
van. A törvény azt mondja, hogy a szerkesztő 
csak akkor büntetendő meg, ha a czikk szerzője 
nem puhatolható ki; itt pedig a czikk szerzője 
ki volt puhatolható, mert Borsa Ágoston egy
úttal azt mondta a tárgyaláskor, hogy ő tudja, 
ki a ezikk szerzője, de azt csak a vizsgálat rend
jén mondhatja, meg; önként értetik tehát, hogy 
itt a vizsgálatot meg kellett volna szüntetni, 
mielőtt az ítélet hozatott. 

Ezen indokoknál fogva én azon meggyőző
désben vagyok, hogy az elitélt tökéletesen ár
tatlan, s az országgyűlésnek nem lehet föladata, 
egy ártatlannak megbüntetésébe beleegyezni; s 
mindezeknél fogva a mentelmi bizottság indítvá
nyának ellenében elleninditványt vagyok bátor a 
t. ház asztalára letenni, melyet több képviselő
társam aláirt. 

M a j l á t h I s t v á n j e g y z ő (olvassa): „ Te
kintettel arra, hogy a „Federatiunea" ezimü lap
ban megjelent vádbeli ezikkek azon balásfalvi 
„ Pronuneiamento K-ra vonatkoznak, melynek szer
zői ellen indított vizsgálatot ő felsége kegyelem 
utján beszüntette; 

„tekintettel arra, hogy a kérdésben levő 
sajtóper Román Sándor ellen ama vizsgálatnak 
kegyelem utján lett beszüntetése után indítta
tott meg; 

„de tekintettel arra, hogy a periratokból 
kitűnik, miként Román Sándor az időben, midőn 
ama ezikkek a „Federatiunea"-ban megjelentek. 
Pestről huzamosb időre távol volt, és azalatt a 
szerkesztőséget Borsa Ágoston felelősség terhe 
alatt vitte; 

„és tekintettel arra, hogy Borsa Ágoston a 
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végtárgyaláskor mint tanú kihallgattatván, azt 
vallotta be, hogy tudja, miként a kérdéses czik-
keket nem Román Sándor irta, és hogy tudja, 
ki irta azokat ; de azt nem a végtárgyalásnál, 
hanem csak a vizsgálat rendjén mondhatja meg: 

„mindezekből kitetszvén, hogy oly tett miatt, 
melynek nyomozása kegyelem utján szerzői el
len beszüntettetett, többé per nem indittathatik ; 
hogy tehát jelen esetben a tényálladék hiány
zik, és továbbá, hogy az alany is hiányzik, ki
tetszvén tehát, hogy jelen esetben zaklatásnak 
nyoma mutatkozik: inditványoztatik, hogy a ház 
mondja k i , hogy a pesti sajtóbiróság elnökétől 
kért engedély Román Sándor képviselő ellen nem 
adatik meg." 

B o r l e a Z s i g m o n d : T. ház! Én ugy 
hiszem, ha higgadtan és elfogulatlanul vizsgál
juk az ügyet, nem lehet tagadni, miszerint a 
jelen ügyben, a mentelmi bizottságnak jelentése 
daczára, is csak zaklatás forog fön : mert ha, a 
mint már előttem szóló által fölhozatott, a királyi 
fiscus, egy királyilag megkegyelmezett tény da-

három hónap múlva ugyanazon egyén 
ellen pert indit, és a fölebbviteli bíróság, mely 
a király nevében szokott Ítéletet hozni, ezen 
királyi kegyelemnek — ugy szólván — tekin
tetbe nem vételével, elitéi egy megkegyelmezet-
tet, akkor ez csakugyan nem lehet egyéb, mint 
zaklatás. 

De még kevésbbé foroghat fön kétség e te
kintetben, ha még egy más körülményt tekin
tetbe veszünk. Mint ugyanis tudjuk, Román Sán
dor képviselő ur Bihar megyében választatott 
meg, és a választási határidő márczius 8-dikára 
volt kitűzve. Mit csinált már most a királyi 
fiscus? 0 is épen márczius 28-dikára tűzte ki a 
tárgyalást, melyben Román Sándor ellen ítélet 
hozatott. Oda lent pedig a választókerületben 
azt híresztelték, hogy Román Sándor be van 
zárva, és hogy ő felsége sem akarja, hogy kép
viselő legyen, és minden áron arra törekedtek, 
hogy más képviselő választassák. Hogy kinek a 
munkája ez? ezt, ugy hiszem, tudja mindenki, 
és nem szükség nekem megmondanom. (Fölkiál
tások jobb felől: Miért nem? Mi nem tudjuk!) Ezt 
:az összefüggésből könnyű kitalálni. Kérdem már 
most : lehet ennél nagyobb zaklatási Ha pedig 
-ez áll, akkor a mentelmi bizottságnak, melynek 
főkötelessége vizsgáim azt, létezik-e zaklatás 
vagy nem ? látva, hogy itt csakugyan zakla
tás létezett, meg kellett volna tagadnia a kirá
lyi fiscus kérelmét. 

En tehát, miután — mint mondám — itt 
csakugyan zaklatást látok, az általunk beadott 
javaslatot pártolom. 

P a c z o l a y J á n o s : T. képviselőház! Én, 
mint a mentelmi bizottságnak egyik érdemetlen 

tagja, (Élénk föíkiáUások a bal oldohn: Igaz ! Igás! 
Hoszszas derültség) bátor vagyok e tárgyban föl
szólalni és Simonyi Ernő képviselőtársamnak föl
világosítást adni. 

A képviselőház, illetőleg a felsőház megha
talmazása következtében, állíttattak Pest váro
sában és az ország több kerületében sajtóbiró-
ságok, és a törvényhozótestület, valahányszor 
ezen sajtóbiróságok jelentést tettek a képviselő
házhoz, mindannyiszor jelentésüket elfogadta és 
a mentelmi bizottsághoz utasította : ez által maga 
a képviselőház elismerte a sajtóbiróságok törvé
nyességét; mert különben, ha e hatóságot tör
vénytelennek és illetéktelennek tartotta volna, 
annak jelentései nem utasíttattak volna a men
telmi bizottsághoz, hanem egyszerűen félretétet
tek volna a ház által; (Helyeslés a jobb oldalon) 
továbbá annál inkább tartozik a pesti sajtóbiró-
ságnak illetékességét elismerni és igy annak Íté
leteit és jelentését figyelembe venni: mert a men
telmi bizottság ugyanazon intézkedés folytán nyert 
megbízatást a háztól, melylyel a képviselőház 
fölhatalmazta az igazságügyminisztert a sajtő-
biróságokat fölállítani, és igy én semmi tekin
tetben a sajtóbiróságot törvénytelennek és ille
téktelennek nem tarthatom. (Helyeslés.) 

Továbbá bátor vagyok kijelenteni, hogy 
azon körülménynek vizsgálása, vajon valamely 
elkövetett bűntény vagy vétség iránt ő felsége 
megkegyelmezett-e, vagy nem? a mentelmi bi
zottság föladatához nem tartozik: mert ez oly 
tény, mely iránt az illető fél a perben a sajtó
biróság előtt tartozik magát védelmezni, és ha 
az illető vádlott az ebbeli védelmet elmulasztó, 
ezen netaláni mulasztását pótolni nem a képvi
selőháznak föladata: mert nekünk, t. képviselő
ház, föladatunk csak az lehetett : megvizsgálni 
azon tényt, körülményt, vajon vád alá helyezett 
képviselőtársunk oly tettért zaklattatik-e vagy 
nem, melyet ő képviselői állásánál fagva köve
tett el? és miután azt tapasztaltuk és az előt
tünk levő iratokból arról lettünk meggyőződve, 
hogy Román Sándor képviselőtársunk korántsem 
az országgyűlésen elmondott, korántsem képvi
selői állásánál fogva elkövetett cselekményeiért, 
hanem mint újságszerkesztő az ő felelőssége mel
lett szerkesztett lapban kiadott közleményért 
fogatott sajtóperbe és helyeztetett vád alá, ennél 
fogva ezen eljárást képviselői állására nézve zak
latásnak nem tekinthettük. (Helyeslés.) 

Nem fogadhatom el továbbá helyesnek az 
előttem szólott t. képviselőtársamnak azon állí
tását sem, hogy a sajtóbiróság a tárgyalást 
czélzatosan azon napra tűzte ki, melyen Román 
Sándor képviselővé megválasztatott; mert a pesti 
sajtóbiróság előre nem is tudhatta, vajon Román 
Sándor föl fog-e lépni mint képviselőjelölt, vagy 
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nem? (Ellenmondás a szélső bal oldalon.) Ez töké
letesen incidens eset volt, annyival inkább, mert 
a vád Román Sándor képviselőtársunk ellen, ha 
jól emlékszem, még január első felében lett a 
sajtóbirósághoz beadva, és igy azon időben, mi
dőn még a választások az országban kitűzve nem 
voltak. 

A dolgok ily állásában tehát a mentelmi 
bizottságnak nem lehetett más teendője — mi
ntán a törvényesen hozott itólet erejét fölfüg-
geszthetőnek nem találta — mint meggyőződé
gét határozottan és nyíltan kimondva, a hozott 
ítélet végrehajtását javaslatba hozni. (Helyeslés a 
jobb oldalon.) 

H e n s z l m a n n I m r e : T. ház! Nekem 
kifogásom van a pesti esküdtszék szerkezete 
ellen. (Felkiáltások jobb felől: Nem tartozik ide! 
Zaj.) De igenis, ide tartozik. Nem tudom ugyanis 
megegyeztetni az esküdtszék szellemével azt, a 
mi Pesten történt, t. i. hogy a tavalyi esküdt
szék tagjai meghagyattak az idén is. (Mozgás.) 
Ez, nézetem szerint, az esküdtszék szelleme ellen 
van, és azért Borlea képviselőtársam indítványát 
pártolom. 

P e r c z e l B é l a : T. ház! Ahhoz, mit 
Paczolay János baTátom, Simonyi Ernő képviselő 
ur észrevételeire fölhozott, csupán csak azt kí
vánom még megjegyezni, hogy azon miniszteri 
rendeletben, melyet az igazságügyminiszter két 
év előtt a sajtóeljárásra nézve kiadott, egy szó
val sincs az 1848-iki törvényekben a sajtóvét
ségekre megállapított bíróságra nézve változtatás 
téve, ugy hogy azon bíróság, melyet az 1848-ki 
törvény megállapított, jelenleg is fönáll. Azon 
utasítás, melyet a minisztérium a törvényhozás 
mindkét házának határozata folytán kiadott, nem 
magára a bíróságra, nem magára a bíróság szer
vezetére, hanem csupán a bíróság eljárására 
vonatkozott. (Helyeslés.) Következőleg nem áll a 
t. képviselő urnák azon állítása, mintha a men
telmi bizottság tévedett volna, midőn a harma
dik pontban kimondja azon véleményét, hogy 
meggyőződött a peres irományokból, miszerint 
ezen ügyben a törvényes bíróság járt el. 

Azokba, miket Hodossiu képviselő ur itt 
fölhozott, azt hiszem, a t. ház épen oly kevéssé 
bocsátkozhatik, mint a mentelmi bizottság az 
ügy bírálatába bele nem bocsátkozhatik. Magá
nak az immunitásnak természete, de praecedens 
eset is kijelölte a mentelmi bizottságnak azon 
utat, melyen indulnia kell, hogy e tárgyban vé
leményt terjeszthessen a ház elé. 

A mentelmi bizottság maga elé tűzte 
először azon kérdést, vajon azon vétség-e azon 
vádbeli tett, a mely Román Sándor képviselő 
ellenében a királyi ügyek igazgatója által felho
zatott l vajon, mondom, azon tettek közé számit

ható-e, melyek, ha bebizonyulnának, a törvény 
folytán büntetendőknek mondhatók? Másodszor 
megvizsgálta a mentelmi bizottság: vajon Román 
Sándor azon tettet, melylyel a vádló által vá
doltatik, képviselői minőségében követte el ? A 
harmadik kérdés pedig a mentelmi bizottság 
előtt az volt: vajon azon ügyben és azon tett 
felett, melylyel vádlott vádoltatik, azon bíróság 
ítélt-e, a mely bíróság törvényeink által ezen 
tett elintézésére hivatva van? Ezen három kér
dést vizsgálván meg a mentelmi bizottság, az 
előtte fekvő periratokból és ezek folytán mind a 
három kérdésre nézve meggyőződést szerezvén 
magának; ezen meggyőződéséből következtette 
azon véleményét, melyet a t. képviselőház elé 
terjesztett jelentésében. 

En ezt tökéletesen indokoltnak találván, 
pártolom egész kiterjedésében. (Helyeslés a jobb 
oldalon.) 

K i s s J á n o s : T. képviselőház! Tapasz
taltam a múlt ülésszak alatt, midőn még távol 
valék a háztól, és midőn Böszörményi László 
ügyében a szólásszabadság kérdése forgott sző
nyegen, mondom, tapasztaltam és egészen meg
döbbenve látták az oda kün levő közpolgárok, 
hogy a törvényes korlát mellőzésével hajtatott 
végre egy a szabadságért küzdő bajnok ellen az 
ítélet. Épen oly színezetű ügy forog fen most a 
t. képviselőház előtt. 

Kötelességemnek tartottam az alkotmányos 
szabadság és az irodalom érdekében felszólalni, 
és azért bátor leszek Paczolay János képviselő 
ur előadására egy pár szót elmondani. 

Kérdem ugyanis: vajon az 1848-ki sarkalatos 
alaptörvényeket méltóztatott-e számba venni, me
lyek szerint csak az törvény, a mit a képviselő
ház és felsőház együttesen hoz, és ő felsége meg-
szentesit? Ezenkívül a hazában nem ismer tör
vényt alkotmányos ember, és csak azt tartozik 
fentartani és elismerni, a mit ő felsége sanc-
tionált. 

Azt méltóztatott mondani, hogy a sajtóbi-
róságok intézménye a képviselőháznak egyik ha
tározatában gyökerezik, melyet a felső ház is 
elfogadott és melyet gyakorlatba vett a képvi
selőház. Előttem szólott Simonyi Ernő t. kép
viselőtársam bőven kifejtette és kimutatta, hogy 
a sajtóbiróság a törvényes bíróság nevét nem 
viselheti. Ha a mentelmi bizottság a maga el
járásánál nem tartotta volna szükségesnek te
kinteni azt is, vajon törvényes bíróság által itél-
tessék-e el e sajtóvétség , akkor bizonyára nem 
hivatkozott volna indokolásánál a 3-ik pontban 
arra, hogy Román Sándor sajtóvétségért, törvé
nyes bíróság által marasztalhatott el. Ezen indok 
tehát maga mutatja, hogy a mentelmi bizottság 
oly feltételnek tekintette azt, hogy Román Sán-
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dor törvényes biróság által marasztaltassék el, 
hogy a nélkül nem tartotta volna magát jogosítva 
arra, miszerint a végrehajtás megengedését ja
vasolja. 

Azonban ki levén mutatva az, hogy itt 
törvényes biróság nincs, és igy nem törvényes 
biróság marasztalta el az illetőt: a mentelmi bi
zottság harmadik indokánál fogva — ha nem 
is bocsátkozom az ügynek érdemleges tárgyalá
sába, melyre hivatva nem érzem magamat — 
nem pártolhatom a mentelmi bizottság vélemé
nyét, mint a mely egy törvényes biróság intézke
désére van fektetve; hanem kérem, azt Simonyi 
Ernő nyilatkozata szerint visszautasítani , és 
el nem rendelni Eomán képviselő ellen a vizs
gálatot. 

H a l á s z B o l d i z s á r : T. ház! (Halljuk! 
Halljuk!) A birói illetékesség kérdése, amennyi
ben a ház előtt megtámadható, igen bőven volt 
tárgyalva Böszörményi sajtó-pörében. A t. ház, 
a mennyiben mindenesetre joga van a törvénye
ket magyarázni, akkor a minisztériumnak azon 
magyarázatát, melyet az a 48-ki törvényekre, a 
sajtóbiróságot illetőleg, alkalmazott, saját néze
tem ellen helyesnek nyilvánította. Ennek foly
tán átalános szempontból a sajtóbiroságok ille
tékessége ellen most e házban szót emelni nem 
lehet. (Helyeslés a jobb oldalon.) A mi tehát azok 
nézetét illeti, kik nem akarják elismerni, hogy a 
sajtóbiróság törvényes biróság, azoknak a mon
dottak által meg van felelve: mert a t. ház 
ezen bíróságot törvényes bíróságnak elismerte, és 
az hatóságát gyakorolja is. Ha pedig valakinek 
in specie ezen perben szándéka volna a compe-
tentiát megtámadni, előtte áll a^per; de e kér
dést itt megújítani nem lehet. Én nem tudom, 
Eomán ur az ellene folyamatba hozott sajtó
perben előhozta-e ezen kifogását vagy nem ? de 
itt azt via növi vitatni, nézetem szerint, nem le
het. (Helyeslés a jobb oldalon.) 

A mi a ház elé terjesztett másik indoko
lást illeti, t. i. a zaklatás kérdését: az a mi 
eompetentiánk elé tartozik, és ha csakugyan be 
lenne bizonyítva, hogy Román képviselő nem oly 
tényekért idéztetett perbe, melyeket sajtó utján 
követett el, az csakugyan zaklatásnak vétethet
nék ; de igen gyengén indokolják a zaklatást 
.azok. kik e szempontból királyi kegyre utalnak : 
mert hisz királyi kegynek csak akkor van helye, 
ha már ítélet hozatott. (Ugy van!) 

r 

En tehát ez indokokból, a mennyiben a bi
rói competeutiát itt többé vizsgálni nem lehet, 
és a mennyiben zaklatás csak akkor van bebi
zonyítva, ha valaki ellen még a kereset sem 
volna indokolva, azaz: oly kereset.indittatnék el
lene, melynek foganatosítására nem volna alap : 

a mentelmi bizottság nézetét pártolom. (Átalános 
helyeslés.) 

M á t t y u s A r i s z t i d : Én, ha egyetértenék 
Paczolay és Perczel képviselő urakkal a men
telmi bizottság hivatása és jogköre iránt, vala
mint, ha egyetértenék a mentelmi bizottság ál
tal a ház elé terjesztendő ügyekben a ház jog
köre iránt, mondom, ha mind ebben a két kép
viselő úrral egyet érthetnék, akkor Perczel kép
viselő ur kifejtett azon felfogásában is osztoz
nám, hogy a bizottságnak nem volt egyéb meg
vizsgálni valója, mint az, hogy képviselői minő
ségben követett-e el a vádlott képviselő oly tényt, 
mely birói elmarasztalást követel, vagy pedig 
egyéb minőségben követte-e el azt. Első esetben, 
ha képviselői minőségben követte el, Paczolay és 
Perczel urakkal azt mondanám, hogy a háznak 
joga van érdemlegesen vizsgálni az ügyet ós a 
ki nem adás fölött határozni; a másik eset
ben ismét velők tartanék, és azt mondanám, 
hogy a ház a kérdés eldöntése után érdemlege
sen nem határozhat. De én a mentelmi bizott
ság feladata és jogköre tekintetében a t. kép
viselő urakkal egyet nem értek, mert ha csak 
arról lenne szó, miszerint egy képviselő képviselői 
minőségében követett-e el valami bűntényt, ak
kor a mentességi bizottságot ugy szólván fölállí
tani is kár : hisz törvény az, hogy a képviselőt, 
azért, a mit a képviselőházban mond, felelősség
re vonni nem lehet. Már pedig a képviselő kép
viselői minőségben csak e házban működik, mert 
a mint az utczára lép, nem mint képviselő, ha
nem mint magán ember ítélendő meg. (I)e-
rüUség.) 

Az én meggyőződésem szerint, t. ház, le
hetnek egyéb körülmények is, midőn a háznak 
joga és kötelessége, érdemlegesen tárgyalni a bí
róságnak végrehajtás végett a házhoz intézett 
kérését, és e tekintetben a háznak joga lehet a 
képviselőnek kiadását meg is tagadni. 

Miután én lehetőnek tartom azt, hogy itt 
ily eset forog fön — ámbár eonstatálni ezt az 
ügy jelen stádiumában nem lehet — miután ezt 
lehetőnek tartom, én a jelen pillanatban jogászi 
meggyőződésem szerint e tárgyban érdemleges 
határozatot hozni képes nem vagyok. 

T. ház! Felhozatott itt két képviselő által 
azon körülmény, miszerint az esküdtszéki ma
rasztaló határozat, valamint a sajtóbirósági ha
tározat Román Sándor ellen azon tényre nézve 
hozatott, a melyre nézve ö felségének kegyelmi 
ténye folytán minden birói utón leendő vizsgálat 
megszüntettetett, értem a balázsfaívi pronuncia-
mentót. Felhozatott e két képviselőtársam által 
az, hogy a balázsfaívi pronuneiamento szerkesz
tőinek és mindazoknak, a kik a dologra befo
lyással voltak, ő felsége kegyelmet adott, köt-e-
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lességemnek tartom tehát az ügy megvizsgálá
sánál e tekintetben alapos meggyőződést szerezni 
magamnak, mielőtt határozatot hoznék. A t. kép
viselőtársaimnak azon kijelentése ugyanis nem 
áll, hogy Román Sándor a per folytán megte
hette kifogásait. Ha illető tisztelt képviselőtár
saim ezen nézetöket szabálykép akarnák fölál
lítani, akkor, bátor lennék azt mondani, hogy 
kimondott elvüknek horderejét meg nem gondol
ták: mert a kegyelmi tény egy órával, egy nap
pal azelőtt következhetik be, midőn az Ítélet 
hozatott; ugy hogy néha physikai lehetetlenség, 
hogy a birói hatóságnak és a vádlottnak a ke
gyelmi tényről tudomása legyen, minélfogva a 
pert megszüntetni a bíróság legjobb akarata 
mellett sem lehetett; és ily esetben mégis min
denkinek azt kell mondani, hogy habár az illető 
bíróság a kegyelmi tényről csak utólagosan ér
tesült, az elmarasztaló itólet már gyökerében meg
szűntnek tekintendő, és a kegyelem arra is ki
terjesztetik. (Helyeslés bal felől.) 

Nem tudom, így történt-e a balázsfalvi pro-
nuneiamentóra nézve? átalában azt sem tudom, 
téuy-e az, hogy a balázsfalvi pronunciamento 
képezte-e tárgyát a Román Sándor-féle sajtóper
nek ? s ha az képezte: nem tudom azon felelős
séget magamra vállalni, hogy mi e körülmény 
nek kiderítése előtt kétségbevonhatlannak te
kintsük az ítéletet. Ily helyzetben nem kötelez
hetem magamat a kiadásra ; hanem azon óhaj
tásomat fejezem k i : vizsgáljuk meg ezen körül
ményt, hogy kiderítsük azt, miszerint áll-e az, 
hogy a Román Sándor elitéltetését képező tény-
álladék azonos azoD tényekkel, a- melyekre ő 
felsége kegyelmet adott ? Mert az esetben én a 
kegyelem érvényesülését látnám megsemmisülni 
az által, hogy mi az ítélet végrehajtását elren-
delnők. 

Nem áll az sem, a mit Perczel Béla kép
viselő ur ellenvetett: hogy Román Sándornak 
volt ideje a perben kifogásait megtenni, hogy 
ezt meg is tette és hogy ez figyelembe nem vé
tetett. De ha oly kürülmény megbirálásáról van 
szó, mely a perrendtartás által soha nem alte-
ráltathatik, akkor a háznak igen is kötelessége 
ezen körülményt constatálni. A kegyelmi tény 
által soha semmi körülmény között azon Ítélet 
meg nem fog szüntettetni. Ha kegyelmezós történt 
a balázsfalvi pronuneiamentora nézve, és a kér
déses ujság-ezikk azonos azon tényekkel, me
lyekre a kegyelem ki van terjesztve, akkor ok
vetlenül az ítéletnek önmagában meg kell sem
misülni. A perrendtartás szempontjából a per 
folytán tett mulasztásokért, az ítélet kimondása 
esetében felelős az illető vádlott; de a ház előtt 
az ottani mulasztás ily körülményre nézve mint 
a kegyelmi tény, figyelembe nem jöhet. 

KÍPT. H. NAPLÓ 1844 IV. 

T. ház! Nagy fontosságú azon indok is, 
melyet Simonyi képviselőtársam felhozott; de 
mind a mellett azon indokból a kiadatást még 
sem tudnám megtagadni : mert habár nem tar
tom teljesen a tényeknek megfelelőnek Perczel 
képviselőtársamnak azon állítását, hogy a május 
3-kai miniszteri rendelet, melylyel az esküdt
szék életbe léptettetik, a bíróságok szervezésére 
ki nem hat, és egyedül az eljárást szabályozza, 
— és pedig nem tartom helyesnek azért, mert 
az 1848-ki törvények szerint kivételes bíróság
nak nincs helye, hanem az esküdtszékek rendes 
bíróságok kebelében állitandók,és a rendes bírósá
gok felügyelete alá helyezendők, a miből az kö
vetkezik, hogy a mostani kivételes bíróság egye
nes ellentétben áll az. 184:8-ki törvények e 
tekintetbeni rendelkezéseivel, mind a mellett 
mondom , hogy Perczel Béla képviselő úrral 
e tekintetben egyet nem érthetek, ezen in
dokot el nem fogadhatom; el nem fogadhatom 
pedig azon átalános meggyőződésemnél fogva, 
hogy azért mert valamely bíróság egy vagy 
más tekintetben nem alkotmányos utón jött 
létre, hogy azoknak íenállása egy, vagy más 
tekintetben törvénybe ütközik, vagy legalább 
annak meg nem felel, ez soha érvül nem szolgál
hat arra, hogy a bíróságok ítéleteinek szentsé
gét támadjuk meg, mert akkor vissza kellene 
nyúlni egy hosszú évek során át létezett tör
vénykezési szerkezetre, és azon törvényszékeknek 
minden Ítéletét érvénytelennek kellene nyilvá
nítani, mert hiszen azok sem törvényesek. Ezen 
indokból tehát, azon magasabb indokból, mely 
előttem áll és mely fontosabb, igen is elutasit-
hatlan kötelességemnek tartom, a másik indokot 
figyelembe venni, és arra szavazni, hogy addig, 
mig az emiitett körülmények ki nem derittetnek, 
a t. ház érdemleges határozatát felfüggeszteni 
méltóztassék. 

Bátor vagyok ennélfogva a bizottság t. 
előadójához azon kérdést intézni: van-e azon 
helyzetben, hogy azon körülményekre nézve, me
lyek a t. két képviselőtársa.m által ezen oldal
ról felhozattak, kimerítő és biztos adatokon 

| nyugvó felvilágosítást nyújthatna? Ha igen: akkor 
1 azt hiszem, ezen körülmények tekintetbe vételé-
i vei a ház a bírálást már most teljesítheti. 

Ha pedig nem: akkor visszautasitandónak tar-
i tom az ügyet a mentelmi bizottsághoz, a t. 
j háznak azon végzésével, miszerint a mentelmi 

bizottság e körülmények földerítése után újra 
' tegyen jelentést a háznak. (Helyeslés.) 

J u s t h J ó z s e f : T. ház! Kiss János kép
viselőtársam azon kezdte beszédét, mintha a 
mentelmi bizottság az 1870-ki XI. törvényezik-
ket figyelmén kívül hagyta volna. Mit akart 
ezzel mondani, nem igen tudom, hacsak nem 
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akarta kérdéssé tenni azon törvényeket, melyek 
e tekintetben léteznek, s azon határozatokat, me
lyek jogérvényüvé váltak, s melyeket az ország
gyűlés hozott. Tehát e tekintetben nem volna 
egyéb felelet. 

Köteles vagyok azonban felvilágosítást adni 
az előttem szóló t. képviselő urnák, ki azt mon
da, hogy a mentelmi jog törvényen alapszik. Ez 
nem áll. Tisztán kimondva, sem az egész corpus 
jurisban, sem az 1848-ki, sem az 1868-ki törvé
nyekben mai napig nem foglaltatik oly mentel
mi jog törvény által szabályozva, milyet mi jö
vőre megállapítani akarunk. En igen is jól tu
dom, hogy 1848 előtt a követek némikép bizto
sítva voltak, salvus conductusuk volt, de felelősek 
voltak még azért is, a mit a törvényhozás termé
ben kimondták. Nem szükség e tekintetben 
többre hivatkoznom, mint az 1836-ki esetre, mi
dőn Tágent stante sessione beperelték. 1867-ben, 
mikor a delegatio kiküldetett, az 1867-ki XH. 
tőrvényczikk 47-ik §-ában megállapítottuk, mi
csoda mentelmi jogot fognak élvezni azok, kik 
a delegátiónak tagjai lesznek, és akkor eszünkbe 
jutott, hogy ha azokra kiterjesztjük ezen mentel
mi jogot, magától értetik, hogy a nemzet képvi
selői csekélyebb joggal nem bírhatnak, mint a 
delegatio tagjai. 

Azt méltóztatott továbbá mondani, hogy 
Perczel Béla t. barátom csak arra reflectált vol
na, vajon Román Sándor oly tettekért pörölte-
tett-e be, melyek egyenes összeköttetésben álla
nak képviselői állásával, mert — ugy mond — 
ez oly tág értelmű, hogy különféle magyaráza
tokra adhat alkalmat. Ezt megengedem; de a 
bizottság nem csak erre volt figyelemmel, hanem 
fő figyelme mindig az volt, és ugy tanultam itt 
e teremben, midőn a delegatio tagjainak men
telmi jogát tárgyaltuk, hogy a főtekintet az: va
jon a perbefogatás nem történik-e zaklatásból, 
vajon az illető képviselő nem korlátoztatik-e e 
főhatalom által szabad működésében, nem gáfcol-
tatik-e abban? Miként áll a mostani eset ? és erre 
bátor vagyok figyelmeztetni ez előttem szóló t. 
képviselőt és azokat is, kik a mostani esetet az 
előbbivel párhuzamba állították. Midőn- Román 
Sándort perbe fogták, ő képviselő nem volt, te
hát az ő perbefogatása tisztán áll, s mire kel
lene a meneteimi bizottságnak ügyelni? Arra, 
hogy ugy ne történjék, mint nem rég Burkus 
országban történt, hol a képviselőket, miután 
haza mentek, perbe fogták oly tettekért, me
lyeket mint képviselők követtek el. Meggyőződ
tünk, hogy az egész állítólagos vétség semmi 
összeköttetésben nem áll Román Sándor képvi
selői működésével, s csak mint egy lapnak szer
kesztője idéztetett perbe, ki felelős az abban 
megjelent közleményekért. Hiszen én valóban 

nem tudom megfogni, hogy, ha már a 48-ki tör
vény nem tiszta, ha nem tiszta a háznak e te
kintetben hozott határozata, mely által oda uta
síttatott a miniszter épen a 48-ki törvények 2. 
fejezetében foglalt 17. §-a szerint, hogy az eljá
rásról adjon ki szabályokat : akkor kérdés alá 
lehet vonni akár micsoda fönálló törvényt, és 
akkor törvényünk nincs. 

Igaz, hogy a törvényhozásnak joga van ilyes
mit is tenni, ezt nem tagadom; de a ház kül
döttségének ehhez joga nincs. A mentelmi bizott
ság megtette kötelességét : meggyőződést merített 
az iratokból s a t. ház böleseségétől fog függeni, 
hogy elfogadja-e véleményét vagy nem. 

Továbbá, miután arról meggyőződtünk, hogy 
Román perbefogatása nem azért történt, mert ó 
mint képviselő a házban valami imputatió alá 
eshető nyilatkozatot tett, de semmi összekötte
tésben sincs e perbefogatás képviselői működé
sével : e pontban megnyugodtunk, s azt mondot
tuk : eddig az eljárás nem aggodalmas. 

Másodszor az a kérdés, vajon törvényes volt-e 
a bíróság vagy nem ? az előttünk fekvő saj-
tóbirósági periratokból meggyőződtünk, hogy csak
ugyan törvényes bíróság járt el. Annak meg
vizsgálása, vajon igazságosan itélt-e azon törvé
nyes bíróság ? ránk nem tartozott: mert akkor 
minden birói függetlenségnek vége lenne, ha a 
törvényhozás fölebbezési biróságképen működnék. 

Harmadszor az a kérdés, mi képezi a vád
nak alapját ? E tekintetben is meggyőződést sze
reztünk magunknak a periratokból, s világosan 
kitűnt, hogy a perbefogatásra alapul az általa 
szerkeztett ,Pederatiunea" ezünü lap szolgált. 

Negyedszer, hogy a törvényes bíróság elma
rasztaló ítéletet hozott-e? Nekünk is feltűnt, 
hogy mindjárt az első pillanatban nem feküd
tek előttünk az erre vonatkozó adatok, de a bí
róság azután minden periratot beadott. Igaz, 
hogy Román Sándor azon napon ítéltetett el, 
mikor választása történt. De, t. ház, ez az esetre 
nézve egészen mindegy, mert akár lett volna 
Román elválasztva, akár nem, az Ítélet minden
esetre érvényes lett volna, miután törvényes bí
róság által hozatott. Ha nem lett volna megvá
lasztva, akkor nem folyamodtak volna hozzánk, 
hogy adjuk ki, s csak miután képviselő lett, 
fordult e végett a bíróság a képviselőházhoz. 

Végre még az mondatott . . . (Nyugtalanság) 
Bocsánat: ha valamely küldöttség eljárása min
denféle magyarázatoknak vettetik alá, gondolom, 
becsülete megkívánja, hogy mondja ki, mire 
alapította véleményét. (Helyeslés.) Végre még az 
mondatott: Román ő felségétől kegyelmet nyert. 
Nekünk erről nem volt tudomásunk. Miután 
Román Sándor pere a törvényes bíróság előtt 
tárgyaltatott, miután e per fölvitetett egészen a 
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semmitő törvényszékig és ott is eldöntetett, és 
mi másból nem voltunk képesek magunknak 
meggyőződést szerezni, mint az előttünk fekvő 
periratokból, ha meg van kegyelmezve, ezt bi
zonyosan élvezni is fogja. 

Miletics Szvetozár: T. ház! Én a 
mentelmi bizottság jelentésének indokolásában 
saltus logicus-t látok: mert az első pontban az 
mondatik, hogy a kérdéses sajtóper Román Sán
dor ellen a törvényes biróság előtt 1868. már-
czius 18-án, ugyanazon napon, melyen az elma
rasztaltatott, képviselővé választatott, minélfogva 
ezen ítélet végrehajtására a képviselőháztól en
gedély volt kérendő. E saltus logicus épen abban 
áll, hogy a mentelmi bizottság abból azt követ
kezteti, hogy ezen ítélet végrehajtására a képvi
selőház engedélye volt kikérendő, a helyett, hogy 
azt következtette volna, hogy azért, mert Román 
képviselő ur azon napon képviselővé lett választva, 
az ítélet, és a tárgyalás ipso jure semmis, és 
hogy a közvádlónak kellett kérni a képviselőház 
engedelmét. Én ennélfogva pártolom Hodossiu kép
viselő ur indítványát. (Helyeslés a szélső bal oldalon. 
Felkiáltások: Szavazzunk!) 

K á l l a y Ö d ö n : T. ház! Én csak azért 
szólalok föl, hogy egy téves jogfogalmat igye
kezzem helyreigazítani. T. barátom Halász Bol
dizsár azon alkotmányos érv ellenében, melyet 
t. barátom Simonyi Ernő fölhozott, azt válaszolá, 
miszerint az alsóháznak joga van a törvényeket 
magyarázni. En tagadom, hogy az alsóháznak 
joga van a törvényeket magyarázni. A felsőház
nak sincs joga erre; hanem van igen is a felső
háznak, az alsóháznak és a koronának együtt
véve : azon hatalom magyarázhatja a törvénye
ket, nem pedig az alsóház. Sajnos volna, ha az 
alsóház magyarázná a törvényt, mert akkor 
igen közel állanánk a franczia conventhez, a mi
től Isten mentsen meg. Miután pedig t. barátom 
Halász Boldizsár azon alkotmányos okot, melyet 
t. barátom Simonyi Ernő előadott, a fenemiitett 
érvvel meg nem döntötte, nekem pedig, mint al
kotmányos polgárnak, egyedül csak azon törvé
nyes bíráknak kell engedelmeskednem, kiket a 
törvény megállapit; a jelenlegi sajtóbiróság pe
dig csakis a két ház határozatán alapszik: mind
addig, mig a fejedelem szentesítése alá nem ter
jesztetett, törvényes bíróságnak nem ismerhetem, 
s ennélfogva Román képviselő urat kiadatni nem 
akarom. (Helyeslés a szélső bal oldalon. FóíkiáUá-
sok: Szavazzunk!) 

C s i k y S á n d o r : Tiszt, ház! (Zaj. Eláll! 
Szavazzunk '.) Majd( akkor állok el, ha elmond
tam! (Derültség.) Én ezen kérdésben azon véle
ményben vagyok, hogy a mentelmi bizottságnak, 
a midőn hozzája valamely sajtóbiróság által ho
zott ítélet megvizsgálás végett küldetik a ház 

által, annak a mentelmi bizottságnak annyi joga 
van, és egyszersmind kötelességében áll, misze
rint azokat az okmányokat, melyeknek alapján 
valamely képviselő ellenében marasztaló Ítélet 
hozatott, megvizsgálja. (Fölkiáltások a jobb olda
lon! Eláll!) Tessék megnyugodni, hogy nem ál
lok el. (Zaj.) Mig türelemmel nem lesz a tiszt. 
ház, addig nem szólok. (Halljuk!) Azon okmá
nyokat tehát, melyeknek alapján az illető sajtó
biróság által valamely képviselő elmarasztalta
tott, neki vizsgálat alá venni kötelessége és joga 
is. Különben miért adatnék akkor ki a mentelmi 
bizottságnak az a kérvény, melyet az illető kép
viselőnek kiadatása iránt ide intéz a fiscus % mi
nek adja akkor ki neki? ha nem azért, hogy 
adjon véleményt az iránt, vajon van-e helye itt 
a kiadatásnak vagy nincs? Ha véleményt akar 
adni, miből adja azt? Hiszen nem mondja ezt a 
maga fejéből, az okmányok tartalmából kell azt 
neki adni. (Zaj.) 

E l n ö k : Kérem a t. házat, legyenek tü
relemmel s méltóztassanak a képviselő urat ki
hallgatni. (Halljuk!) 

C s i k y S á n d o r : Ugy látom, czélzatosan 
van szenvedése némely képviselőtársamnak arra, 
hogy majd zavarba fogja hozni az ezen oldalon 
szóló elvbarátaimat, és ehhez képest majd az 
igazságnak zsebbe való dugását eszközölni és az 
igazságtalanságot fogja érvényre emelni. Ez nem 
parlamenti eljárás, melyet pedig nagyon szeret
nek hangoztatni némelyek. (Dologra!) 

Tehát, mondom, t. képviselőház, a mentelmi 
bizottságnak, ha az okmányokat nem tudja, nem 
olvassa, ebben a kérdésben véleményt a ház 
elé terjesztenie nem lehet ; s akkor a mentelmi 
bizottságnak létezése chimaera, illusorius, haszon
talan ; (Ohé!) ha pedig, a mint én nem hiszem, 
nem is mondom, hogy haszontalan, de az lenne 
azon esetben, ha nem gyakorolná azon jogát, 
hogy az okmányokat megvizsgálja s azoknak 
tartalmából merítené azon indokot, melyet véle
ménye gyanánt a ház elé terjeszt. 

így tehát az okmányokat neki meg kell 
vizsgálni. 

J u s t h J ó z s e f : Meg is vizsgálta! 
C s i k y S á n d o r : Ha az okmányokat meg

vizsgálja, itt azt kell tekintetbe venni, vajon 
zaklatás kérdése forog-e fen a képviselő ellen 
vagy nem? Már most kérem, hogy zaklatás kér
dése forog-e fen, miből meríti a mentelmi bi
zottság az olyan tényt, mint a minő itt kér
désben forog, nem zaklatás-e? 

Ha az áll, mit tiszt, képviselőtársaim közül 
többen emiitettek, hogy ő felsége, mielőtt még 
e per megindittatott volna, de ha megindítása 
után történt volna is, azon pronunciamento köz
zététele miatt az illetők ellen, a kik a balásfalvi 

6* 



44 81. országes iiiés deczember 4. t869. 

összejövetelben részt vettek, a vizsgálatot kegye
lem utján megszüntette, mihez a magyar király
nak gyakorlati joga van, (Zaj) de joga van tör
vény szerint is. . . (Zaj.) Nem. tévedésből mon
dom ezt: mert vannak oly esetek, midőn csak 
gyakorlatilag gyakoroltatik a fejedelem által a 
kegyelem. (Zaj.) Ugyan törvényeink értelmében 
a hétszemélyes tábla ítéletét magának a törvé
nyes királynak sincs joga megváltoztatni, és 
mégis vannak esetek, midőn a fejedelem a hét
személyes tábla ítélete ellenére is kegyelmet ád; 
(Fölkiáltások: Azt is szabad!) és igy ez a gya
korlaton alapuló oly jog, mely nem a törvény
ből merittetik. Ezért mondtam én azt, hogy a 
gyakorlatnál és a tőrvénynél fogva illeti e jog 
a fejedelmet. Ha tehát ezen jogot a fejedelem 
gyakorolta, és az ítéletet minden következmé
nyével egyetemben megsemmisítette, és azok el
len, a kik a balásfalvi gyűlésben részt vettek, 
a vizsgálatot megszüntette : akkor nem zakla
tás-e az, ha a fiseus ennek ellenére sajtóbiróság 
elé idézi Román Sándort? 

Es nem zaklatás-e ez, ha tekintetbe vesz-
szük azon másik kérülményt, a mely itt fölho
zatott, hogy tudniillik épen azon napra, t. i. 
márczius 18-ra tüzetett ki a sajtóbiróság előtti 
végtárgyalás, a mely napra Bihar megye azon 
kerületében, hol Román Sándor mint jelölt föl
lépett, a választás ki volt tűzve, a melyben pe
dig Román Sándornak, mint jelöltnek, szerepe 
volt. Itt tehát ez is világos zaklatás, mer arra 
czélzott, hogy Román Sándor választói elszéled
jenek. 

Ha tehát két ily tény merül föl, mely a 
zaklatásnak világos bizonysága, akkor a képvi
selőház azon határozata szerint, hogy, a hol va
lamely képviselő ellen zaklatási esetet lát föl
merülni, azon képviselőt nem adja ki, nem le
het mást tenni, nézetem szerint, mint a kiadást 
megtagadni. 

Ehhez képest én is, nem akarván hosszas 
lenni, (Éljenzés jobb felől) oda nyilatkozom, hogy 
a kiadásnak helyét nem látván, a mentelmi bi
zottság véleményét mellőztetni óhajtom. (Helyes
lés a szélső bal oldalon.) 

T i s z a K á l m á n : A vitatkozás jelen stá
diumában részemről is szükségesnek tartom, le
hető legrövidebben adni elő nézetemet és azon 
álláspontot, melyet e tárgyban elfoglalok. 

Legelsőbben is előre bocsátom, hogy ha te
kintetbe veszem azokat, a mik hasonló körülmé
nyekre nézve a házban, a mentelmi bizottság 
eljárását illetőleg, mintegy utasitásképen helye
seitettek, bármi legyen is különben nézetem a 
ház teendőire vonatkozólag, a mentelmi bizottság 
eljárását, mondom, tekintve azon utasítást, tö- | 

kéletesen helyesnek és kifogás alá nem éghető
nek találom, és igy a mentelmi bizottság eljárá
sát, ha a ház teendőjére nézve más is véle
ményem , meggyőződésem szerint egyátalában 
semminemű megrovás vagy roszalás nem illet
heti: mert ö eljárt azon utón, me]y az ügy ál
tal eléje szabva volt. Tökéletesen igazsága van 
Justh képviselő urnák, midőn azt mondja, hogy 
a ház határozhat saját bölesesége és belátása 
szerint. 

Simonyi Ernő t, képviselőtársam az eljárás
nak törvényességét támadta meg, t. i. a sajtó
ügyekben ítélő bíróságot. Én részemről elvileg 
neki átalában azokban, a miket mondott, igaz
ságot adok, mert én is azon hitben vagyok, 
hogy sokkal helyesebb, törvény által rendeztetni, 
sőt, igazság szerint, törvény által kell rendez
tetni minden ily bíróságoknak, és ha olykor 
nevezetes átalakulások perczeiben rövid időre 
igazolható is oly eljárás, a minő követtetett, való
ban nem helyes, hogy most, majdnem három év 
múlva, ugyanazon stádiumban vagyunk, melyben 
akkor voltunk. Mondom, én ezt elvileg tökéle
tesen helyeslem , bár nem szeretnék azután az 
országgyűlés két háza által hozott határozatok 
tekintélyére nézve épen oly kicsinylőleg véle
kedni , mint az előttem szólók közül többen 
tevék. De hogy áll a kérdés most? Ugyanazon 
bíróságok ítélnek a sajtóvétségeknél nem képvise
lők fölött; már pedig azt nem lehet állítani föl — mit 
nem hiszem, hogy szándéka lett volna Simonyi kép
viselőtársamnak — hogy csak a képviselőkre nézve 
ne fogadjuk el az Ítéletet: mert azon birák Íté
letét nem tartom oly eljárásnak, mely ne vohia 
megegyeztethető akár a jogegyenlőséggel, akár 
a képviselői állással: mert én legalább azt hi
szem, ha nincs is positiv törvény rá, de a régi 
gyakorlat is igazolja, hogy a képviselőnek kell 
bizonyos mentelemmel bírni; de a nem képviselői 
teendőkre nézve privilégiumnak a képviselőség
nek lenni nem szabad. (Helyeslés.) 

A ház természetesen tovább mehet eljárá
sában, mint azt a mentelmi bizottság teheti, és 
én részemről soha sem fogadnám el azon indo
kolást, hogy a háznak rendes törvényszék által 
hozott ítélet folytán már kötelessége legyen tag
ját kiadni; én azt tartom, nincs oly tör
vényszék, nincs oly törvényes fórum, mely 
ítélete által a képviselőházat kötelezhesse vala
mely tagjának kiadására, valamint, ha a képvi
selőház tagját ki nem adja, ez is nem azt teszi, 
hogy a törvényszék ítéletét megsemisiti, mert 
ehhez a háznak joga nincs; hanem azt teszi, hogy 
az ítéletet mindaddig, míg az illető a háznak 
tagja, végrehajtani nem lehet; ehhez pedig a 
képviselőháznak souverain állásánál fogva jogának 
lenni kell. 
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Tovább megyek e dologban. A jelen eset
ben, őszintén bevallom, azok után, a mik mon
dattak, tekintve magát azon kérdést is, hogy 
forgott-e fön zaklatás vagy nem, teljesen kide-
ritettnek nem látom; nem látom pedig azért, 
mert ha áll az a két dolog, a mi itt fölhoza
tott, hogy azon beperelt czikkek nem szólanak 
egyébről, mint azon bizonyos balásfalvi pronun-
eiamentóról, ha még hozzá áll az, hogy ezen 
czikkek ama kegyelmi tény előtt és nem utána 
Írattak: akkor részemről valóban azt látom, 
hogy zaklatás esete forog fön, midőn azok, kik 
valójában a bűnös cselekvényt, mely a sajtóper 
alapját képezi, elkövették, fölmentettek, és va
laki csak azért, mert ugyanezt közölte, elitélte
tik. Én — mondom — ezen pontra nézve nem 
látom teljesen kiderítve azt: volt-e itt helytelen 
zaklatás vagy nem ? Természetesen — mert ismét
lem, hogy a törvényszékek, különösen az esküdt
székek tekintélyét bántani nem akarnám — ha a 
képviselőház azt derítené ki, hogy volt zaklatás, 
és azért képviselőtársunk kiadatását megtagadná: 
ez ismét a törvényszék eljárására és ítéletére 
befolyással nem bír, az miránk, ez alkalommal 
legalább, nem tartozik. 

Kénytelen vagyok egy más tekintetben is 
elmondani nézetemet, mert különböző oldalról 
történt erre hivatkozás. (Halljuk!) 

Az egész zavarnak e perczben — azt hiszem 
— alapja le van téve azon kegyelmi tényben, 
mely nem hiszem, hogy helyesen és alkotmányos 
utón jött létre. Szabad ezt itt minden vétség 
nélkül kimondanom, mert — miként igen jól 
•méltóztatnak tudni — a kegyelmi jog, igaz, 
tisztán fejedelmi jog; de mint a fejedelemnek 
minden nyilvános tényeért, ezért is tanácsadói 
felelősek. Tehát e tekintetben is szabad vélemé-
nyünket elmondani. En, t. ház, azon meggyőző
désben vagyok, hogy a kegyelmi tény gyakorlá
sának ideje akkor következik be, mikor már 
ítélet van hozva. De ha az összes bűnügyi eljá
rást, egyfelől a haza polgárainak jogát, másfelöl 
a hazai törvényszékeknek törvényes eljárási 
kötelességét kijátszásoknak kitenni nem akarjuk, 
ha nem akarjuk, hogy ezek illusoriussá legyenek: 
nem lehet szokásba hozni azt, hogy a kegyelmi 
tény olyként gyakoroltassák, hogy a függő vizs
gálatok megszüntettessenek. A kegyelmi tény a 
büntetést elengedheti, de a vizsgálatot nem sza
bad fölfüggesztenie. (Helyeslés.) Nem szabad pedig, 
a? általam elmondottakon kivül, még azért sem 
fölfüggesztenie a vizsgálatot, mert ha fölfüggeszti 
oly esetben, midőn valóban bűnről van szó, ez 
megsértése az ország többi polgárainak; oly eset
ben pedig, midőn a vádlott ártatlan, megfosztja 
őt attól, hogy ártatlanságát bebizonyíthassa. (IIe-
lyeslés.) 

Ez indokoknál fogva — elmondván ezekről 
nézetemet — én, t. ház, kénytelen vagyok ha
tározottan kimondani, hogy, ha ma, e perczben, 
méltóztatnak ezen kérdés fölött szavaztatni: én, 
ellenkezőleg a mentelmi bizottság véleményével, 
arra fogok szavazni, hogy illető képviselőtár
sunk ki ne adassék (Helyeslés bal felől); azonban 
szívesen hozzájárulok Máttyus képviselőtársam és 
barátom azon indítványához, melynél fogva ő 
ezen ügyet a homályos körülmények kiderítése 
végett a mentelmi bizottsághoz visszautasittatni 
kívánja. (Helyeslés bal felől.) 

E l n ö k : Máttyus képviselő ur írásban is 
beadta előbb csak szóval előadott indítványát. 

J á m b o r P á l j e g y z ő (fölolvassa Máttyus 
Arisztid módositványát:) „Nem levén a ház azon 
helyzetben, hogy azon körülmény valódisága fö
lött, vajon a Komán Sándor ellen hozott sajtó-
birósági ítélet által büntetett tényre ő felsége 
kegyelmi jogát gyakorolta-e ? ugy szintén, vajon 
a sajtóvétség, mely miatt Román Sándor elitél
tetett, ő felsége kegyelmi tényét megelőzte vagy 
követte-e ? mely körülménynek előleges kiderítése 
nélkül a ház ez ügyben határozatot hozni ma
gát illetékesnek nem tartja : ennélfogva jelen 
ügy a fenemiitett körülmény kiderítése végett a 
mentelmi bizottsághoz visszautasittatik." 

H o r v á t h D ö m e : T. képviselőház! Epén 
t. képviselőtársam, Máttyus Arisztid, hivatkozott 
volt meggyőződésére, és pedig jogászi meggyőző
désére. Azt hiszem, mindnyájan meggyőződésün
ket követjük. Én magam is, megkérdve jogászi 
meggyőződésemet, nyilvánítom, hogy a központi 
bizottságnak eljárását (Bal felől: Nem központi! 
Mentelmi!) és indokait correcteknek és helyesek
nek találván, egyszerűen nyilvánítom, hogy a 
mentelmi bizottság véleményéhez képest, részem
ről igenis Román Sándor képviselő ur kiadásába 
beleegyezem. 

Ugyan kérdem, lehetett-e, szabad volt-e a 
mentelmi bizottságnak másról tanakodni, mint 
egyszerűen megvitatni azon kérdést, vajon az 
illető képviselő az illetékes bíróság által lett-e 
megidézve és elitélve, és második sorban, vajon 
oly vétségért, bűntényért, vagy bárminek nevez
zük, lett-e elitélve, melyet mint képviselő, vagy 
mint magán ember követett el ? Miután azonban 
ezzel tisztában volt a mentelmi bizottság, nem 
volt más teendője, és nem lehetett más eredmé
nye tanácskozásainak, mint az, hogy a kiadatásba 
belenyugva, nekünk ezen véleményét tolmá
csolja: nekünk sem lehet más föladatunk, mint 
ezen kérdéseket meghatolni. íme, a mentelmi 
bizottság eléggé megvizsgálta a tárgyiratokat, 
ime, a mentelmi bizottság eléggé correcte indo
kolja, hogy mindezek megtartattak és rendben 
találtattak. 
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Énnekem e szempontból a kiadás ellen nincs 
kifogásom, s azért arra szavazok. 

Kiadni vagy ki nem adni? az a kérdés 
előttünk. Ha azt mondjuk egyszerűen, ki nem 
adjuk, ez annyi lenne, mint prostituálni a birói 
institutiót, (Élénk ellenmondás bal felől) prosti
tuálni a birói Ítéletet, (Nagy zaj bal felől) pro
stituálni magát a képviselőtestületet: (Élénk el
lenmondás bal felől) ki nem adni, ha az illető 
bűnt vagy vétséget követett is el, annyi lenne, 
mint kimondani, hogy a képviselő a tőrvény 
fölé álljon: a mit pedig csak nem akarhatunk. 
(Zaj.), 

Épen azon szempontból óhajtom — és óhajta
nám még akkor is, ha magamról volna is a 
kérdés — hogy Román Sándor képviselő a mondott 
értelemben kiadassák. 

Röviden tehát részemről ujabban is nyilvá
nítom, hogy a mentelmi bizottság jelentését és 
az abban fölhozott indokokat helyeseknek és sza
batosaknak találom; azért elfogadására sza
vazok. 

B a b e s V i n c z e : T. ház! (Jobb felől: 
Szavazzunk ! Halljuk! Zaj.) Nem fogom... (Helyre!) 
Nincs szándékom megtámadni sem a mentelmi 
bizottság eljárását, annál kevésbbé megtámadni 
az eljáró törvényszéknek törvényességét s az 
ítéletnek jogosultságát; annál kevésbbé lehet 
ezen szándékom, mert e tekintetben teljesen osz
tozom Tisza Kálmán igen t. képviselő ur néze
tében, s mert valóban ugy áll a dolog, hogy ha 
már a törvényszék igy járt el százak ellen, nem 
lehet kiíogást tenni akkor, mikor egyről van 
szó. (Bal felől helyeslés.) Nem is szólnék ez ügy
höz, ha rám nézve szintoly homályosak és bi
zonytalanok volnának az ügy körülményei; mert 
ez esetben szintén belenyugodnám abba, a mit 
Tisza képviselő ur és előtte Máttyus képviselő 
ur kimondottak ; hanem előttem tisztán áll
nak a körülmények, meglehet, hogy az csak ma
gán tudomás, hanem azt tartom, hogy nemcsak 
nekem van tudomásom, hanem a kormány
nak is. 

Magam is osztozom azon nézetben, melyet 
először Halász képviselő ur, azután Tisza kép
viselő ur kifejtett, a kegyelem iránt, én is azt 
tartom, hogy a kegyelemnek jogi fogalom szerint 
•csak akkor van helye, ha már Ítélet hozatott; 
de viszont azt gondolom, hogy e kérdés elesik: 
mert a kegyelem már megadatott. Itt a kegye
lemnek helye volt, midőn még a vizsgálat fo
lyamatban volt, és igy én e tényt ugy veszem, 
és gondolom köteles vagyok ugy venni, a mint 
áll, és e tény nem is fog megtámadtatni senki 
által. 0 felsége a kegyelmet kimondá, azon té
nyekre nézve, és ez által megszüntettetett a 
vizsgálat azok ellen, kik a tényt elkövették. 

Ebből kiindulva, én egy kis zaklatást mégis 
látok ez ügyben, és azért vagyok bátor fel
szólalni. A zaklatás jelét látom először is a perbe
idézésben, mert az akkor történt, midőn már ő 
felsége kegyelme kimondva volt. Azt a fiaeus 
igen jól tudta, hogy a tény kegyelem utján 
megszüntettetett, és mégis megindította a port, 
ez tehát, nem mondom hogy zaklatás, de leg
alább annak jele. Második jele a zaklatásnak 
abban van, hogy épen azon napra tüzetett *a 
végtárgyalás, midőn a választás történt. Meg
választatott Román Sándor ugyanaznap képvi
selőnek; én tehát e tényben mit látok 1 Azt 
látom, hogy a választott képviselő elitéltetett. és 
pedig hogyan ? Elitéltetett a háztól kifolyt enge
dély nélkül. Nem fogom semmi esetre kárhoz
tatni vagy megtámadni a törvényszéket, hisz az 
nem tudhatta, hogy meg lesz Román választva; 
de azt gondolom, épen azért, mert itt azon eset 
forog fen, hogy egy megválasztott képviselő el
itéltetett, a háznak joga és kötelessége azt te
kintetbe venni most, midőn azon képviselő ki
adatásáról van szó. (Zaj. Elnök csenget. Halljuk!) 
En, t. ház, azt tartom mindkét tekintetben, hogy 
még más, mint képviselő ellen sem lehetne pert 
folytatni és ítéletet hozni oly tény miatt, mely
ről bizonyos, hogy ő felsége kegyelmét nyerte 
először, másodszor azt gondolom, hogy ha valaki 
ellen a bűnper akkor indíttatott és a vizsgálat 
be is fejeztetett, mielőtt képviselő volt, mihelyt 
azzá lett, ellene itelet nem hozható a t. ház en
gedélye nélkül. 

Ez nézetem; és épen mert itt ellenkező el
járás történt, ugy vélem, érdekében van a ház
nak annál inkább megtagadni a kiadást, mert ezt 
nem csak a háznak, hanem a kormánynak, legin
kább pedig ő felségének tekintélye kívánja, ki a 
kegyelmet kimondta. Ezek alapján, miután előt
tem tisztán áll a dolog, a kiadás mellett nem 
szavazok. (Zaj. Szavazzunk!) 

E l n ö k : Senki följegyezve nincs; a dis-
cussiónak vége. 

I v á n k a I m r e : Ha elhalasztatik a tár
gyalás, akkor élek szólásijogommal. (Eláll!) 

H a l á s z B o l d i z s á r : A házszabályokra 
hivatkozom. (Eláll!) 

E l n ö k : Az előadónak van joga szólni. 
H o f f m a n n P á l e l ő a d ó : T. ház ! 

Midőn a ház jogaival élve, a mentelmi bizott
ságot kebléből megválasztotta, nincs kétség, 
hogy ez által tökéletesen azon véleményben volt, 
a mint Tisza Kálmán képviselőtársam is mondta, 
hogy a mentelmi bizottság csak véleményt fog 
terjeszteni a ház elé, és a ház az e tekintetben 
souverain jogával fog végleg a felett határozni: 
vajon a mentelmi bizottság véleményét elfogadja-e 
a maga részéről, magáévá teszi-e vagy nem ? 



81. országos ülés deczember 4. 1869. il 

T. ház! A mentelmi jog gyakorlatánál két 
tekintet vezette a mentelmi bizottságot : egyik 
tekintet volt, hogy ezen háznak minden egyes 
tagja háboritlan élvezetében maradjon azon men
tességnek, mely a képviselői tiszt teljesítésének 
nélkülözhetlen feltétele ; de más részről szem 
előtt tartotta azon, nem kevésbbé nyomatékos 
tekintetet is, hogy a törvény uralma megvaló
sulva legyen. Valamint tehát meg vagyok győ
ződve, hogy a t. háznak egy tagja sem óhajtja 
egyrészről sem a képviselő illető mentességét 
megtámadni és csonkítani hagyni : ugy hiszem, 
azon tekintetet sem fogja a t. ház csekélyebb
nek tartani, hogy az igazságszolgáltatás e ház 
teremén ne akadjon fel, hogy azon körülmény 
miszerint e házban van, ne képezzen asylumot 
számára, a középkor intézményeiképen; (Oké l a 
bal oldalon) hanem hogy az igazság karja el
érje őt mindenütt, e házban is, mely épen az 
igazság fő őréül van rendelve. (Helyeslés jobb felöl.) 

Ezek előre bocsátása után, t. ház, bátorko
dom röviden azon ellenvetésekre felelni, melyek
kel a mentelmi bizottság megtámadtatott. 

En részemről csak egy döntő érvet hallot
tam és erre öszpontositom válaszomat. 

Az állíttatott, hogy azon vétség, mely miatt 
Eomán Sándor folyó évi marezius 18-ikán elitél
tetett, ő felségének kegyelmi tényénél fogva bün
tethetőségét elvesztette. Igaz ugyan, hogy a 
mentelmi bizottság e körülményre nem terjeszt
hette ki figyelmét, a periratokban egy szó sem 
fordul erről elő; mindamellett noha csak ma 
hozatott ez fel, nem nehéz a periratokból ez el
lenvetés alaptalanságát bebizonyítani. 

A kegyelmi tény, t. ház, mint tudjuk, és 
tudják azan képviselő urak is, vonatkozik bizo
nyos pronunciamentora, mely nem tudom mi
kor és hol, (Közbekiáltás: Balásfalván!) Balás-
íalván lett közzétéve; a sajtóbiróság által hozott 
ítéletnek tárgyait képező czikkek pedig, mint min
denki meggyőződhetik, ki ezen irományokat megte
kinti, nem ezen pronunciamento, hanem hírlapi 
czikkek, melyek nem azonosak azzal. 

Ha abban a vélekedésben méltóztatnak 
lenni, hogy ő felségének azon kegyelmi ténye 
a balásfalvi pronunciamentora vonatkozik, akár 
kit már most feljogosít folytatni azt (ügy
van !) folytatni azontúl mindazokat a tetteket, a 
melyek nem akarom mondani, hogy ott elkövet
tettek, hogy az salva guardia legyen arra nézve, 
miszerint ezentúl már most hírlapok utján akár-
minö büntettet el lehet követni: (Helyeslés) akkor, 
t. ház, meg kell szüntetni tán az egész esküdt
széki eljárást: mert akkor ezen mentesség valójá
ban a sajtótörvények eltörlésével volna azonos. 
(Helyeslés jobb felől) 

Miután tehát kétségtelenül kitetszik, misze

rint azon kegyelmi tény, melyre vonatkozólag 
megtámadtatott a mentelmi bizottság vélemé
nyezése, nem ezen vétségnek tárgyát képezi, ha
nem ettől egészen különböző tény: ennélfogva, 
ugy hiszem, a kegyelmi tényből érvet formálni 
nem lehet. 

De van még egy más körülmény is. Még 
azon esetben is, ha azonosság forogna fen a két 
tény között, nézetem szerint a kegyelmezés ténye 
a t. ház által nem volna tekintetbe vehető. Meg
mondom az okát. A kegyelmezés nem vonatkozik 
az ítélet hozatalára, és így nem is vonatkozha-
tik az ítéletnek jogosságára; hanem vonatkozik 
az ítélet végrehajtására. Ha a t. képviselő ur, 
ki ezen Ítélet által elitéltetett, csakugyan abban 
a vélekedésben van — a mit ő még nem nyilvá
nított soha, pedig oka volt nyilvánítani, mert 
védelmezte magát a törvényszék előtt — (Föíkiáltás 
bal felől: Jelen sem volt!) a ház határozata reá 
uézve nem képez praejudiciomot; hanem ellenke
zőleg, ha a t. képviselő ur azt hiszi, hogy a ke
gyelem reá is vonatkozik, ugy ezt érvényesíteni 
lehet a büntetés végrehajtásánál. De ugy tu
dom, a kegyelmet is akarata ellen valakire erő
szakolni nem lehet. (Mozgás bal felől.) 

Azonkívül még egyet említek: nem kegye
lemről van szó, itt az amnestia, átalános bűnbo
csánat esete forog fen : mert nem határozott 
személyiségek, hanem egy egész csoport által el
követett, a büntető eljárásra alkalmas anyagot 
szolgáltató tények képezik a kegyelem tárgyát. 

Ezekkel, ugy hiszem, t. ház, bebizonyítot
tam, hogy a kegyelmezési tényből merített érvek 
nem igazolják azt, a mit azokból következtetnek. 
Kénytelen vagyok még fölhozni néhány megjegy
zést. (Nyugtalanság.) Csak egy körülményt hozok 
fel. Miletics Szvetozár ur egy érvére akarok fe
lelni. (Halljuk!) Azt mondotta, hogy a mentelmi 
bizottság jelentésében ellenmondást talált. Ellen
mondást, mert egyrészről az állíttatik, hogy 
Román Sándor nem volt képviselő, midőn a t. i. 
a vád ellene emeltetett, holott a 4-ik pontban 
az mondatik, hogy épen azon napon, a melyen 
képviselőnek választatott, hozatott az ítélet el
lene. Ez ellenmondás tulajdonképen nem ellen
mondás, és én a mentelmi bizottság állítását fen-
tartom: mert midőn a vád emeltetett, t. i. 1868 
deczember 14-én, Román Sándor csakugyan nem 
volt képviselő. Hogy ő ugyanazon napon, midőn 
képviselővé választatott, marasztaltatott el, azt a 
bizottság jelentése is emliti, de ez nem másítja 
meg azon megmásíthattam tényt, hogy a vád el
lene jogosan emeltetett, mert akkor még ő kép
viselő nem volt. 

Babes képviselő ur abban zaklatást lát, 
hogy a vég tárgyalás az napon történt, midőn ő 
képviselővé választatott. Ezt többen is állították 



4S 81. országos ülés deczember 4. 1889. 

a képviselő urak közül. Bocsánatot kérek: ezt 
nevezem én valódi saltus logicusnak : mert hi
szen a végtárgyalás, melyen elitéltetett Román 
képviselő ur, február 26-ára tüzetett ki, ekkor 
pedig Román képviselő ur nem csak nem volt 
képviselő, de azt sem lehetett tudni, meg fog-e 
választatni. En tehát nem fogadom el azt, a mit 
Babes képviselő ur mondott. 

Alaptalan még különösen azon állítása, hogy 
a fiscus rendelte volna el a tárgyalást; mert 
nem a fiscus, hanem a sajtóbiróság rendelte meg. 

B a b e s V i n c z e : Én nem mondtam,! 
H o f f m a n n P á l e l ő a d ó : De méltóz

tatott azt mondani, hogy a fiscus rendelte el. 
Ismétlem: a vizsgálat elrendelésekor nem 

csak nem volt Román Sándor képviselő, de a 
sajtóbiróság sem tudhatta előre, vajon megvá
lasztják-e? hacsak nem méltóztatnak azt tartani, 
hogy Román képviselő ur megválasztása előre 
kétségtelen volt. Tehát lehetetlen a sajtóbiróságot 
avval vádolni, hogy zaklatásból tűzte ki e napra 
a tárgyalást. 

Ezek után, mivel sem a kegyelmi tény, 
mely csak itt hozatott fel — ha még való volna is — 
nem levén azonos azon tónynyel, melyre a kegye
lem vonatkozik, sem pedig azon érv, hogy azon 
napon idéztetett a sajtóbiróság elé, melyen meg
választatott Román Sándor képviselővé, nem 
képezheti a zaklatás egyik tényét: bátor va
gyok a mentelmi bizottság véleményét elfoga
dás végett ajánlani. 

B u t t y á n L á s z l ó : Csak néhány szót. . . 
(Felkiáltások: Nem lehet szólani! a vita e van fe
jesve !) 

T i s z a K á l m á n : A szabályok 120. §-a 
értelmében leszek bátor felszólalni, szorosan tart
va magamat annak rendeletéhez. A tisztelt előt
tem szóló képviselő ur ugy tüntette fel érve

lésemet, mintha én azt mondtam volna, hogy az 
ő felsége által adott kegyelem műiden jövő vét
ségre salva guardiat ad. (Nem azt mondta!) Ezzel 
ellenkezőleg hivatkozom a t. háznak azon tag
jaira, kik szavaimat figyelmökre méltatták, és 
hivatkozom a gyorsírói jegyzetekre, hogy én épen 
azt mondottam, hogy épen az a kérdés: vajon a 
vétség előbb követtetett-e el, mint a kegyelmi 
tény történt ? Én tehát egyátalában nem mond
tam semmi olvant, miből azt lehetne követkéz-
tetni, hogy én salva guardiat akarnék adni' 
bárkinek is. 

E l n ö k : A vita be levén fejezve, határoz
ni kellene; de mivel mind jobb, mind bal felől 
név szerinti szavazást követel 20 — 20 képviselő, 
ezenkívül más 20 képviselő a szavazást hol
nap utánra kívánja elhalasztatni: e kérdés ma be 
nem fejezhető; kérem tehát a t. házat, méltóz
tassék ezt a jövő hétfőn tardandó ülés napirend
jére kitűzni. (Helyeslés.) Ezen ülés első tárgya 
lesz tehát az ezen kérdés feletti szavazás, s a kér
dés lenne az: elfogadja-e a ház a mentelmi bi
zottság véleményét, vagy nem? mi, ha elfogad
tatnék, akkor a beadott módositvány elesnék. 

A t. háznak a múlt s a mai napon nyil
vánított akarata szerint figyelmeztetem a t. há
zat, hogy czélszerü lenne, ha az osztályok hob 
nap 11 órakor összeülvén, a tőzsdebiróság, hir-
lapbélyeg és az uj telepitvényesek iránti törvény
javaslatokat tárgyalnák, (Helyeslés) mely tárgya
lások holnap, ha befejeztetnének, az ülés holnap
után 12 órára tűzetvén ki, ekkorra a jelentések 
is elkészülhetnének, s e tárgyak napirendre tű
zethetnének ki. (Helyeslés.) 

Tehát e tárgyak a hétfői ülés napirendére 
kitüzetnek. 

Az ülés végződik d. u. 2xit órakor. 




