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után vasárnap megtörténhetnék és hétfőn lehetne 
tárgyalni. {Helyeslés.) 

BranOVaCSky I s t v á n : T. ház ! Ezen kérdé
ses törvényjavaslat a szerbeket és románokat kö
zelebbről érdekelvén, a szerbek részéről némi mó
dosítások tétettek. Ezeknek kinyoniatását el is ren
deltük azon czélból. hogy azokat jó eleve a t. ház 
tagjainak kezei közé juttathassuk, hogy lássák, 
miből állnak ezen módosítások. Minthogy a nyom
tatvány még el nem készült, arra kérném a t. há
zat, hogy ezen törvényjavaslat tárgyalását néhány 
nappal továbbra, talán keddre méltóztatnék ha-
1 asztani. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Talán a jövő szerdára lehetne azt 

napirendre kitűzni ? {Helyeslés.) Ez szerint a val
lás- és közoktatási miniszter úr által beadott pót
szakasz ki fog nyomatni és szét fog osztatni l). A 
tárgyalás a jövő héten szerdán délelőtt 10 órakor 
tartandó ülésre tűzetik ki. 

Kérem a t. pénzügyi bizottság tagjait, mél
tóztassanak ülés után itt maradni egy pár perezig 
tartó értekezés végett, a mi befejeztetvén, az osz
tályok fognak ülésezni. 

Több tárgy nem lévén, az ülést feloszlatom. 

Az ülés végződik d. e. ll~*/4 órakor. 

Lásd síz irományok 228-ik számát 

CCXXIII. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1868. május 4-dikén 

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

Tárgyai : Péchy Tarnás megbizó levele, Degenfeld G-usztáv gr. kérelme szabadságért, mi megadatik, s különféle kérvé
nyek beniutatta'nak. Az ipar- s kereskedelmi kamarákról szóló törvény szentesittetvén, kihirdettetik. A kormány felel a demokratakor 
betiltása iránt tett intcrpellatióra. GuU József éa utána Deák Ferencz az erdélyi sajtóvtszoriyok iránt interpellálják a kormányt, mire 
i'.z felel. A központi bizottság beadja jelentését az alföldi vasútra vonatkozó törvéiiyjavaslat iránt. 

A kormány részéről jelen vannak: Andrássy 
Gyula gr., Eötvös József b., Gorove István, Lónyay 
Menyhért, Wenckheim Béla b. 

Az ülés kezdődik d. e. 10 a/a órakor. 

Elnök: Az ülést megnyitom. A mai ülés 
jegyzőkönyvét Mihályi Péter jegyző úr fogja ve
zetni ; a szólani kivánók neveit pedig Horváth La
jos jegyző úr jegyzi. A múlt ülés jegyzőkönyve 
fog hitelesíttetni. 

M ihá ly i Pé ter j e g y z ő {olvassa a május 1-én 
tartott vlc's, jegyzökönyvét?) 

E l n ö k : A jegyzőkönyv hitelesíttetik. 
Péchy Tamás Abauj megye szikszói kerüle

tében megválasztott országgyűlési képviselő be
adta eredeti megbizó levelét. Az állandó igazoló 
bizottsághoz tétetik át. 

Degenfeld Gusztáv gr. képviselő rongált 
egészsége helyreállítása tekintetéből két havi sza
badságidőt adatni kér. Megadatik. 

Torna megye közönsége az egyes képviselők 
kimaradását az ülésekből meggátoltatni kéri. 

A Jász-kún kerületek közönsége a képvise
lőknek az ülésekből kimaradását szintén meggá
toltatni kéri. 

E két kérvény a ház szabályainak átvizsgálásá
val megbízott küldöttséghez tétetik át. 

Eszterg'om megye közönsége önkormányzati 
jogkörének a parlamenti felelős miniszteri rend
szernek kiegyeztetését tárgyazó emlékiratát be-
nyujtja és figyelembe vétetni kéri. 

Zólyom megye közönsége a törvényhatósá
gok önkormányzati jogkörének a miniszteri rend
szerrel kiegyeztetése iránt beadott javaslatot figye
lembe vétetni kéri. 

Esztergom megye közönsége a honvédelmi 
rendszer életbe léptetését, a hadseregnek az alkot
mányra felesketését, az idegen sereg eltávolítását 
és a váraknak a nemzeti sereg által őriztetését esz
közöltetni kéld. 

Ugyanazt kérik Arad megye, a Jászkun ke
rület, nem különben Szabadka városa, Magyar
óvár mezőváros elöljárói, ugy szintén Nagy-Ka
nizsa közönsége. 

Alsó-Fehér megye közönsége az erdélyi gaz-
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dasági egyesületnek a só-ügyben fölterjesztett em
lékiratát pártoltatni kéri. 

Győr megye közönsége a Dunát országos 
költséggel szabályoztatni kéri. 

A Jászkun kerületek közönsége a törvényke
zésre forditott költségeket az országos alapból meg
téríttetni kéri. 

Ugyanaz a budai népszínházát évenkint 
1 8J000 frttal segélyeztetni kéri. 

Torna megye közönsége a kassai magyar 
színház évi 18,000 frttal segélyeztetését megálla-
pittatni kéri. 

Ugyanazt kéri Jászkun kerület közönsége. 
Szatmár-Németi város közönsége a kir. itélő 

táblának kerületenkiut való felosztása esetére egy 
ilyennek székhelyéül Debreczen városát kéri ki-
tüzetni. 

A gyöngyösi görög-keleti egyházközség elöl
járói a vallás-és közoktatásügyi miniszter által elő
terjesztett törvényjavaslat ellen a pesti, kecske
méti és szentesi egyházi községek részéről benyúj
tott felszólalást pártoltatni kérik. 

Ugyanazt kérik a karczagi és tokaji görög
keleti egyházközségek. 

Báró Lo-Presti Henrika, özvegy Ukermaim 
báróné, temesmegyei földbirtokos kéri, hogy idősb 
néhai báró Lo-Presti Lajos után még fenlévő ha
gyaték a Ludoviceum mint utolsó várományos örö
kös részére biztosíttassák. 

Báró Szekendorff Oszkárné, született Guzich 
Francziska, kéri Zichy Antal somogymegyei zala
községi birtokos és tabkerületi országos képviselő
nek Somogy vármegyefenyitó'törvényszéke 1867. 
nov. 29-dikén 1334. sz. a. kelt végzésével elren
delt bú'nvizsgálatra való személyes előállíttatását. 

Zichy Antal nyilatkozatot ad be, melyhez 
mellékeli azon törvényszéki végzést, a melyre a 
kérvényző hivatkozik, s egyúttal az illető tiszti fő
ügyész bizonyitványát is, melyekből az ellene 
emelt vád alaptalansága kitűnik. 

Ozv. Tömöri Miklósné, nádudvari lakos, lak
házának volt földesura által lett elárvereztetését 
megsemmisíttetni és részére visszaadatni kéri. 

Bényei István színész a magyar színészeket 
választó polgári joggal kéri felruháztatni. 

Nagy Menyhért tordai alsó-járai lakos, sza
badságos katona és tanuló, folyó évi márczius 14-
én történt törvényellenes besoroztatása alóli ke
gyelmes fölmentésért esedezik. 

Babics István egri érseki uradalmi jogigaz
gató és Eisenmann János hites ügyvéd, mint de-
méndi földbirtokos, Heves megyében kebelezett 
Deménd helységben* néhány lakos által az ottani 
tagositási egyesség ellen benyújtott alaptalan pa
naszok és sérelmek orvoslása iránti kérvény ellen 
beadott észrevételeiket figyelembe vétetni kérik. 

Kezdi-szent-léleki Baróthy András rokkant 
lovas tizedes a már 1849-ben meghatározott 
20 kr pp. rokkanti tápdij életbe léptetését kéri. 

Szatmár megyében kebelezett Keér község 
lakosai a keéri úrbéri pörben hozott ítéleteknek az 
országgyűlés által teendő intézkedésig végrehajtása 
felfüggesztéseért folyamodnak. 

Mindezen kérvények a kérvényi bizottsághoz 
tétetnek át. 

Andrássy Gyula gr. miniszterelnök: Van 
szerencsém a kereskedelmi és iparkamarákról szóló 
törvényczikket, melyet ő felsége szentesiteni méltóz
tatott, a t. háznak azon kérelemmel benyújtani, 
hogy kihirdetését elrendelni méltóztassék. 

Horváth LajOS j e g y z ő (felolvassa a szente
sített törvényczikket '). 

E l n ö k : A fölolvasott törvényczikket Mihályi 
Péter jegyző át fogja vinni a mélt. főrendek leg
közelebbi ülésébe kihirdetés végett. 

Deák Ferencz képviselő úr kért szót. (Halljuk /) 
Deák FerenCZ: T. ház! Van szerencsém be

nyújtani Pest város közönségének egy kérvényét. 
A város közköltségén építi itt a vizvezetést, mely 

! mind egészségi, mind a főváros tisztasága tekinte-
| téből igen fontos. Ezen építés létesítésére, mely 

igen nagy költségbe kerül, kölcsönt vett föl, és 
kéri a t. házat, méltóztassék kieszközölni, hogy a 
vas, melyet e végből külföldről hoznak be, díjmen
tesen vagy legalább tetemesen alábbszállitott áron 
hozathassák be. Méltóztassék a t. ház ezen kér
vényt a kérvényi bizottsághoz áttenni, hogy az il
lető pénzügy- és kereskedelmi miniszter uraknak 
kiadassák, és pedig ha lehet minél előbb. Tudom, 
hogy e dologban már a minisztérium részéről tör
téntek lépések; de azt hiszem, czélszerü lesz, ha a 
t. miniszter urak magát a várost vagy küldötteit 
is meghallgatják, velők értekeznek és a szerint in
tézkednek. 

E l n ö k : A kérvényi bizottságnak ki fog 
! adatni, azon hozzátétellel, hogy a jelentést róla 
j minél előbb adja be. 

Wenckheim Béla b. belügyminiszter kíván 
j szólani. (Halljak!) 

Wenckheim Béla b. belügyminiszter: 
j Csiky Sándor Eger városa képviselőjééi, évi april 
j 27-én interpellatiót intézett hozzám mint belügy

miniszterhez a pesti demokrata-kör betiltására és 
feloszlatására nézve. Azt a kérdést veti föl, hogy 
melyik hazai törvényben gyökerezik a miniszté
rium azon joga és hatalma, mely szerint a többi 
között az 1848-ki I I I . t. ez. 32 §- által is biztosí
tott egyéni, és ezzel válhatatlan kapcsolatban álló 
társulási szabadságnak fegyveres erő alkalmazá
sával is elnyomatását Pest városa hatósága által 

]) Lásd az Irományok 229-dik számát. 
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foganatba vétetni rendeltem, és ezen erőhatalmi 
feloszlatási rendelkezést az országban alakult kö
rök irányában is folytatom ? Ezen hozzám intézett 
kérdésre van szerencsém az összes minisztérium 
nevében következő' választ és felvilágositást adni. 
{Bálijuk! Halljuk!) 

Tudja a t. háznak minden tagja, hogy ha
zánkban az irott törvényeken kivül a törvénysze
rű szokás és folytonos gyakorlat is törvény ere
jével bírnak ; hiszen még a koronázási hitlevelek
ben és fejedelmi eskükben is régibb időkből a 
legújabb korig világosan ki van mondva, hogy ó' 
felsége a király szentül és szigorúan megtartandja 
és királyi hatalmával mások által is megtartatja 
Magyarország törvényeit és törvényszerű szoká
sait. I ly törvényszerű szokások nélkül Magyaror
szágban a rendet és közbiztosságot lehetetlen 
volna fentartani, mert nem csak a rendőrségi, ha
nem még a büntető ügyekben is törvényszerű 
szokás és gyakorlat pótolja az irott törvény hiá
nyát, minthogy irott törvények ezek nagy részé
ről vagy épen nem szólanak, vagy a régi korból 
fenmaradott rendeletek, részint elégtelenségök, 
részint tulszigoruságuk miatt, ma már nem alkal
mazhatók. Sőt nem egy alkotmányos jogunk van, 
a melyet irott törvény világosan nem határoz meg, 
de mint az alkotmányból folyó jog a folytonos 
gyakorlat és törvényszerű szokás által megerősít
ve fenáll és fen is kell állania. (Ugy van! a kö
zépen.) 

Ilyen többek közt az egyesületi jog, melyet 
nem irott törvény állapított meg, de mely az 
alkotmányosság eszméjének és a törvény által is 
biztosított egyéni szabadságnak természetes követ
kezése. 

Azonban a társulati szabadság korlátlanul 
annyira nem terjedhet, hogy az gyakorlatban 
magára az államra is veszélyt hozhasson; s ezt 
meggátolni joga a fejedelemnek, kötelessége a 
kormánynak; és e jog és kötelesség épen ugy az 
alkotmányból foly, mint épen ugy a társulati 
szabadság meg van a törvényszerű szokás és foly
tonos gyakorlat által erősitve. {Elénk helyeslés a 
középen.) 

Nem akarok hivatkozni az 1715 évi 31 . tör-
vényczikk 2 §-ára, mely azt mondja, hogy min
den részletes nagyobb számú gyülekezetek (parti-
culares frequentis numeri congregationes), bár 
mi név és ürügy alatt volnának is tartandók, ő 
felsége tudta és megegyezése nélkül tartatni, tör
vényes büntetés alatt tiltatnak ; nem akarok idézni 
más ehhez hasonló régibb törvényeket : mert fel
hozhatná valaki, hogy azok mostani helyzetünk
re és a jelen esetre nem alkalmazhatók, minthogy 
akkor még egyesületek és társulatok oly alakban 
és értelemben, minőben most léteznek, szokásban 

nem voltak. Elégnek tartom a törvényszerű szo
kásra és folytonos gyakorlatra hivatkoznom, mint 
e részben kétségtelen jogalapra. 

A törvényszerű gyakorlat az volt hazánkban, 
hogy az egyesületek és társulatok alakulásánál 
azok ezélja és alapszabályai a kormánynak felter
jesztettek, és pedig nem csak tudomás, hanem 
megerősítés végett i s ; (Helyeslés a közép?n. Egy 
szó a szélső balon: Soha!) hiszen a puszta tudomás 
végetti felterjesztésnek, ha 8 felsége, és illetőleg 
annak kormánya még a fejedelmi legfőbb felügye
lés alapján azon jogot sem gyakorolhatta volna, 
hogy a veszélyes czélu és alapszabályu társulatok 
alakulását meggátolhatná, sem ezélja, sem értelme 
nem volna. (Elénk, hosszas helyeslés a középen.) 

E törvény-erejü gyakorlat fönállott már 1848 
előtt; nem változtatta meg azt 1848-ban sem tör
vény, sem ellenkező gyakorlat; fenáll az szaka
datlanul jelen alkotmányos helyzetünkben is, mi
óta a minisztérium a kormányzást átvette; sőt 
maga a demokrata-kör is Pest városához adott 
folyamodványában is felterjesztette alapszabályait, 
jóváhagyás és megerősítés végett. [Helyeslés a kö
zépen.) 

Valamint tehát az egyesülési jogot, habár azt 
irott törvények nem biztosítják is, köteles a kor
mány sértetlenül hagyni, mivel ezen jog az alkot
mányosság eszméjéből foly és törvényszerű foly
tonos g yakorlaton alapúi: ugy viszont más rész
ről szintoly kötelessége a kormánynak, a végre
hajtó hatalom ama jogát is, mely hasonlóul a tör
vényszerű szokáson alapul és az alkotmányos 
legfőbb fejedelmi felügyelési jogból származik , 
ama jogot tudniillik, melyet a kormány eddig a 
társulati alapszabályok átvizsgálása és megerősí
tése körül gyakorlott, továbbra is teljes épségben 
fentartani. 

Senki sem óhajtja inkább, mint a kormány, 
és különösen én, mint annak szerény tagja, ki 
annyi száz meg száz egyesülettel hivatalos érint
kezésben állok, hogy az egyesületi jog szabatos 
törvény által szabályoztassék, s épen ezért készen 
is van a kormány egy e tárgyra vonatkozó tör
vényjavaslattal, melyet legközelebbi alkalommal 
a ház asztalára letenni szerencséje( lesz; de ad
dig, mig ezt a törvényhozás tárgyalás alá nem 
veheti, addig is. mig a fenálló törvényes gyakor
lat helyébe positiv törvény nem lép, a miniszté
riumnak joga és kötelessége egyszersmind az ed
digi törvényszerű szokáshoz ragaszkodni : mert 
ha ezt nem tenné, nem volna képes megfelelni az 
interpelláló képviselő úr által is felhozott 1848 évi 
III . t. ez. 82. §. c. pontjának, mely azt rendeli, 
hogy a minisztérium felelős a törvények végre
hajtásában vagy a közcsend és bátorság fentartá-
sában elkövetett mulasztásokért (Hosszas élénk 
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tetszésnyüatkozatok a középen), a mennyiben ezek a 
törvény által rendelkezésökre bizott végrehajtási 
eszközökkel elháríthatok volnának. 

Nem sértetett meg tehát a törvény akkor, 
midőn, az irott positiv törvény hiányában, a 
törvényszerű, törvényes erejű szokáshoz tartottuk 
magunkat; hanem megsértetett volna akkor, ha a 
közcsend és bátorság fentartásában elmulasztotta 
volna a minisztérium felhasználni azon eszközöket, 
melyeket irott törvény hiányában a törvényszerű 
és törvény-erejű gyakorlat kezére bizott. (Ugy 
van! a középen.) 

Csiky Sándor úr interpellatiójára tehát a 
jogalapot illetőleg azt válaszolom, hogy rendelke
zésünk alapja a törvényszerű szokás és gyakorlat, 
.és ezen felül az 1848 II I . t. ez. 32-ik §. c. pontjá
nak világos rendelete. 

A mi már különösen a pesti demokrata-kör 
eltiltását illeti, a dolog lefolyása a következő volt. 
(Halljuk!) 

Pest városában többen megállapodtak ma
gok között abban, hogy Pesten kört alakítanak 
,,demokrata-kör" név alatt; kidolgozták alap
szabályait, és benyújtották e szabályokat Pest 
városához, mint illető hatósághoz, azon kéréssel, 
hogy a hatóság ezen alapszabályokat a miniszté
riumhoz helybenhagyás és megerősítés végett ter-
jeszsze fel. Pest városa polgármestere felterjesz
tette ezen szabályokat, és a minisztérium gondo
san megvizsgálta tartalmokat. Az alapszabályok 
3-ik §-ából, mely a társulat czéljáról szól, főleg 
pedig ennek indokolásából a minisztérium félreis-
merhetlennek látta azon törekvést, hogy a társu
lat alkotmányunk azon alaptörvényeit, melyek 
1867-ben alkottattak, ugy tüntesse fel, mint a sza
badság, testvériség és egyenlőség kifejlődésével 
ellenkezőket, és e téren izgasson az országnak 
jelenleg fenálló alkotmánya ellen: [Elénk fölkiáltá-
sok a középen : Igaz ! Ugy van.') ily izgatások pedig, 
kivált ha az ország több részeiben más hasonló 
irányú politikai klubbok jönnek létre, és azok 
egymással folytonos összeköttetésben az országot 
izgatásokkal mintegy behálózzák, keserűséget, sőt 
gyűlölséget szórva mindenütt a jelen alkotmány 
lényeges részei ellen, nem az állam javára szolgál
nak, hanem a közcsendet, biztosságot veszélyez
tetik, és azon higgadt megfontolást, mely nélkül 
törvényhozás ezélszerüen nem működhetik, lehe
tetlenné teszik. (Élénk helyeslés a középen.) A kö
vetkezés csak hamar igazolta a minisztérium ezen 
előrelátását, mert az ország több részeiben már is 
készültek hasonló demokrata-köröket alakítani, és 
ezek alakításánál oly izgatások, a hon polgárainak 
békés nyugalmát zavaró jelenetek adták elő ma
gokat, melyek méltó megdöbbenést okoztak mind 
azoknál, kik nem a zavargások féktelenségeitől, 

KKPV, H. NAPLÓ. 1 8 6 % . VII. 

hanem a csend és rend fentartása melletti higgadt 
tanácskozásoktól várják a haza ügyeinek kifejlő
dését és boldogságát. Nem szükséges e részben 
egyes esetekre hivatkoznom, ámbár számos példá
kat hozhatnék fel, nem szükséges, mondom, mert 
a házban és hazában mindenki tudja a történteket, 
és ezek által alkalma volt a kormánynak és min
denkinek meggyőződni a felől, hogy a demokrata
körök ily módon, ily irányban, ily izgatások mel
lett veszélyeztetik a közrendet és közbátorságot, 
sőt magát a szabadságot [Zajos helyeslés a középen) 
és előbb-utóbb még a szabadságra megérett népet 
is annyira demoralizálják, hogy az útba igazítás 
már csak erőszakos eszközök által válik lehetsé
gessé, {Élénk helyeslés a középen) mi többnyire a 
legártatlanabbak sujtásával jár. 

Nem tagadom, sőt elismerem, hogy rendes 
és nyugodt viszonyok között a honpolgároknak 
joguk van egyleti úton is az ország törvényeinek 
megváltoztatása, módosítása vagy megszüntetése 
iránt is tanácskozni, és azt esetleg a törvényes té
nyezők által szorgalmazni; de egy országnak 
alkotmányát és annak alaptörvényeit egyleti úton 
megváltoztatni akarni mindig komoly veszélylyel 
jár, sőt lehetnek oly viszonyok és körülmények, 
midőn ily egyleti működés magára az államra 
végzetteljes és veszélyes lehet, főleg ha oly eszkö
zök használtatnak és az izgatás oly cynismussal 
és a tények ferdítésével, [Zajos helyeslés a középen) 
a törvényhozó testület hazaárulási, jogfeladási, 
alkotmány eladási gyanúsításával történik, mint 
ezt épen a demokrata-körök némely apostolai és 
ágensei szóval és írásban, sajtó utján és proclama-
tiókban gyakorolták, [Zajos, hosszas helyeslés a kö
zépen.) Kötelességét teljesiti nézetem szerint azon 
kormány és törvényhozás, mely meg nem engedi, 
hogy ily kérdések egyleti működés czéljául tűzes
senek ki, főleg oly országban, hol széles képvise
leti alapon és felelős rendszeren áll és létezik 

| tulajdonképen azon nagyszerű nemzeti egylet, 
1 mely az ország képviselőiből és választottjaiból 

áll; s ha még ezek irányában ily politikai klubbok 
által tévútra vezetett nép és rendszeresített nyers 
erő pressiót és befolyást kíván gyakorolni, akkor 
a követeknek hivatását bitorolja, akkor a nép 
visszaveszi átruházott megbizását és a képviseleti 
rendszer meg van sértve. Oly kormány, mely ezt 
eltűri, nem érdemli meg nevét, mert hivatásáról 
lemond ; ily kormány tehetetlenségének —- bátran 
kimondom—politikai gyávaságának bélyegét süti 
önmagára. (Zajos helyeslés a középen.) I ly kormány 
bizalomra nem számithat, s bármely pártnak támo
gatására érdemetlen. [Élénk helyeslék a középen.) 

Kötelességének tartotta tehát a minisztérium 
teljesíteni az 1848. III . t. ez. 32 §. c. pontja alatti 
rendeletét, és a veszély elhárítására és a közcsend 
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és bátorság fentartására használni azon eszközö
ket, melyek a törvény által rendelkezésére bízat
tak. Ezen eszközök között, ha nem egyedüli, de 
bizonyosan a legszelídebb, legalkotmányosabb és 
törvényszerű eszköz volt az, hogy, az eddigi tör
vényszerű gyakorlathoz támaszkodva, követelje a 
minisztérium a felterjesztett alapszabályok megvál
toztatását. Ezt a minisztérium Pest városa hatósága 
által tudtokra is adta a pesti demokrata-kör alakitói
nak, kijelentvén, hogy a szabályok megváltoztatása 
nélkül a társulat alakulása meg nem engedtetik. 
Ezek azonban a szabályok megváltoztatását egy
szerűen megtagadták, és a pestvárosi hatóság 
utján hozzám felterjesztett föliratukban határoza-
tilag kijelentették, hogy tervezett egyletüknek 
rendőri utón feloszlatása esetében csak is a hata
lom nyílt erejének fognak engedni. Nem maradt 
tehát egyéb hátra, mint a nevezett kör némely 
tagjainak legelső összejövetele alkalmával a be
tiltó rendeletnek érvényt szerezni, mi meg is tör
tént a városi hatóság által kiküldött kapitány 
által, ki két fegyveres városi őrnek alkalmazásával 
(Derültség) az együtt lévőket a szétoszlásra fel
szorította, kik ennek folytán szét is oszlottak. 
Az ország több részeiben alakulni készült hasonló 
demokrata-körök, minthogy alapszabályaik ugyan
azon okokból helyben nem hagyattak, sőt nagy 
része azokat fel sem terjesztette és igy alakulásuk 
meg nem volt engedve, alakulási kisérletökben az ; 
illető hatóságoknak miniszteri rendelet folytán ' 
történt közbejöttével szintén meggátoltattak. 

ítélje meg a t. ház, hogy eljárásunk sértette-e 
a törvényt és az országnak valamely alkotmányos 
jogát, midőn a demokrata-körök izgatásainak a 
közrend és közcsend érdekében elejét venni és a 
fenyegető veszélyt ily módon elhárítani igyekez
tünk. (Hossza.-- helyeslés a középen) 

Csíky S á n d o r : Tiszteit ház! A belügymi- ', 
niszter urunk pár nap előtt hozzá intézett kérdé- i 
semre most adott terjedelmes felelete által az én i 
aggodalmam egészen eloszlatva nincs. (Helyslés a \ 
szélső baloldalon. Elhiszsziik!) Ennélfogva, aggodal- j 
mámnak kifejezést adni és ahhoz képest a törvény, j 
rend és szabadság megóvására ennekutána teendő ; 
lépéseim jogát érvényesíteni jövőre fentartom | 
magamnak, (Helyeslés a szelsöbaloldalon.) 

E l n ö k : üul l képviselő úr interpellatiót ki- j 
ván előterjeszteni. j 

Gull JÓSZef: Tisztelt ház! Már a múlt ülés- j 
ben volt szándékom interpellatió utján egy tár
gyat szóba hozni, mely, ámbár csak egyesek joga 
forog fen, mégis az ügy természeténél fogva közérde
kű : ez a napisajtó, vagy legalább egy részének hely
zete Erdélyben. (Halljuk!) De akkor elmaradt 
interpcllatióm. mivel az illető miniszter urak nem 

voltak jelen; ezen ok a mai ülésben, legalább rész
ben nem létezvén, bátor vagyok — miután már 
szót nyertem — a t, ház türelmét néhány perezre 
igénybe venni. (Halljuk!) 

Alkalmasint kevesen lesznek már ma olya
nok, kik kétkednének abban, hogy a szabad saj
tó valamint az alkotmányos élet leghathatósabb 
eszközei, ugy legerősebb biztosítékai közé is tar
tozik ; s azért, legalább én részemről, nem is tar
tom hibás eljárásnak a sajtó helyzetét valamely 
államban azon állam alkotmányosságának és pol
gári szabadságának mérvéül használni. (Helyes
lés.) 

Köztudomású dolog, hogy a volt absolut 
kormány ama nyílt parancs által, mely — ha jól 
emlékszem — 1852. május 27-én bocsáttatott ki, 
mint egyebütt a birodalombam, ugy Erdélyben is 
uj sajtórendeletet hozott életbe, melyben az oly 
annyira gyűlölt előző vizsgálat helyett a nem rég 
divatba hozott, administrativ intésekben és politikai 
utón való confiscatióban nem kevésbbé veszélyes, 
és a szabad vélemény nyilvánitásának letiprására 
használható eszközt keszitett magának. Az alkot
mányos viszonyok helyreállítása után, nevezetesen 
1861-ben az ujabban alakult kormány ezen rend
szert érvényben tartotta. Amint a t. ház irományai
ból értesültcin, mert akkor nem voltam, szerencsés 
a t. ház tagjának lenni, a magyar minisztérium kine-
veztetése után mindjárt többek közt a sajtóügyekre 
vonatkozólag is határozati javaslatot terjesztett az 
országgyűlés elé, a méhében Erdélyre nézve külön 
törvény hozatása volt kilátásba téve; de a tárgya
lás alkalmával, hajói emlékszem, marcz. 9., és épen 
erdélyi képviselő indítványára elhatároztatott, 
hogy Erdélyre nézve a sajtóügyeket illetőleg az 
ottani viszonyok jelen állapota tekintetéből ideig
lenesen ..a minisztérium saját belátása szerint és 
felelőssége alatt intézkedjék. Néhány nap múlva 
a t. igazság- és belügyminiszter urak kibocsátot
tak egy rendeletet, ha jól emlékszem, ugyanazon 
évi márcz. 17-én, a mely Erdélyre nézve a sajtóvi
szonyokat illetőleg jelenleg fen álló eljárást teljes 
épségben fentartandónak rendelte. Azóta nem érte
sültem, hogy valami változás történt volna, és így 
Erdélyben az úgynevezett Bach-féle sajtórendszer 
érvényben áll. 

Nem szándékozom ezért panaszkodni, mert 
van fogalmam arról, hogy mik kívántatnak min
den felől a mostani miniszterektől, és más felől le
hetségesnek tartom, hogy az 1848-ki sajtótörvényt 
sem tartván kielégitőnek, a sajtóügyet uj törvény 
hozása által kívánják rendeztetni. Nem is szán
dékom, a mennyiben törvényhozási tényről van 
szó, az igen tisztelt minisztériumot saját hatás
körében tettleges eljárásra felszólitni, mert nem 
tartom fehatalmazását oly kiterjedésűnek, és más-
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felől nem is tartom czélszerünek a törvényhozás 
teendőit mások által és más utón megtétetni, mint 
azon tényezők által és azon utón, melyek az al
kotmányos törvények által kijelölvék; de bátor 
vagyok szólani a fenálló rendszer kezelési mód
járól és oly eseményekről, melyek a törvényhozás 
teréről való átlépése nélkül alkotmányos kor
mánytól megtehetők; és ezen esetben annál inkább 
elvárhatók, mivel az országos törvények legalább 
ellenére nincsenek. 

S itt meg kell vallanom, hogy olvastam Er
délyben megjelenő újságokban is tárgyakról, köz
jogi viszonyokról és személyekről oly czikkeket, 
melyek a legtágabb szabadság megengedése mel
lett tanúskodtak, és pillanatig sem jutott eszembe a 
fenálló rendszer ily szabadelvű kezeléséi helyte
lennek tartani. 

Annál természetesebbnek tartottam és tartom 
azon közmeglepetést, melyet a szebeni polgármester 
úr gerjesztett az által, hogy a Szeben városában 
német nyelven megjelenő hírlapokat integetni vagy 
is inkább fenyegetni kezdte. Ha a t. ház megen
gedi, bátor leszek egy ily megintést felolvasni. 
(Olvassa): „An die löbliche Redaction der „Her-
manstadter Zeitung" vereinigt mit dem „Sieben-
bürger Botén" hier. Die besonders in neuerer Zeit 
wahrgenommenen Ausschreitungen und verfas-
sungsfeindliche Richtung der hiesigen Tages-
presse, veranlassen mich über höhere "Weisung, die 
löbl. Redaction auf die genaue Befolgung der Be-
stimmungen der hierlands nochbestehenden Press-
vorsebriften und die der Presse durch dieses Ge-
setz und die Verfassung gezogenen Schranken 
um so nachdrücklicher aufmerksam zu machen, 
als ich mich sonst unliebsam genöthigt seben 
würde, allén gegen die Grundlage der Verfassung 
auftauchenden Agitationen durch wirksamere Mit-
tel ein Ziel zu setzen. Hermanstadt, am 29. Fe
bruár 1868. Griebel, Bürgermeister." Nem akarom 
kutatni, szolgáltattak-e az illető hírlapok ezen el
járásra valami okot; legalább én nem akadtam 
egy czikkre sem, melyben az alkotmány alapjai 
ellen lázitások foglaltattak volna. De bátor vagyok 
megjegyezni, hogy az, nézetem szerint, még az idé
zett nyiltparancs szakaszinak egyikével sem egyez
tethető össze. 

Azóta olvastam és hallottam néhányszor a nem 
szóihatás felett panaszokat, sőt vannak adataim 
arról is, hogy egyenesen az előző vizsgálat dívik. 

Nem hiszen), hogy ez a kormány, vagy is az il
lető miniszter urak tudomásával és főleg rendeleteik 
következtében történt volna és történnék. És pedig 
nem hihetem ezt nem csak azért, meit nézetem 
szerint ily eszközök felhasználása egyátalábannem 
fér össze az alkotmányos kormánynyal, habár a 
törvényhozás még nem is juthatott volna hozzá azo

kat eltörölni; de azért sem hihetem,mert meg vagyok 
győződve, hogy a t. minisztérium nem elégedhe
tik meg úgynevezett policialis eredményekkel, ha
nem oda törekszik, hogy állandó viszonyokat te
remtsen, mint a melyekre a nép epedve vár és me
lyek egyedül fogják kielégíteni. Meg vagyok győ
ződve arról is, hogy a t. minisztérium a kellő in
tézkedések megtételét nem fogja halasztani azon 
akadályok elhárítására, melyek a sajtóügynek 
törvényes utón való elrendezésének útjában lenni 
látszanak. De addig is nem csak czélszerünek, de 
szükségesnek is tartom a sajtóviszonyok feletti pa
naszokat azonnal megszüntetni. 

Ezért volt szándékom és ezért kívántam al
kalmat nyújtani a t. igazság- és belügyminiszter 
uraknak, hogy nyilatkozhassanak arról, van-e tu
domásuk ezen sajtóviszonyokról Erdélyben és ne
vezetesen Szeben városában ? és ha van, intézked
tek-e már vagy hajlandók e azonnal intézkedni, 
hogy Erdélyben a sajtórend minden hírlap irányá
ban kivétel nélkül egyaránt az alkotmányosság és 
szabadság szellemében kezeltessék és nevezetesen 
az intések minden következményekkel és főleg az 
előző vizsgálat többé ne alkalmaztassák ? 

Kérem tehát a t. házat, szíveskedjék megen
gedni, hogy ezen interpellatió felolvastassák. 

Horváth Lajos jegyző (Jdolv ássa Oidl Jó
zsef interpellatiójái.) 

E l n ö k : Át fog tétetni a minisztériumhoz. 
Deák FerenCZ: T. ház! Ezen kérdésekre 

kétségkívül az illető miniszterek fognak felvilágo
sítást adni; de azt hiszem, hogy ezen kérdésekkel 
és a reájok adandó felvilágosítással a baj még 
korán sem lesz orvosolva : mert Erdélyben jelenleg 
a Bach-féle sajtórendszer áll fen. legalább nagy 
részben az van gyakorlatban. Míg e rendszer ott 
fenáll, minden ilyen panaszokra alkalmat szolgál
tató cselekvések ezután is elő fognak fordulni. E 
rendszerben alapszanak a megintések, a figyelmez
tetések és egy neme a praeventiv censurának, bár 
nem tökéletes praeventiv censura. Nem itt kere
sendő hát a baj, hanem abban, hogj Erdélyben 
nincs sajtószabadság, (ügy van!) Én tehát azon 
kérdést vagyok bátor felvetni: nem lehetne-e Er
délyben szintúgy behozni a sajtószabadságot, min-
Magyarországban ? Ha a t. ház kívánja, ezt írás
ban is, mint interpellatiót be fogom adni; de talán 
az elmondott szó is elég lesz. A minisztérium bizo
nyosan fog e részben is felvilágosítást adni. Le
hetnek nehézségek kivált addig, míg az erdélyi vi-

j szonyok részletes rendezése meg nem történik; 
azt azonban nem vagyok képes elhinni, hogy ad
dig is, míg a részletes rendezés megtörténik. Er
délyben a sajtószabadságot létesíteni ne lehessen. 
Rendelkezzék a miniszte mim* & djon javaslatot, ho
gyan lehetne a sajtótörvényeket ott behozni, ho-
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gyau lehetne a bíróságokat, esküdtszékeket és más 
efféléket elrendezni. De minden esetre történjék va
lami, mert szomorú dolognak tartom, hogy Er
dély, mely velünk testvérileg egyesült, a szabad
ság egyik fő kelléket, a sajtószabadságot már 
annyi idő óta nélkülözi. (Igaz!) Nem lehetetlen, 
hogy Erdély részletes rendezése még hosszabb 
időt vesz igénybe, ha azonnal hozzá fogunk is ; 
hogy pedig Erdély addig sajtószabadság nélkül le
gyen, azt e házban bizonyára senki sem fogja kí
vánni. (Helyeslés.) Én tehát azt óhajtanám, hogy a 
minisztérium, midőn a tett kérdésekre felelni fog, 
ne csak felvilágosítást, hanem javaslatot is adjon, 
hogyan lehessen a sajtószabadságot Erdélyben 
azonnal létrehozni. Ha ezen javaslat oly rendsza
bályokat foglalna magában, melyek a végrehajtó 
hatalom körébe tartoznak, ezt, teljesitse tüstént; 
ha pedig valamiben még törvényhozási intézkedés 
lenne szükséges, azt terjeszsze elő, és nem két 
lem. hogy a ház meg fogja szavazni. (Helyeslés.) 
Bátor voltam ezen észrevételemet itt előadni: ha 
a minisztérium szükségesnek látja, hogy Írásban 
adjam be mint interpellatiót, be fogom azt adni ; 
ha pedig ezen szóbeli észrevételemet kegyes lesz 
figyelembe venni, ugy az írásbeli beadás nem lesz 
szükséges. (Atalános helyeslés.) 

Andrássy Gyula gr. miniszterelnök: 
Miután a t. ház azt méltóztatott határozni, hogy a 
t. erdélyi képviselő urnák interpellatiója a minisz
tériumnak adassék át': az igazságügyminiszter, ki 
most nincsen jelen, a kormány nevében bizonvo-
san nem sokára erre válaszolni fog. 

A mi a dolgok állását illeti, én csak azon fel
világosítást vagyok bátor épen az igen t. barátom 
Deák Ferencz által mondottak következtében adni, 
hogy midőn a minisztérium Erdély kormányzatát 
átvette, azon szándékból indult ki, hogy minden 
különböző eljárás homogénná tételét az unió kér
désének tárgyalása alkalmával és azzal összekötve 
fogja elintézni. Miután azonban az unió kérdésé
nek megoldására kiküldött bizottság idő közben 
megszűnvén, a minisztérium vette át ez iránt is a 
kezdeményezést, a teendők halmaza miatt azonban 
még ez ideig nem volt alkalma ez iránt javaslatot 
tenni: azon megnyugtatást és felvilágosítást va
gyok bátor njTujtani a t. háznak, hogy ezzel össze
köttetésben a minisztériumnak mindig szándoka 
volt az ott fenálló sajtó viszony ok iránt is javasla
tot tenni le a ház asztalára. Minthogy azonban az 
erdélyi unióra vonatkozó javaslat nagy terjedelmű 
és mégis több időt fog igénybe venni, azt hiszem, 
czélszerünek fogja az igazságügyminiszter tartani, 
a sajtóügy iránt külön javaslatot tenni le a ház 
asztalára. (Tetszés.) 

Ehhez még bátorkodom hozzá tenni, hogy ha 
a kormány ez iránt előbb nem intézkedett, annak 

oka koránsem azon szándok volt, hogy Erdélyben 
a sajtóügyekre nézve sokáig kívánta volna fentar-
tani a jelenleg dívó rendszert, hanem ennek oka 
oly akadályokban található, melyeket minden er
délyi bizonyára ismer. Módról van tehát szó — 
és így fogtam föl t. barátom fölszólalását — mely 
szerint nem várva be az unió végleges rendezését, 
a sajtószabadságot Erdélyben létesíteni lehessen. 
(Tetszés.) 

Berzenczey L á s z l ó : Nagyon kívánatos vol
na, ha az unió dolgában annyira mentünk volna, 
hogy ne lenne többé szó róla; és én valóban Deák 
Ferencz képviselő úr véleményét teljesen párto
lom ; csak azt vagyok bátor megjegyezni, hogy ne 
adjanak külön törvényjavaslatot arra, hogy Er
délyben mikép hozassék be a sajtószabadság. Én 
az indemnity alatt nem azt értettem, hogy legyen Er
dély ugy, mint volt a Bach-korniány alatt. Én 
azt hiszem, a kormánynak hatalmában volt és van 
az indemnitynél fogva a magyarországi viszonyo
kat Erdélyben alkalmazni. Ezen értelemben adta 
az országgyűlés a kormánynak az indemnityt, és 
nem ugy, hogy a magyarországi intézményeket 
nem lehetett volna Erdélyben kormány utján is be
hozni ; valamint a kormány tett is intézkedéseket, 
melyeket a maga hatalmánál [fogva behozott. Ha
nem, hogy Erdélyben mindenben a régi rendszer 
maradjon fen, ezt az iudemnityből kihozni nem le
het. Én tehát csak azt kívánom, hogy a törvény
javaslat ne legyen egy különösen Erdélyre vonat
kozó törvényjavaslat, hanem határozza meg egy
szerűen, hogy Erdélyben a Magyarországban diva
tozó jelenlegi törvények értelmében a sajtószabad
ság behozatik. (Helyeslés.) 

BabeS V i n c z e : T. ház ! Minthogy tíull kép
viselőtársam inttrpellatiójára észrevételek tétettek, 
bátor vagyok én is egy megjegyzést tenni ezen 
tárgyra nézve, és pedig azért, mert én részemről a 
tett észrevételekkel nem vagyok megelégedve. 

En részemről ugy fogtam fel Gull képviselő
társam interpellatióját, hogy ő nem találta helyes
nek, vagy nem értette a t. kormánynak az eljárást 
illető instructióit. Tudjuk, hogy Erdélyben ugyan
azon sajtótörvényi rendeletek léteznek, melyek tul 

i az osztrák tartományokban divatoznak, hanem 
| mindamellett nagy a különbség az eljárásra nézve, 
| melyet az illető kormány követ. Tudvalevő, hogy 

ugyanazon törvény divatozott amott Belcredi alatt, 
mely most divatozik és Schmerling alatt a diva
tozott ; mégis igen nagy volt a különbség a kor
mány eljárására, illetőleg türelmére nézve. T. i. 
mialatt Belcredi eljárása ellen jóformán senki sem 
panaszkodott, és sajtóperek és előintések nem vol
tak napirenden, addig előtte és utána azok napi
renden voltak és vannak. Ebből következik, hogy 
nem annyira a törvény, mint inkább a kormány 
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politikája oka annak, ha valamely törvény, me
lyet rosznak ismerünk, igen szigorúan vétetik al
kalmazásba. (Elhmnondás. Nagy zaj.) 

Nem folytatom tovább észrevételeimet; csak 
arra vagyok bátor figyelmeztetni a t. házat, hogy 
az által nem lenne segítve a dolgon , ha Erdély
ben is behozatik, ugy szólván anticipando, ugyan
azon törvény, mely Magyarországban divatozik. 
Ennélfogva, mert itt is szüksége éreztetik a reform-
nak (Derültség), én részemről azt óhajtanám, hogy 
a kormány ott szabadelvűén járjon el, szabadelvű 
utasításokat adjon; addig is pedig készitsen sza
badelvű és időszerű sajtótörvényt egész Magyar
országra nézve. Ezt voltam bátor megjegyezni. 

Andrássy Gyula gr. miniszterelnök: 
T. ház! Ha jól fogtam fel a t. képviselő urnák 
észrevételét, neki nem annyira az ott fenálló 
sajtórendszer ellen, mint annak alkalmazási módja 
ellen van észrevétele. Én, megvallom, egészen el
lenkezőleg tekintem a dolgot. Nekem, és azt hi
szem, mindnyájunknak, igen kellemetlen az ott 
fenálló sajtórendszer, és azt meg akarjuk változ
tatni. A mi azonban az alkalmazási módot illeti, 
előre is, fölvilágositásul, van szerencsém a t. kép
viselő úr előtt kijelenteni, hogy annak alkalmazá
sánál a kormány ezentúl Is mindig igazságos szi
gort fog szem előtt tartani: (Elénk helyeslés) mert ha 
voltak idők, melyekre a t. képviselő ur hivatkozott, 
midőn megengedtetett az ország integritása és a 
fenálló törvények ellen izgatni: a jelen alkotmá
nyos kormány •— erről biztosítom a t. képviselő 
urat — ezt megengedni nem fogja. (Zajos he
lyeslés.) 

E l n ö k : Ha a t ház megnyugszik abban, a 
mit a miniszterelnök úr mondott, hogy elkülönítve 
ezen esettől a sajtóügyben intézkedni fog a kor
mány, azt hiszem, befejezettnek tekinthetjük e 
tárgyat. (Helyeslés.) 

Királyi Pál előadó úr a központi bizottság 
részéről az alföldi vasút tárgy ában a bizottság je 
lentését fogja felolvasni. 

Királyi Pál előadó (olva ssa a központi bi
zottság jelentését az alföldi vasútra vonatkozó tör
vényjavaslatról.) Van szerencsém a t. házat meg
kérni, hogy ugy a mellékelt okmánynak tervezetét, 
mint magát a törvényjavaslatot az előterjesztett 
módosítások szerint kiigazítva, uj szövegezésben 
kinyomatni és az előterjesztett két határozati javas
latot szintén a mellékelt szövegezés szerint kinyo
matni és kiosztatni méltóztassék . (Helyeslés. Napi
rendre kell tűzni l) 

E l n ö k : A most felolvasott jelentés nyomta
tásban fog a tagok közt kiosztatni !), és holnap-
utánra már ki lévén tűzve a görögkeleti vallá-
suakról szóló törvényjavaslat tárgyalása, a mint 
annak vége lesz, a tisztelt ház beleegyezésével az 
alföldi vasútra vonatkozó törvényjavaslatot lehetne 
tárgyalni. (Helyeslés.) 

A pénzügyi bizottság tisztelt tagjait felkérem, 
méltóztassanak ülés után itt maradni. Holnap nem 
lesz, de holnapután lesz ülés 10 órakor. 

Az ülés végződik déli 12 órakor. 

l) Lásd ÍU Irományok 230-dik számát. 




