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rültség.) Én vissza nem vontam s vissza most sem 
vonom módositványomat, mert azt jól meggondol
tam, s figyelembe vételét szükségesnek tar tom: 
kívánom tehát újra is annak fölolvastatását. 

Ráday Lász ló gr. j egyző (olvassa Szakéi La
jos módositványát.) 

Várady Gábor : A mi Szakái képviselőtár
sunk indítványában foglaltatik, tökéletesen analóg 
e tárgyban már határozat erejére emelkedett 
más ilyen czimmel vagy fejezettel. Ez csak styla-
ris módosítás ugyan, de mivel egészen szabatos, 
én hozzájárulok s elfogadom. (Helyedén.) 

i E l n ö k : Elfogadja-e a t. ház Szakái képviselő 
I úr ezen módositványát ? (Elfogadjuk !) 
I Be levén fejezve a tárgyalás, nincs egyéb hátra, 
! mint a törvényjavaslatok végleges megszavazásá

nak határnapját holnaputáni 10 órára kitűzni. 
Még a költségvetési bizottságnak van jelen-

| tése. 
Beniczky Gyula előadó (olvassa af.£. má

jus havára szóló költségvetési előirányzatot.) 
Elnök: Elfogadja a t. ház? (Elfogadj<uk!) 

j Az elnökség tehát ehhez képest fog intézkedni. 
I Holnap 10 órakor ülés tartatik. 
I Az ülés végződik d. u. 2 '/4 órakor. 

CCXXXY. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1868. május 27-én 

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: Vita a jegyzőkönyv felett. Kérvények bemutatása. A központi bizottság jelentést tesz a rémet vámegylettel kö
tött kereskedelmi szerződésről. Székely Gergely a sepsiszentgyörgyi volt katonai elemi iskola helyiségeinek átadása iránt interpellálja 
a kormányt. A kormány felel Gűll József interpellatiójára az erdélyi sajtóviszonyok iránt és Stoll Károlyéra a Lázár Sándorféle sikkasz
tási kérdésben. 

A kormány részéről jelen vannak: Andrássy \ 
Gyula gr., Eötvös József h., Gorove István, Horvát \ 
Boldizsár, Lónyay Menyhért, Wenckheim Béla ö. 

Az ülés kezdődik d. e. ÍO1^ órakor. 

E l n ö k : Az ülést megnyitom. A mai ülés 
jegyzőkönyvét Ráday László gr. jegyző lír fogja 
vezetni; a szólam kivánók neveit Mihályi Péter 
jegyző úr jegyzi. A múlt ülés jegyzőkönyve fog 
hitelesíttetni. 

Ráday László gr. jegyző (olvassa a má
jas 26-án tartott ülés jegyzökönyvét.) 

Tisza Kálmán : A jegyzőkönyvre az az ész
revételem van, hogy a hol a sínekről van emléke
zés, az is kimondatott a tegnapi ülésben, hogy az 
a rész kihagyatik az engedélyokmányból; de 
ugyanazon határozat, mely a hatvan-miskolczi és 
zákány-zágrábi vonalra nézve hozatott, ezen vo
nalra is kiterjesztetik. 

Ráday Lász ló gr. jegyző; Méltóztassék meg

hallgatni: ez benne van a jegyzőkönyvben. (Újra 
elolvassa a jegyzőkönyv illető pontját.) 

Tisza K á l m á n : Nem jól hallottam előbbi 
Elnök: Kincs más észrevétel a jegyző

könyvre ? 
Halász B o l d i z s á r : T. ház! Kétségtelen, 

fl°gy a jegyzőkönyvnek a történtek bű tükrének 
kell lenni. Sulyok Mór képviselőtársunk lemon
dása ugy van a jegyzőkönyvben felvéve, h o g y : 
„olvastatott Sulyok Mór országgyűlési képviselő 
lemondó levele;" pedig Sulyok Mór lemondása 
csak szóval jelentetett be az elnök által. Mutatja 
ez, hogy jegyző úr ugy szerkesztette a jegyző
könyvet, a mint kellett volna történni: mert csak
ugyan mindnyájunknak, sőt az egész hazának ér
dekében áll tudni, hogy valamelyik képviselő mi
ért mondott le ? (Felkiáltások: Nem tartozik indo
kolni! Nagy zaj.) Engem a t. Láznak ezen zúgás ál
tal kijelentett nem helyeslése meg nem győzött. 
En részemről igen érdekesnek tartom tudni, hogy 
egy országos képviselettel megbízott egyén miért 
mondott le? (Hiszen nem tartozik indokolni! Zaj.) A 
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mi a házszabályokat illeti, már egy alkalommal volt 
szerencsém a t. házat figyelmeztetni, hogy a ház
szabályok igent ifi mondanak, nemet is. A ház
szabályok 31-dik §-a azt mondja, hogy a beje
lentett indítványok, javaslatok, kérvények stb. 
csak kivonatilag tudatnak a házzal, s akkor napi
rendre kitüzendok; a 79-ik házszabály pedig azt 
mondja, hogy a jegyző által felolvasatlanul a 
kérvényi bizottsághoz tétetnek át. Az egyik sza
bály tehát azt mondja, hogy felolvastassanak, a 
másik pedig, hogy csak kivonatilag közöltessenek. 
A ház szabályai e szerint nem tiltják, a közérdek 
pedig azt hozza magával. Ezt tehát csak a jövőre 
nézve kívántam a t. ház figyelmébe ajánlani, és 
én részemről minden esetben tudni kívánom, hogy 
egyik képviselőtársam miért mondott le ?(Zaj. Fel
kiáltások: Nem tartozik indokolni!) Én jövőre a le
mondó leveleket felolvastatni óhajtom, és ezt sza
bályul kívánom kimondatni addig is, míg a ház
szabályok revideáltatnak. [Helyeslés a szélső bal 
oldalon.) 

Ráday László gr. jegyző: Igen sajnálom, 
hogy Halász Boldizsár úr képviselőtársamnak 
azon kifejezését, hogy én ugy tettem fel a jegyző
könyvet, a mint kellett volna történni, nem a mint 
történt, mint bókot megköszönve, kénytelen va
gyok visszautasítani: (Derültség) mert én ugy tet
tem föl a jegyzőkönyvet, a mint a dolog történt, 
s ugy olvastam föl, hogy : ,,bemutattatott az elnök 
úr által Sulyok Mór képviselő lemondó levele." A 
mi a t. képviselő urnák a lemondási okmányok 
felolvasására tett észrevételét illeti: e tekintetben 
a háznak eljárása különböző volt. Ha méltóztat
nak emlékezni — mert én pl. tisztán emlékszem 
— Ragályi Ferdinánd képviselőtársunk lemondása 
alkalmával felolvastuk a lemondási okmányt , Kos
suth Lajos lemondása alkalmával pedig nem ol
vastuk föl. Tehát a háznak e tekintetben még meg
állapodása nincs. Ezért nem is ismerhetem el, 
hogy a megrovás kiérdemelt lett volna. (Napi
rendre !) 

BÓniS S á m u e l : T. ház! A 'házszabályok 
újból kidolgozására ki van küldve a bizottság; 
majd ha az munkáját beadja — mert bizonyos, hogy 
a munkálatban a kérelmekre és lemondásokra 
vonatkozólag is lesz vélemény adva — akkor 
lesz helye a felszólalásoknak e tárgyban. (Helyeslés.) 

P a t a y I s t v á n : De a nevetésnek soha sincs 
helye ok nélkül. (Nagy derültség) 

Elnök l Bemutatom az idő közben beérkezett 
kérvényeket. 

Nagy-Károly mezőváros a tisza-ér-kőrösi csa
torna létrehozatalát kéri. 

Ugyanazt kérik Ottomány község Bihar me
gyében, és Pálfalu község Szatmár megyében. 

Tóth Mátyás, Varga Bálint. Somodi József és 

Tót István, Pest, Pilis és Solt t. e. vármegyékbe 
kebelezett Ordas községe lakosai, az 1849-ik év 
márczius havában a császári hadsereg által elége
tett három teherszállító hajójok megtéritíetését 
kérik. 

Mindezen kérvények a kérvényi bizottsághoz 
tétetnek át. 

Bojthor Endre , a képviselőházi irodaigazga
tója, a képviselőház hivatalnokai és tisztei megbí
zásából a képviselőház hivatalnokai és tisztei ál
landósítását és nyugdíjazását a ház által határoza-
tilag kimondatni kéri. E kérvény a ház költségvető 
bizottságához tétetik át. 

Gömör megyébe kebelezett Sajó-Keszi község 
több úrbéres lakosai földesuraik által úrbéri ter
mészetű birtokaik törvénytelen elfoglaltatását meg
gátoltatni kérik. 

Mellyes Belizár nagy-marosvárosí hites jegyző 
és ottani lakos, az országos gyarmatosítás terveze-
zetét a tisztelt képviselőház rendelkezésére aláza
tos tisztelettel beszolgáltatja. 

E két kérvény a kérvényi bizottsághoz uta-
sittatik. 

Bujanovícs képviselő úr, mint a központi bi
zottság előadója, a Poroszországgal kötött keres
kedelmi szerződés iránt fog jelentést tenni. 

Bujanov ic s Sándor e lőadó (olvassa a köz
ponti bizottság jelentését a Poroszországgal kötött ke
reskedelmi és vámszerzödés, a hozzácsatolt A, B, C 
alatti mellékletek és a zárj'egy'zökönyv tárgyában1). 

E l n ö k : T , ház! A ház jóváhagyása remé
nyében intézkedések történtek a jelentés rögtöni 
kinyomatása iránt. Ez megtörténvén, e jelentés a 
t. ház tagjai közt ki fog osztatni, és ha a ház bele
egyezik, a holnap délelőtt 10 órakor tartandó ülés
re napirendre kitűzetik. (Helyeslés.) 

Van még a mélt, főrendeknek két rendbeli 
üzenete is : egyik vonatkozik a görög-keleti fele
kezetűek egyházi ügyeire, a másik az alföld-fiu
mei vasútra. Ha a t. ház beleegyezik, ezen két fő
rendi üzenet is a holnapi ülés napirendjére tűzetik 
ki. (Helyeslés) 

A harmadik tárgy lenne több szab. kir. városi 
országos képviselő urak indítványa, melynél fogva 
e városok rendőrségi és törvénykezési költségei 
az ország pénztára által vétessenek fel. Ennek tár
gyalása is, ha á t. ház beleegyezik, holnapra 
tűzetik ki. (Helyeslés) 

Székely Gergely képviselő úr interpellátiót 
kivan intézni a cultusminiszter úrhoz. 

S z é k e l y G e r g e l y : Közoktatási miniszter 
úrhoz bátorkodom egy interpellátiót intézni; s 
minthogy tárgya t. képviselőtársaim mindenike 
előtt kellően ismeretes alig lehet, mélíóztassa-

l ) Lásd az Irományok 2 i 2-dik számát. 
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n a k megengedni, hogy azt lehető röviden előad
hassam. 

Hazánk történelmében a 18-dik századból 
vérbetükkel vagyon feljegyezve a gyászemlékü 
siculicidium per, minek következtében a szabad 
nemes székely nemzetnek egy része rendes határvé
di katonáskodás terhével sújtatott, s az által, hogy 
az ős idők óta egyenjogú nemzetnek csak egy 
részére terjesztetett ezen iga ónsulya, az absolutis-
mus divide et vinces elvének elég tétetett; de hogy 
intézményét biztositsa is, szüksége volt a székely 
nemzet alkotmányos szabad érzelmét aláásni, a 
nemzetet németesitni s vak engedelmes katonai 
szellemet terjeszteni. Ezen czélokból, s azért is, 
hogy katonákat képezhessenek, alapíttattak e ka
tonai kormányok által német elemi s magasb ka
tonainevelő intézetek. Ilyen vala Sepsi-Szent-Györ-
gyön is az úgynevezett „Granz-Norrnal-Schule". 
1858-ban az akkori kormány által minden intéze
tek megszüntetni és a vidéki polgárok többsége 
vallásfelekezeteinek tanodái czélokra kiosztatni 
rendeltetvén, a sepsi-szentgyörgyi a helvét hitűek 
illetékébe juttatni határoztatott. Szükségesnek 
tartom azt is megemlíteni, hogy Erdélyben a 
bevett vallások teljes jogegyenlősége approbata és 
compilata törvényeink által már biztosítva levén, 
nevelési ügyeikben a protestáns vallások teljes ön
álló kormánynyal bírtak; mely jogok felett később 
is lehetőleg őrködtek, s már 1848 előtt is az er
délyi helvét hitűek, számarányukhoz képest, buzgó 
adományaikból annyira igyekeztek ellátni nevelési 
czéljaikra szükséges intézetekkel magokat, mint 
Európa népeinek nagyobb része; azonban az 1850 
utáni években az egyház, szükségét látva a nehéz 
körülményhez képesti ujabb áldozatoknak, fen-
álló tanodáit lehetőleg segítette, s még a mellett 
a Rikán belüli egyházközgyülés kezdeményezé
sére Háromszék honfi buzgalom népének 100,000 
forint áldozata és jelentékeny könyvtár jővén ren
delkezése alá, az erdélyi mélt. egyház főtanács 
engedélyével egy reáltanodával egybekötött 
algymnasiumot alapított s azt 1859-ben életbe is 
léptette. 

A mélt. egyházi főtanács azon algymnasium 
igazgatására ruházta a „Granz-Normal-Sckule" ke
zelését is, s ez, annak helyiségére számítva, tan
osztályai helyiségeit ideiglen a templom várkama
ráiból alakitá. Azonban azon szín alatt, hogy az 
erdélyi r. k. püspökség csakis az alaptőke egy 
részéhez jogigényt formált, habár e más feleke
zetek illetőségöket még 1858-ban tettleg kezökre 
kapták, gyakori sürgetések daczára ezen kérdés 
mai napig megoldatlan maradott, és a ,,Granz-
Normalscbule" ugyan azon szervezettel, mint 1848 
előtt, sőt ugyan azon igazgató alatt, máig is fen-
tartatott, és a vidéki honfiak buzgalmából alakult 
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ev. ref. gymnasium elemi osztályait mig mindig 
ideiglenes és czélnak meg nem felelő tanszobákban 
kénytelen tartam, s több felől tornyosuló körűimé: 
nyék miatt ezen helyiség meg nem nyerhetése ese
tében lételét láthatjuk veszélyezve. 

Égető volt a kérdés, és magas volt remé
nyünk, midőn a magyar felelős kormány kezébe 
láttuk kerülni az igazgatást; tisztán reméltük, 
hogy eljövend azon idő, midőn e részben is igaz
ságot szolgáltat nekünk. 

Csak igazságra hivatkozom, t. ház, mert jo
got nem említek. Jogtalan volt a katonai kor
mány, nem volt törvényes, nem volt jogos azon 
kormány se, mely azt megszüntette; de ha mind 
azokat, miket azon kormány alapított vagy meg
szüntetett, a többiek részökbe kapták, igazság az, 
hogy a reformátusok is megkaphassák; és ez any-
nyival égetőbb szükség, mivel a helyiség hiányá
ban a Sepsi-Szent-Györgyön alapított algymna-
siumnak további fenállhatása is kétessé válik. 

Ennélfogva következő interpellátiót bátor
kodom cultusminiszter úrhoz intézni. {Olvassa :) 
„Miután köztudomás szerint az erdélyi volt határ-
véd-ezredek czéljaira alapított katonai elemi is
kolák még 1858 különböző vidékek pol
gárainak többsége arányában, vallásfelekezetek
nek osztatván ki, a sepsi-szent-györgyi „Granz-
Normal-Schule" név alatt ismeretes katonai német 
elemi iskola a helvét hitűek illetékébe juttatni 
határoztatott. tettleges átadása 10 év óta csakis azon 
szin alatt halogattatott, mert a róm. kath. püspök
ség az alaptőkének egy részéhez jogigényt formált, 
de a helvét hitüeknek a helyiség iránti teljes jo
gát nyilvánosan soha senki kétségbe nem hozta; 
miután ezen helyiség megkapbatása a sepsi-szent
györgyi, 1859-ben életbe lépett ev. reform, al-
gymnasiumra nézve fontos kérdés: szándékozik-e 
a n. m. közoktatási miniszter úr akadály és hala
dék nélkül igazságot szolgáltatni olyformán, 
hogy valamint ehhez ha,1 onló más iskolák még 
1858-ban az illetékesnek itélt felekezeteknek át
adattak, ugy ezen sepsi-szent-györgyi „Granz-
Normal-Schule" -nak helyisége (az alaptőkére nézve 
talán még függőben levő kérdések méltánvos 
megoldása előtt is) a helv. hitűek tanodái czéljaira 
átadassék? hogy már a folyó évi szeptember 1-só' 
napján kezdendő tanévre az ev. ref. igazgatás 
alatti nevelő intézetek tanterve ahhozképest alkal
maztathassák?" 

Eötvös Józse f b. va l lá s - és közoktatás
ü g y i m i n i s z t e r : Ez igen fontos interpellátiót ké
rem kiadatni, és arra a felelet jövő héten meg fog 
adatni. 

E lnök l Az éjszak-keleti vasút egyes szaka
szainak mikor leendő megnyitására a t. ház teg
nap uj szerkezetet rendelt beadatni. A szerkezet 

44 
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ma nem készülhetvén el, holnap fog a t. ház elé 
terjesztetni. 

Horvát Bold izsár i g a z s á g ü g y i m in i sz 
t e r : T. képviselőház! Gull József képviselő úr a 
május 4-ikén tartott országos ülésben az erdélyi 
sajtóviszonyok tárgyában interpellátiót intézett a 
minisztériumhoz. 

Ezen interpellátió két kérdésre oszlik : először 
kérdi a tisztelt, képviselő úr, van-e tudomása a 
kormánynak arról, hogy Erdélyben, különösen pe
dig Nagy-Szebenben a sajtó irányában az előző 
vizsgálat, a megintés gyakoroltátik ? másodszor, 
vajon hajlandó-e a kormány az erdélyi sajtóvi
szonyokat a mai kor követelményeihez és az al
kotmányosság igényeihez képest átidomitani ? 

A mi az első kérdést illeti: köztudomású dolog, 
hogy Erdélyben még az 1852-ik évi sajtórendsza-
báíyok vannak hatályban. E sajtórendszabályokat 
nem a magyar minisztérium léptette életbe, hanem 
átvette azokat, mint a korábbi kormányrendszer 
hagyományait. E rendszabályok értelmében a kor
mány közegeit megilleti azon jog, hogy a sajtó irá
nyában a megintést gyakorolják. A kormány egyes 
esetekre vonatkozólag soha se adott utasítást kö
zegeinek az iránt, hogy a megintés eme jogával 
éljenek; azonban nem veheti rósz néven a kormány 
se a törvényhatóságoktól, se pedig saját köze
geitől, ha ezen jogot mindazon esetekben gya
korolják , melyekben az alkotmány és a közrend 
érdekei követelik. E joghoz kénytelen a kor
mán) egyelőre még ragaszkodni azon elvénél 
fogva, mely szerint nem akar fenálíót lerombolni 
addig, mig helyébe jobbat nem képes állitani. 
Meglehet, hogy ezen elv mellett még egy ideig 
itt-ott intézményekkel kell megküzdenünk, me
lyek a kor követelményeit nem elégítik k i ; de 
sokkal nagyobb rósz volna „tabularasat" csinálni, 
még mielőtt ujabb alkotásainkat képesek volnánk 
létre hozni. Hogy az erdélyi hatóságok e megin
tés jogával visszaélést követtek volna el, vagy 
hogy ezen jogot nagyobb szigorral gyakorolták 
volna Kagy-Szebenben, mint Erdély egyéb része
iben, arról a kormánynak semmi tudomása nincs. 
Meglehet, nagyobb számmal fordulnak elő e meg-
intések Nagy-Szebenben, mint másutt Erdélyben, 
mit nem tudok, de nem is akarok tagadni. Bizto
sithatom azonban a t. képviselő urat, hogy ezen 
esetben a megintésnek oka bizonyosan nem a 
kormány közegeiben és nem a törvény hatóságok
ban, hanem az ottani hírlapirodalom kezelőiben 
fekszik. 

Egyébiránt különös örömmel constatálja a 
kormány, hogy nemes szász testvéreink az 1852-
dik évi sajtórendszabályokat, a melyeket eddig 
nyugalommal és resignatióval tűrtek, megunták, 
és hogy az alkotmányos szabadságnak egyik fő 

követelményét és biztositékát: a sajtószabadságot 
elvégre Erdélyben is meghonosittatni óhajtják. É s 
legyen meggyőződve a t. képviselő úr, hogy szász 
testvéreinknek eme nézetei és vágyai a kormány 
nézeteivel és vágyaival teljesen találkoznak. Ennél
fogva második kérdésére vonatkozólag van sze
rencsém kijelenteni a t. háznak, hogy a kormány 
már ezelőtt néhány hónappal megtette a kellő 
eló'intézkedéseket az iránt, hogy mihelyt a polgári 
perrendtartásban tervezett bírósági szervezet tör
vény erejére emelkedik, és mihelyt a kormány 
tudni fogja, hogy Erdélyben hol és hány fö tör
vényszék lesz felállítandó : a sajfcóbiróságokat 
azonnal életbe léptethesse, és pedig ugy, hogy az 
1848-ik évi XVIII . t. ez. az esküdtszéki intéz
ménynyel együtt Erdélyre is kiterjesztessék. (Elénk 
tetszés.) 

BóniS S á m u e l : Összeköttetés ben azzal, mit 
a tisztelt igazságügyi miniszter úr mondott, a meny
nyiben t. i. a törvénykezési rendtartás életbe lépte
tésétől tette függővé Erdélyben a sajtótörvények 
életbe léptetésének lehetőségét : bátor vagyok az 
elnökséget felkérni, hogy sürgetni méltóztassék 
azon munkának kinyomatását, hogy az legalább 
a tagok között szétosztassák. (Helyeslés.) 

Berzenczey L á s z l ó : Midőn Deák Ferenez 
képviselő úr azon indítványt tette, hogyan le
hetne most előleg törvényjavaslatot terjeszteni 
elő arra nézve,-hogy módosittassék a regi sajtótör
vény Erdélyben, előbb mintsem az unió ügye el
intéztetnék, vagy más intézkedések a polgári tör
vénykezésre nézve behozatnának, azt voltam bá
tor előadni, hogy a legrövidebb ut az volna, ha a 
magyarországi sajtótörvény Erdélyben is beho
zatnék, a mi, ugy láttam, a ház helybenhagyásával 

I találkozott. Most az igazságügyminiszter úr kije
lentése szerint ez ismét elhalasztatnék, a mennyi
ben kapcsolatba hozatik a polgári perrendtartás
nak nem tudom mikor történendő elkészülésével. 
Hivatkozom a ház határzatára, melyet Deák Fe
renez indítványa folytán hozott, és a mely szerint 
előleg és mielőtt a polgári perrendtartás és az 
unió iránt intézkedés történnék, a magyarországi 
sajtótörvény Erdélyre is kiterjesztessék. Az iránt 
kérek tehát fölvilágosítást, miért ignorálta az igaz
ságügyminiszter úr a ház ezen határozatát ? 

H o r v á t Bo ld izsár igazságügy i minisz
ter : A t. képviselő úr engem félreértett, ha ugy 
méltóztatik szavamat magyarázni, mintha az unió 
törvényétől akarnám függővé tenni a sajtóbirósá-
gok fölállítását. Nem ezt mondottam, hanem azt, 
hogy mihelyt a polgári perrendtartásban tervezett 
bírósági szervezet Erdélyben életbe lesz léptethető, 
a sajtóbiróság azonnal föl fog állíttatni. Kissé 
messzebb távolban van azon kor, melyben az es
küdtszékek minden törvényhatóság kebelében föl 
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lesznek állithatók. Ez csak akkor lesz lehető, ha 
az esküdtszékek és a velők kapcsolatos közvádlói 
intézmény hatásköre nem csak a sajtóvétségekre, 
hanem a bűnvádi eljárásra is ki fog terjedni. Addig 
azonban, míg a büntető perrendtartás el nem ké
szül, s a mig az esküdtszék csak a sajtó vétségek 
eseteire terjed ki : ilyen bíróságok fölállításában 
kénytelen vagyok csak a főtörvényszékek székhe
lyeire szorítkozni. Minthogy pedig nem tudom, hogy 
a főtörvényszékek, az úgynevezett királyi táblák 
Erdélyben mennyi számmal és hol fognak felállít
tatni? ha most intézkedném, azon eshetőségnek ten
ném ki magamat, hogy az ilyen felállítandó sajtóbi-
róságot későbben ismét fel kellene oszlatnom, a 
mit örömest kikerülnék. A minisztérium a maga 
tervezetében a mostani főtörvényszékeket Erdély
ben meghagyatni kívánta; azonban az országos 
bizottság nézete e kérdésre nézve a minisztérium 
nézetétől eltért, és e bizottság azt indítványozta, 
hogy Erdélyben csak egy királyi tábla állíttassák 
föl. Mielőtt tehát ezen kérdés megoldatnék, most. mi
ntán ezen eltérés megvan a minisztérium és az orszá
gos bizottság nézete közt, nem tartanám tanácsosnak 
a sajtóbiróságok szervezéséhez hozzáfogni. De ez 
által a sajtószabadságnak Erdélyben nem praeju-
dicálunk semmit. U g y hiszem, minthogy a ház min
den egyes tagja pártkülönbség nélkül a polgári 
perrendtartás mielőbbi életbeléptetését a legsürge
tőbb követelménynek tekinti : nincs okunk kétel
kedni a fölött, hogy legfölebb két-három hónap 
alatt az uj bírósági szervezet, s azzal együtt a saj
tóbiróságok Erdélyben életbe fognak léptettetni. 
(Tetszés.) 

E l n ö k : Kimondhatom tehát, hogy a t. ház e 
választ megnyugvással fogadja. 

Horvát Boldizsár igazságügyminiszter: 
Ezelőtt néhány hónappal Stoll Károly képviselő 
úr bizonyos Lázár Sándor sikkasztása iránt szin
tén interpellátiót intézett az igazságügyi minisz
terhez. 

Én ezen tárgyban a fejlemények egy részéről 
.már magán utón értesítettem Stoll képviselő urat. 
A másik részről most magán, utón szintén szeren
csém lesz őt értesíteni, elvül azt tartván, hogy 
mindazon interpellátiókra, melyek nem vonatkoz
nak országos érdekű tárgyakra, hanem inkább 
magán természetűek, ezentúl magán utón fogom 
megadni a felvilágosítást, és a tisztelt háznak csak 
akkor fogok felelettel alkalmatlankodni, ha az 
illető interpelláló képviselő úr a magán utón adott 
felvilágosítással nem volna megelégedve. (Helyeslés) 

E l n ö k : Bónis Sámuel képviselő úr előbb 
tett észrevételére bátor vagyok azon felvilágosítást 
adni, hogy a kérdéses munkálat kinyomatását 
sürgettem, s ennek következtében 23 iv már ké
szen van ; most sürgetni fogom a még hátralevő 

rész kinyomatását is, és reménylem, hogy az egész 
a pünkösdi ünnepek után azonnal ki fog a képvi
selő urak közt osztatni. 

Tisza K á l m á n : Tisztelt képviselőház ! Az 
igen tisztelt igazságügyi miniszter úr azt méltóz
tatott mondani, hogy az inkább magán természetű 
interpellátiókra magán utón fog választ adni, és 
csak ha az illető nincs megelégedve, fog a házban 
is válaszolni. Bocsánatot kérek, de megvallom, 
hogy ezen eljárást rendén levőnek nem tartom: 
mert én ugyan igen helyeslem, és magam részéről 
kész is vagyok követni azt, hogy minden magán 
érdekű interpellátióval a ház ideje el ne raboltas-
sék; de azt hiszem, hogy havaiamely interpellátió 
a házban tétetett, felelni is a házban kell reá. {He
lyeslés a bal oldalon.) 

Horvát Bo ld iz sár i gazságügy i minisz 
t e r ; Bocsánatot kérek: én ezen elvet egész ter
jedelmében el nem fogadhatom. Történhetnek 
interpellátiók egészen magán jellemíí ügyekben, 
és meglehet, az illető interpelláló később maga is 
visszavonja interpellátióját, miután a miniszter 
neki magán utón kellő felvilágosítást adott. Hogy 
azonban a t. ház ellenőrködési jogát nem akar
tam kijátszani, bizonyítja épen azon kijelentésem, 
hogy azon esetre, ha a tisztelt interpelláló képvi
selő úr tovább is ragaszkodnék interpellátiójához, 
a tisztelt ház előtt a felvilágosítást megadni 
késznek nyilatkoztam. Ismétlem, hogy ezen nyi
latkozatom által a tisztelt ház jogának legkevésbbé 
sem akartam praejudicálni, hanem tettein ezt 
gyöngédségből, discretióból a ház irányában, 
nehogy most, nndőn annyira el van foglalva 
országos érdekű kérdésekkel, idejét magán jellegű 
ügyek előadásával fecséreljem. (Helyeslés.) 

G h y c z y K á l m á n : Én sem fogadhatom el 
részemről azon véleményt, melyet igen t. igazság
ügyminiszter úr kijelentett. Mert magán tárgyban 
is foroghat fön közjogi sérelem, és ennek megbi-
rálása nem az egyes képviselőt, hanem az egész 
házat illeti. {Helyeslés.) Ha a t. ház megengedi azt, 
hogy magán ügyben itt nyilvánosan interpellátió 
tétessék: a következetesség azt hozza magával, 
hogy a válasz rá szintén itt nyilvánosan történjék; 
ennélfogva én, ha most nem is teszek észrevételt 
arra nézve, a mi ez esetben történt, mégis jövőre 
nézve igen kérem a t. igazságügyminiszter urat, 
hogy minden hasonló előfordulandó esetben mél
tóztassék válaszát itt a házban nyilvánosan elő
terjeszteni. 

Horvát Boldizsár igazságügyi minisz¬ 
t e r : Bocsánatot kérek a t. képviselőháztól, hogy 
kénytelen vagyok előttem szólott képviselő úr 
megjegyzéseire válaszolni. Nem mondottam én azt 
hogy közérdekű tárgyakat akarok elvonni a t . 
ház figyelme elől, hanem tisztán magán jellegű, 

44* 
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tárgyakról szóltam. E tekintetben némi analógia 
van az interpellátiók s az indítványok közt. Minden 
képviselőnek joga van indítványát visszavenni; 
ellenben minden képviselő szintén fel van jogo
sítva a visszavont indítványt magáévá tenni; és 
ha találkozik akárki a t. ház tagjai közül, ki Stoll 
képviselőtársunk interpellátióját magáévá teszi: 
én azonnal kész vagyok előadni a választ. {He
lyeslés.) 

S t o l l K á r o l y : Az ügy felvilágosítása végett 
bátor vagyok annyit előadni, hogy ez nem annyira 
magán ügy, mint inkább az államot közelről 
érdeklő ügy. Mert egy nagyszerű sikkasztásról 
van szó, midőn az államnak mintegy 50—60 — 70 
ezer forint visszatérítése forog szóban. De most 
nem sürgethetem a választ erre nézve, mert épen 
most állunk azon ponton, hol talán olyan komimé

vá kormány részéről jelen vannak : Andrássy 
Gyula gr., Eötvös József b., Gorove István, Horvát 
Boldizsár, Lónyay Menyhért, Miké Imre gr., Wenck-
heim Béla b. 

Az ülés kezdődik d. e. 10 :/2 órakor. 

E l n ö k : Az ülést megnyitom. A mai ülés 
jegyzőkönyvét Csengery Imre jegyző úr fogja 
jegyezni; a szólani kivánók neveit Ráday László 
gróf jegyző úr jegyzi. A múlt ülés jegyzőkönyve 
fog hitelesíttetni. 

Ráday László ;gr. jegyző {olvassa a má
jus 27'-kén tartott ülés jegyzökönyvét.) 

E l n ö k i Nem levén semmi észrevétel, a jegy
zőkönyv hitelesíttetik. 

Kudlik István Trenesén megye baáni kerü
letének képviselője a magyar királyi ítélő tábla 
birájává neveztetvén ki, képviselői állásáról le-

, ÜLÉS. (Május 28. 1868.) 

nyék jöhetnének nyilvánosságra, melyek épen tán 
a megtérítést veszélyeztethetnék. Ezért én a múlt
kor a miniszter urnák nekem adott felvilágo
sításában megnyugodtam. Egyébiránt minden 
esetre a ház elé fog kerülni a végleges megoldásra 
vonatkozó felvilágosítás. 

Berzenczey László: T. ház! Csak annyit 
vagyok bátor megjegyezni, hogy a ki interpellál,, 
előleg vegye számba, hogy csak olyan dolgokat 
hozzon a ház elé, melyekre a felelet nyilvánosan 
megadható. 

E l n ö k : A tizenötös bizottság t. tagjait kérem, 
hogy ülés után méltóztassanak tanácskozás végett 
itt maradni. 

Több tárgy nem levén, az ülést eloszlatom. 
A jövő ülés holnap d. e. 10 órakor lesz. 

Az ülés végződik d. e. l l \ órakor. 

mond. Trenesén megye központi választmánya 
fel fog szólittatni uj képviselőválasztás eszközlése 
iránt. 

Krassó megye közönsége a nemzetiségi kér
dést a haza integritása és állami egységének ép
ségben tartása mellett törvényhozásilag mielőbb 
elintéztetni kéri. A nemzetiségi kérdésben kikül
dött bizottsághoz tétetik át. 

Vitencz mezőváros és Dejte község a hatá
rukban elszaporodott magas vadak kiirtását kéri 
elrendeltetni. 

Nagorszky Bódog meghonosult magyar pol
gár magát a magyarországi telekadó tagositási 
hivatalhoz áttétetni kéri. 

E két kérvény a kérvényi bizottsághoz té
tetik át. 

Napirenden van a Poroszországgal kötött 
szerződés tárgyában a központi bizottság által 
készített jelentésnek tárgyalása. 

CCXXXVI. ORSZÁGOS ÜLÉS 
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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 : Kudlik István lemondása a képviselőségről bejelentetik. Kérvények bemutatása. A vámegylettel kötött keres
kedelmi szerződós tárgyaltatván, elfogadtatik. A hatvan-miskolczi s zákány-zágrábi, úgyszintén az éjszak-keleti vasutakról szóló tör
vényjavaslatok végleg megszavaztatnak. A főrendek módosításai a görög-keleti vallásuakat, valamint az alföldi vasutat illető törvény
javaslatra nézve elfogadtatnak. A városok és kerületek törvénykezési költségeire vonatkozó indítvány a kormányhoz utasittatik. 




