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1868. juuius 16 dikán 

G a j z á g ó S a l a m o n e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai : Ács Károly és Prónay József szabadságot kapnak. Sipos Peren ez emlékirata a sójövedék iránt és kérvények 
mutattatnak be. A képviselőház részvétét nyilvánítja a szerb nemzet iránt, fejedelme III. Obrenovics Mihály meggyilkoltatása fölött. 
A Bajorországgal Jungholz községe iránt kötött szerződés bemutattatik. Csiky Sándor határozati javaslatot ad be egyleti ügyben. 
A magyar pénzekről szóló szentesített törvónyezikk kihirdettetik. Az alföldi vasút engedélyokmánya kiigazittatik. A tizes bizottság be
adja jelentését Böszörményi László és Komán Sándor pörbe foghatása iránt, s ez alkalommal kifejlett vita folytán név szerinti szavazás. 
A közvetett adókra vonatkozó törvényjavaslatok átalános tárgyalása megkezdődik. 

A kormány részéről jelen vannak: Eötvös Jó
zsef &., Gorove István, Horvát Boldizsár, Lónyay 
Menyhért, Wenckheim Béla b.; később Andrássy 
Gyula gr. 

Az ülés kezdődik d. e. 10 órakor. 

E l n ö k : Az ülést megnyitom. A mai ülés 
jegyzőkönyvét Horváth Lajos jegyző úr fogja je
gyezni ; a törvényjavaslat mellett szólók neveit Mi
hályi Péter, az ellene szólókat pedig Csengery 
Imre jegyző urak jegyzik. 

A múlt ülés jegyzőkönyve fog hitelesíttetni. 
Csengery Imre jegyző (okassa a június 

13-án tartott ülés jegyzökönyvét.) 
E l n ö k : A t. képviselőháznak a jegyzőkönyv 

ellen észrevétele nem levén, a jegyzőkönyv hite
lesíttetik. 

Ács Károly képviselő úr egészségi tekintet
ből három heti szabadságot adatni kér. Prónay Jó
zsef a mezőkeresztesi kerület képviselője négy heti 
szabadságot kér. Ha a tisztelt képviselőház bele
egyezik, a kért szabadság megadatik. 

Sipos Ferencz mintBereg megye felvidéki ke
rületének képviselője a sójövedék tárgyában bead
ván emlékiratát, azt figyelembe vétetni kéri. Mi
után ma már a kérdéses törvényjavaslat tárgya 
lásra van kitűzve, azt hiszem, a tisztelt képviselő 
úr ezen kérelemmel elkésett; de lesz alkalma né
zeteit a tárgyalásnál érvényesíteni. 

Pest városa közönsége a pesti közúti vaspálya 
társulat kérését pártoltatni kéri. A 15-ös pénzügyi 
bizottságnak előleges tárgyalás végett átadatik. 

Nagybánya város közönsége a Hajdu-Dorog, 
Nánás és több község nevében görög-katk. magyar 
püspökség felállítása és a magyar nyelvnek vallási 
nyelvvé emelése tárgyában beadott kérvényt pár
toltatni kéli. 

Szatmár város közönsége ugyanazt kéri esz
közöltetni a görög-kath. magyar ajkúak részére. 

Ráskovics Julián, volt honvéd, később Po-
rubszky név alatt besorozott cs. kir. katona, vég 
elszegényedése következtében magát a honvéd
alapból segélyeztetni kéri. 

Müller Luiza bukaresti lakos férjének Müller 
Lajosnak az idegen bíráskodás alóli kimentetését 
és bűnvádi ügyének Pest megye törvényszéke, 
mint illetékes bíróság általi elintéztetését, a ma
gyar minisztérium közbelépése által, eszközöl
tetni kéri. 

Szerencs mezőváros és vidékének lakosai a 
bordézmát még ezen ülésszak alatt törvényhozási
i g megszüntetni kérik. 

Zemplén megye közönsége a képviselői állást 
a kormányi hivataloskodással megegyeztethetőnek 
nem találván, Bereg megye ez iránti felterjesztését 
pari oltatni kéri. 

Ugyanaz a honvédsereg felállítását és a Lu-
doviceumnak eredeti czéljára forditását eszközöl
tetni kéri. 

Ugyanaz az egyesült görög-keleti kath. ma-
| gyár ajkú honpolgárok kérelmét pártoltatni kéri. 

Borsod megye közönsége a magyar ajkú gö-
| rög vallásnak kérelmét pártoltatni kéri. 

Ugyanaz kimondatni kéri, hogy. a miniszte-
! reket kivéve, más kormányhivatalnokok képviselők 
| ne lehessenek. 

Sopron megye a köztörvényhatóságok rende-
I zésénél előterjesztését figyelembe vétetni kéri. 

Meisels Hermán beregszászi lakos a magyar 
| sereg részére 1849-ben szállított ruhaneműéiért 

járó 5000 frt követelését kifizettetni kéri. 
Hamasi János nyugalmazott százados a hadi 

törvényszék által megfosztott századosi rangját és 
600 frt nyugdiját visszaadatmkéri. 
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PolitzerMárk torontálmegyei lakos 1849-ben 
a cs. kir. katonai parancsnokság által okozott 
3309 írtnyi kárát megtéríttetni kéri. 

Mindezen kérvények véleményes jelentéstétel 
végett a kérvényi bizottsághoz adatnak ki. 

Er-Mihályfalva mezőváros közönsége elöljárói 
és községe a debreczen-szigeti és alföld-fiumei vas
utvonalat Nagy-Várad-Ér-Mihályfalvának veze
tendő szárnyvonallal összeköttetni kéiik. E kér
vény a vasúti bizottságnak adatik ki. 

N y á r y P á l : T. ház! A nagy fájdalmaknak 
csak érzelmei vannak, és azért nincs is eddig nyelv. 
mely a nagy fájdalmak érzelmeit szavakban visz-
szaadhaíná. I ly nagy, mondhatni, az egéoz müveit 
világ által érzett és érezhető fájdalomra figyelmez
tetem a t. házat. Midőn egyes ember orgyilkolás 
által malik ki, a civilizált ember szive elfogul, s 
fölsóhajt, mikor jutand az emberiség a tökély azon 
fokára, melyben ily nyomorult, ki orgyilkossá le
het, nem szükthetiK többé ? Fokoztatik ezen érze
lem a szerint, a mint az, ki orgyilkos áldozata 
lön, nagyobb tiszte'etet. nagyobb becsülést érde
melt ki a világon. Midőn Lincoln orgyilkos keze 
által múlt ki, az egész világ nyilvánította fájdalmát. 

Most a közelebbi napokban szintén ilyen, egy 
nemzet által választott nagy férfin, Mihály szerb 
fejedelem múlt ki orgyilkos fegyver által, azon fe
jedelem, ki nemzetét a civilizált népek sorába be
vezetni törekedett, kinek egyéb gondolata nem 
volt, mint azon nemzetnek, mely őt fejedelemmé 
választotta, szabadságát, függetlenségét, boldogsá
gát eszközölni. Nem tartom fölöslegesnek megem
líteni még azon érdemét is, hogy nem azon feje
delmek közzé tartozott, kiknek politikája oda tö
rekszik, hogy vagy elnyomják a szabadságot, vagy 
pedig saját hatalmokat még szomszédjaik károsí
tása, sőt bántalmazásával is növelni szeretik. 0 
Magyarországnak hü szomszédja, hit barátja volt. 

Ennélfogva egyszerűen indítványozom a t. 
háznak, hogy a szerb nemzetnek ebbeli vesztesége 
felett a ház az általa képviselt nemzet részvétét 
3 fájdalmát nyilatkoztassa ki, s ezt a minisztérium 
utján a mostani provisorius szeib kormánynak s ez 
által a szerb nemzetnek ünnepélyesen adja tudtára. 
(Átalános helyeslés.) 

Lónyay Menyhért pénzügyér.- Sajnálom, 
hogy a miniszterelnök nincs jelen, kit illetne meg 
ezen ügy iránt nyilatkozni; de távollétében is vau 
szerencsém nyilvánítani, hogy a magyar kormány, 
meg levén győződve, miszerint nem csak a tör
vényhozó testület, de az egész nemzet legőszintéb
ben részt vesz azon fájdalomban, mely a szomszéd 
nemze'et érte, gondoskodott, hogy a temetésnél 
mi is képviselve legyünk. (Tetszés.) O felsége is 
méltóztatott az iránt intézkedni, hogy küldöttje ez 
alkalommal a temetésen megjelenjen. Ugy hiszem, 

KÉFV. H. NiüPLÓ. 1 0 6 % . VII. 

t. ház, hogy ez által a magyar kormány eleget 
tett azon kívánatnak, mely most itt nyilváníttatott. 

E l n ö k : Miután a képviselőház egyhangúlag 
elfogadta azon indítványt , melyet Nyáry Pál 
képviselő úr előadott, azt hiszem, a t. ház ezen 
érzelme s rokonszenve kinyilatkoztatását jegyző
könyvileg is megörökitendi; most pedig más 
parlamentek példájára van szerencsém felhivni a 
házat- szíveskedjék eme részvétét az által még 
ünnepélyesebbé tenni, hogy annak jeléül fel-
állani méltóztatik. (Az égisz ház feláll) E szerint 
Magyarország képviselőháza azon súlyos vesz
teség iránt, mely szerb nemzet-testvéreinket érte, 
forró részvétét kifejezi, és megbízza a minisztériu
mot, hogy a képviselőház ezen határozatát ennek 
nevében a testvér nemzettel, s illetőleg annak 
ideiglenes kormányával tudassa. (Helyedéi.) 

N y á r y P á l ; Csak azon egyet kérném hozzá 
tétetni : ,,a nemzet nevében": mert mint miniszter 
úr jelenté, a kormány már megtette azt, mit 
tennie kellett; most pedig ezen inditvány követ
keztében a nemzet nevében történnék a részvét
nyilatkozás . (Helyeslés.) 

Elnök : Azt hiszem, midőn az enunciatío 
ugy történik : ,,a képviselőház nevében1 ', ez ma
gában foglalja azt, hogy a nemzet nevében tör
ténik. (Helyeslés.) 

Bernáth Zsigmond .- T. ház! Én azt hi
szem, a t. háznak ezen egyhangú nyilatkozata 
épen ugy, mint eddig szokásban volt, a felsőház
zal is közlendő. Tehát indítványozom, hogy a ki 
az ily tudósításokat a felsőházhoz átvinni szokta, 
most is kiküldessék s ott tolmácsolja az itt történ
teket. 

Elnök : Ha a t. ház elfogadja, természetesen 
közöltetni fog (Nem szükséges!)• de azt hiszem, ez 
oly kényes természetű dolog, (Ugy van!) melyet 
senkire pressióképen feltolni nem lehet. (He ye.s-
lés.) A felsőház, ha érezni fogja szükségét, majd 
intézkedik. (Atalános helyeslés) 

Gorove kereskedelmi miniszter úr kíván 
szólni. (Halljuk!) 

Gorove István közgazdasági miniszter: 
T, ház S A niiniszteriumüak szerencséje van Tirol
ban fekvő községnek Jungbolznnk, mint eddigi 
külzetnek, a bajor vámrendszerbe való áíbocsátása 
iránt a bajor kormánynyal kötött szerződést al
kotmányos tárgyalás és jóváhagyás végett a t. 
háznak benyújtani. 

E l n ö k : Parancsolja a t. ház, hogy felolvas
tassák, vp.gy kinyomarását méltóztatik elrendelni? 
(Ki kell nyomatni!) A bemutatott szerződés fölol
vasottnak vétetik s kiuyomatása elrendeltetik '). 

Csiky Sándor képviselő úr kivan szólni. 

*) Lásd az Irományok 247-dik szá.m&t 
47 
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Csiky Sándor : T. ház! Folyó évi april 
28-án azon kérdést intéztem belügyi országlár 
úrhoz : hazánk melyik törvényében gyökereztette 
azon jogát s hatalmát, melynél fogva az egyéni és 
ezzel testvériségben álló társulati szabadságnak 
megsértésével a budapesti demokrata kört fegyve
res erő használatával feloszlatni rendelte, és ezen 
intézkedést az országban hasonló módon alakult, 
részben alakulásban volt társulatokra is kiterjesz
tette? Belügyi országlár úr múlt hó 4-én válaszolt 
ezen kérdésemre; a mennyiben azonban azon 
válaszában sem törvényre, sem törvényes meg
hatalmazásra nem hivatkozott, kijelentettem, mi-
kép én a belügyi országlár úr nyilatkozatával 
aggodalmamat és az alkotmányos szabadság iránt 
fenforgó kételyeimet eloszlatottaknak nem ta
lálom , ahhoz képest fentartottam magamnak 
azon jogot, miszerint ezen érdemben a t. ház előtt 
további lépéseimet megtehessem. Ezen jog fen-
tartása alapján kötelességemnek ismerem a t. ház 
előtt előterjeszteni azon indokaimat, melyek engem 
vezéreltek, miként aggodalmamnak el nem oszla-
tását kijelenteni érintett alkalommal kénytelen 
voltam. 

Mielőtt azonban ezen érdemben a t. ház előtt 
indokaimat előterjeszteném, méltóztassék minden 
kétely elhárítása és minden kétely félretétele 
tekintetéből megengedni nekem azt, hogy kijelent
hessem, miként én ezen tárgyban se kormány-, se 
pártkérdést alakítani nem óhajtottam soha és nem 
óhajtok most se. Indoka fellépésemnek csak az 
volt, mert a mindnyájunkkal közöa alkotmányos 
szabadságnak megóvása tekintetéből a felszólalást 
szükségesnek tartottam egy részről, más részről 
pedig magam iránti kötelesség volt az, miként én, 
ki ezen törvényes szabadságnak veterán napszá
mosa vagyok már, (Mozgás) és a törvény és nem
zeti jogok akár alulról, akár felülről sértettek, bár 
mikor felszólalni gyönge tehetségemhez képest, 
megóvására azon jogoknak, mindig késznek nyi
latkoztam és kész is voltam, mert ezt polgári j 
elodázhatlan kötelességemnek vettem. 

Más részről, t. ház ! azt is kijelentem, mikép 
a békének, a rendnek és a közbátorságnak éltem j 
folyama alatt mindig olj hive voltam, melyet ha j 
bárhonnan megtámadtatni tapasztaltam, elsőséget 
tehetségem határáig akarati tekintetben senkinek 
engedni nem fogom. j 

Ennek előre bocsátásával, a szőnyegen lévő 
tárgy szoros érdemére térve, a mi a törvényes 
szokásra hivatkozását illeti belügyi országlár urnák, 
erre tekintve egész készséggel elismerem ugyan 
én mindazt hogy a folytonos gyakorlattal erősített 
törvényes szokások megtartására koronáztatása 
előtt kiadni kellő hitlevelében maga a király is , 
esküt tenni köteles, mind pediglen azt, hogy az ' 

ekként keletkezett törvényes szokások hazánkban 
az élő törvények erejével birnak; de mik legyenek, 
és miként képződhetnek tehát országunkban az 
efféle törvényes szokások ? világosan megfejti ezt 
a többek között a prológ t. 10-dik §-nak 1-ső pontja, 
mely azt mondja: „eonsuetudo est jus quoddam, 
moribus ilbus introductum, qui autoritate publiea 
legem condere potest" ; és kérdés, ki legyen tehát 
hazánkban ezen hatalom ? felderíti ezt ugyanazon 
törvény 7-dik pontja, mely határozattan ki
mondja, hogy ez senki sem más, mint maga az 
összes nép ,,populus"; de még világosabban kife
jezi ezt ,,a H. k. 2-ik r. 3-ik ez., melynek rubruma 
ez: ,,qui possunt condere leges, et statuta", és a 
melynek 3-dik pontja egyenesen kimondja, hogy : 
,,Princeps accersito et interrogato populo, querit 
an ei tales leges placeant, an ne ? qui cum respon-
derint quod: sic! talesposteafunctiones pro legibus 
observantur". Mint keletkeztek tehát hazánkban a 
törvények, ugy keletkeztek azon törvényes, és a 
hosszas népgyakorlat által törvényt helyettesitett 
szokások is, melyek megtartására és megtartatására 
koronázása előtt minden magyar király meg is 
esküszik és meg is esküdött. 

De vajon kérdezte-e meg valaha, a most 
idézett törvények rendelete szerint, az egyetemes 
magyar népet a koronás király, akár 1848 előtt, 
akár azután az i ránt , akar-e lemondani elidege
níthetetlen egyéni, és ezzel válhatatlan kapcsolat
ban álló társulhatási szabad jogáról, vagy se? és 
ha nem, és igy a magyar nép, és egyetemes nem
zet ezen belügyi országlár urnák saját beismerése 
szerint is magából az alkotmányosság eszméjéből 
kifolyó, s vele született elévithetetlen jogáról soha 
le nem mondott, és igy ennek korlátozhatására se 
fejedelmének, se kormányának soha hatalmat nem 
isadott: nyilvánvaló, mikéntbelügyi országlár urnák 
a buda-pesti demokratakörnek fegyveres erővel 
feloszlatása érdemében a törvényes szokásra és 
folytonos gyakorlatra történt hivatkozása minden 
megállható alkotmányos alapot nélkülöz, és igy 
ő e részben a törvényes szokásra hatalmát nem 
fektethetvén, csupán a hatalom visszaéléseit és 
erőszakoskodásait törvényes gyakorlat erejére 
emelni akarni nem csak alkotmányos kormánynak, 
de sőt a kényuri hatalomnak se lehet és nem is 
szabad soha. 

És ép ezen okból helytelen is, alaptalan is 
belügy ér urnák azon állítása, mintha 1848 előtt 
is és után is jogosan gyakorlottá volna a kormány 
azon képzelt hatalmát, miszerint nyilvános társu
latok csak azon feltétel alatt alakulhatnának. ha 
előbb alapszabályaik általa megerősíttetnek. Ha ezen 
állítása belügyi országlár urnák kizárólag nyerész
kedési, avagy közkereseti társulatokra vonatko zott 
volna, minőkről például az 1840. évi XVIII. 2-ik 
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fejezete rendelkezik, ez esetben annyit megenged
hetnék neki, miként érintett társulatok között, 
noha törvényszerüleg még ezek se köteleztetnek 
alapszabályaikat kormányi megerősítés alá terjesz
teni, saját érdekükben és hasznuk biztosításáért 
akadhattak mégis néhányan olyanok, melyek 
emiitett alapszabályaik megerősítését a hatalomtól 
kérik ; de hogy politikai társulatok, minők például 
1848 előtt a gyülde, radikál, ellenzéki körök, ug-y 
a védegyleti társulatok, 1848 után pedig — az ost
romállapotok alatti szomorú ember s vagyon ül
dözési időket kivéve — az úgynevezett alkotmányos 
korszakban, valamely politikai társulatok, minők 
például az egyenlőségi s a deák-körök, valaha 
alapszabályaikat megerősítés végett a kormány
hoz felterjesztették, vagy épen erre a hazai törvé
nyek által kötelezettek is lettek volna, erre bajosan 
tud belügyi országlár úr példát mutatni. De ha tudna 
is , ennek alapja koránsem a törvényben és a 
törvényes szokásokban, hanem egyenesen abban 
lenne keresendő és feltalálható, hogy ezen körök
nek önmagok a kormányférfiak s közegeik is, 
nyilván vagy titkon, saját érdekűkben tagjai, 
illetőleg támogatói és létrehozói levén , legki
sebb aggodalom nélkül felterjeszthették meg
erősítés végett azon alapszabályokat , melye
ket talán önnönmaguk, saját czéljaik kivitelére 
nézve, együttesen dolgoztának k i ; ámde ezen párt-
manöverbol törvényes gyakorlatot kiaknázni, és 
ezt egyszersmind a társulati szabadság joga mel
lett alakult demokrata-körökre is kiterjeszteni 
akarni, csak az alkotmányosság színe alatt a 
kényuralom gyakorlatára törekvők tudhatnak és 
szándékolhatnak ; de azért ezek ezen hazában soha 
törvényeket pótló törvényes gyakorlat magasla
tára emelkedni képesítettek nem lesznek. 

A mi az 1715. évi XXXI. t. czikkre történt hi
vatkozását illeti belügyi országlár urnák, ezent, cz.-
re vonatkozólag azonfelül, hogy saját elismerése 
szerint ide ez nem alkalmazható, csak azt jegyezem 
még pótlólag meg, miként érintett t. ez. a rosen-
bergi conventiculumnak, tekintve synodusnak neve
zett országgyűlési határozatok megsemmisítésére 
vonatkozik, melyekben a többek között, az ágostai 
és helvétiai hitfelekezeten lévő honfiaktól külön
féle segélyezések és adók kivetése határoztatott, 
hogy tehát az efféle törvény által tiltott külön 
országgyűlések tartása, a hová egyszersmind az 
1849-ik évi pozsonyi is sorozható, a fejedelem által 
a szokott törvényes módon egybehívott országgyű
lés hozzájárulásával betiltatott, és így ezeknek 
jövőben megtarthatására nézve a törvényes király 
előleges egyetértése kiköttetett, ezen, tekintve 
főleg azon időknek zivataros körülményeit, cso
dálkozni épen ugy nem lehet, mint bámulni kell a 
felett, hogy belügyi országlár úr a budapesti demok

rata körnek erőszakos feloszlatását érintett t. ez. 
előidézésével, mely a fenforgó kérdéstől egészen 
ellenkező irányú országgyűlések tartásáról beszél, 
akarja kényuralmi fegyveres hatalmaskodásának 
igazolását foganatosítani. 

Azon állítását továbbá belügyi országlár urnák, 
hogy a budapesti demokrata-kör alapszabályait 
önmaga is nem csupán egyszerű tudomás, hanem 
egyszersmind megerősítés végett is terjesztette 
volna elébe, kézzelfoghatólag megezáfolja érintett 
demokra - körnek ellenkező értelmű határozata, 
melyből nyilvánvaló, miszerint a szóban lévő 
alapszabályok Pest városa hatóságának tisztán 
tudomás és koránsem megerősítés végett terjesz
tetnek általa fel. 

A fejedelmi bgfőbb felügyeleti jogból meri-
tett. s belüg-yi ország-lár úr által önmag-ára alkalma-
zott érvre nézve azt jegyezem meg, miként igaz 
ugyan az, hogy a koronázott királyt esküje sze
rint a legfőbb felügyeleti jog illeti arra nézve, 
hogy a már törvény szabta módon megalkotott 
törvényeket mind maga megtartsa, mind mások 
által is megtartassa, de hogy ezen legfőbb felügyeleti 
jog czime alatt a törvény ótalma alatt álló egyént, 
s ezzel ugyanazon színvonalon álló társulhatási 
szabadságot is fegyveres erővel elnyomni le
hessen a kormánynak, belügyi országlár úron 
kívül e napig hazánk egyik törvényes kormányá
nak se jutott eszébe; de ha feltéve, jutott volna 
is, ezen vészteljes czélját tartósan nem sikeresit-
heté soha. 

E l n ö k : Mindazon tiszteletem mellett, mely-
lyel az egyes képviselők szólásszabadság iránt 
kötelességemből is kifolyólag viseltetnem kell, 
bátor vagyok a t. házat megkérdeni, vajon napi
renden van-e azon tárgy, melyet Csiky Sándor 
képviselő úr annyira kimeritőleg és hosszasan 
fejteget ? Azt hiszem , hogy a mint előre is 
kimondotta, ha nincsen megelégedve az interpel-
latiójára adott válaszszal, tökéletesen jogában van 
azzal ellenkező indítványt terjeszteni a ház elé, és 
a mint a házszabályok mondják, ha a képviselő
ház azon indítvány felvételét elhatározza, elérkez
vén a fölvételi idő, a fölvett indítványt ki is 
fejtheti; de jelenleg, midőn indítványt vagy hatá
rozati javaslatot akar terjeszteni a ház elé, azt 
hiszem, hogy annak hosszabb indokolását a ház
szabályok nem engedik meg. (Élénk helyeslés. 
Ellenmondás a szélső bal oldalon.) 

Halász B o l d i z s á r : T. ház! A t. ház elnö
kének ezen kérdéséhez vagyok bátor hozzá szó
lani. Igaza van annyiban, hogy ha képviselő 
Csiky úr indítványt fog tenni, akkor a háztól fog 
függeni, a napirendet mikorra fogja kitűzni; de 
föntartotta magának azt indokolni: meg van-e elé
gedve, vagy nem? így tehát az elnöknek csak rész-
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ben van igazsága. Majd ha Csiky megtette indít
ványát, akkor a ház napirendre fogja kitűzni, j 
Hogy most mennyire van vagy nincs megelégedve 
a miniszter úr által adott felelettel, e tekintetben 
Csiky képviselő' urnák joga van a ház előtt 
kinyilatkoztatni, ki van-e elégítve a miniszter úr 
felvilágosításával vagy sem. Tehát e tekintetben 
nem pártolhatom az elnök urat, és azt hiszem, hogy 
Cbiky úrtól a szót megvonni nem lehet. 

E l n ö k : A házszabályok 35-dik szakasza hatá- | 
rozottan mondja: elérkezvén a fölvételi idő, az in
dítványozó kifejti inditványát. Ha tehát t. képvi
selőtársunk indítványt vagy határozati javasla
tot kíván benyújtani, azt köteles a ház meghall
gatni. Ha ez azután kinyomatik és napirendre tűze
tik, jogában lesz Csiky képviselő urnák hozzá 
szólani; de most a szabályok értelmében nézetem 
szerint erre nincsen joga. 

Almásy Sándor (Zaj) .• A szokásokra 
hivatkozva nem először adatik itt be indítvány, 
mely indítvány, mielőtt felolvastatott volna, indo
koltatott, sőt alig lehet emlékezni, hogy indítvány 
adatott volna be nagyobbszerü, mely előbb ne indo
koltat* ft volna. Ennélfogva Csiky képviselőtől a 
szót elvenni nem lehet, mert indítványt akar beadni. 

E l n ö k : Felkérem a t. házat, méltóztassék a 
kérdést szavazattal eldönteni. (Felkiáltások: Nem 
lehet szavazni!) Folytatjuk a napirendet. 

Csiky Sándor: (Zaj! Halljuk!) Én a t. ház 
akaratában, határozatában teljesen megnyugszom ; 
a mit határozni méltóztatnak, az engem kötelez. 
Hanem azért akartam indokolni, t. ház, mivel ha 
meg nem elégedésemnek indokait, ez alkalommal, 
midőn a határozati javaslatokat a t. ház elé letenni 
óhajtom, ki nem fejtem, ez esetben a tárgya
lás alkalmával fognám ezt tenni. (Zaj.) Ha mél
tóztatnak azt határozni, hogy a tárgyalásra kitű
zendő határidőben fejtsem ki bővebben indítvá
nyomat, én e határozatban teljesen megnyugszom. 
(Halljuk!) 

T. ház! Azt emiitette belügyi országlár 
úr továbbá feleletében, miként a rendet és közbá
torságot ebben a hazában fen nem tarthatja, ha ez 
országban, e hazában szabadon fognak alakulni 
társulatok , olyanok , melyek megerősítés végett 
alapszabályaikat a kormány elé felterjeszteni 
nem lesznek kötelesek. 

T. ház! Méltóztassanak megengedni, hogy e 
tekintetben a közel múlt történelmére egy pillan
tást vethessek. 

Hogy Magyarországon a rendet és közbá
torságot fentartani nem lehetne azon esetben, 
hogyha belügyi országlár urnák a keletkező 
társulatok alapszabályainak megerősítési joga meg 
nem adatnék, ennek ellenkezőjét maga a tör
ténelem igazolja: mert hiszen, ha tovább nem 

terjeszkedünk, tekintsük csak meg magát az 
1848/9-ik évi nemzeti szabadságháboru időszakát, 
és vizsgáljuk meg, nem keletkeztek-e akkor is 
számtalan különféle alapszabályok mellett létrejött 
társulatok az országban, a nélkül, hogy ezek elő
leges megerősítését követelni az akkori kormány
nak eszébe is jutott volna, és mégis mindezek fen-
állása mellett háborittatott-e a honfiak által e ha
zában valahol érintett társulatok alakulása miatt 
meg a rend és közbátorság ? Es ha nem, vizsgáljuk 
meg, mi volt ezen akkor uralkodott békés nyuga
lomnak az oka ? Kétségbevonhatlanul az, hogy az 
akkori kormány a maga hatalmát a haza polgárai 
törvényes jogainak csorbítására, elnyomására és 
megszorítására forditani nem törekedett; a rend és 
közbátorság veszélyeztetését tehát mindenkor és 
mindenhol, kizárólag és egyedül a kényuri min
denhatóság gyakorlatára törekvő kormányok, kik 
a többek között az egyéni és társulhatási szabadsá
got is erőhatalmasan elnyomni törekszenek ; idézek 
elő. és soha nem azon népek, kikről régen meg 
van irva .,hogy a szabad nép önmaga kormányozza 
magát.'1 

Bátran is nyughatik tehát belügyi országlár 
úr is puha párnáin a rend és közbátorság meghá-
boritásától félelem nélkül azon esetben, ha mások 
jogait is ép oly tiszteletben tartja és érintetlenül 
hagyja, mint a miként saját törvényes jogait elis
mertetni követeli, és igy sem a politikai pártérdek
ből kifolyó egyéni s társulati szabadságnak erő
szakos elnyomására nem vállalkozik, sem a sze
mély- s vagyonbátorságnak megsemmisítésével, 
a sajtó szabadságát élvezni akaró lapszerkesztőket, 
s a többi szabadelvű honpolgárokat törvény elle
nére el nem fogatja s párthívei által sem ül
dözteti ; de ha ezt folytatja,, a béke és rend meg
zavarása miatt magán kívül jogosan alig kárhoz
tathat mást. 

Veszélyes társulatoknak is bélyegzé belügyi 
országlár úr a Buda-Pesten stb. országszerte ala
kult demokrata-köröket, s ez okból állitá, hogy 
alapszabályait meg nem eró'sitheté; de hogy mi ok
ból legyenek ezen körök veszélyesek ?— különösen 
akkor, a midőn, ha a boroszlói, hamburgi stb. nagy 
németországi demokratakörök létezéséről hallgatok 
is, és igy csak azt említem e helyen meg, hogy a 
szomszéd osztrák fővárosnak Bécsnek közelében 
Neustadtban a közel múlt napokban több ezer de
mokratamunkások szintén ugy, mint Fünfhaus-
ban mintegy 5000-en egybegyűlvén, ezen gyüle-
kezetökben a leglényegesebb politikai kérdések 
felett tanácskoztanak, és minden rend és köz
bátorság zavarása nélkül határozatokat is hoztak, 
a Csehországban fekvő Raudnitzban pedig hason-
tárgyu kérdések feletti tanácskozás végett senkitől 
sem háborítva, több mint tízezerén tartottak nép-
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gyűlést, a nélkül, hogy ezen gyülekezetek az illető 
kormányok által veszélyeseknek mondattak vagy 
épen fegyveres erővel feloszlattak volna— ezen 
kérdésre világositásul csak aztadá elő belügyminisz
ter űr, hogy a demokrata körök alapszabályainak 
3 . pontjában, az 1848-ki törvényeknek békés és al
kotmányos utón leendő visszaállítását és ennek az 
egyenlőség, testvériség és szabadság alapján tör
ténendő tovább fejlesztését tűzék ki czéljokul és e 
közben a jelenleg fenálló 1867-ki úgynevezett alap
törvények ellen izgattak, mely izgatásnak folyta
tása a rend és közbátorság veszélyeztetésével járna, 
mit már a következés is igazolt, mert az országban 
e miatt több helyen a békés polgárok nyugalma 
meg is háboríttatott. 

Ezen bámulást gerjesztő és semmi részletes 
bizonyítékokat nem tartalmazó nyilatkozatára 
nézve belügyminiszter urnák ezeket jegyzem meg. 

Ha az 1848-ki törvények egész terjedelmökben 
való helyreállításának követelése, az 1861. évi or
szággyűlésnek mindkét rendbeli feliratai értelmé
ben, melyek önmaga belügyi országlár úr mellett, 
az egész ország népének osztatlan helyeslésével 
találkoztanak, veszélyes merénylet nem volt; 
ha az 1865-ki évi országgyűlési képviselők válasz
tása előtt a képviselőjelölteknek 19/2,-ad része ál
tal kiadott hitvallásukba, „programm"-jokbafoglalt 
hason tartalmú ígéretek és köte-ezettségek által, 
mely alapon a választások csakugyan meg is tör
téntek, a közbátorság és rend meg nem háborít
tatott : ugyan ezen czélra törekvése az országban 
alakult demokrata köröknek hogyan s mi okból 
képződhetnék 1868-dik évben veszélyessé, ésaköz-
bátorság és rend megháboritására intézett oly 
kísérletté, melyet fegyveres erö használatával is 
elfojtani szükségesnek talált a belügy1* országlár úr? 
véges emberi eszemmel annyival kevésbbé fogha
tom meg, mennyivel bizonyosabban tudom, hogy 
a mostani egyetemes felelős kormány, hivatalosko-
dása megkezdése idején, de sőt azontúl is az ország
gyűlés szine előtt izenkint állitotía már azt. misze
rint az 1848-iki alapon nyugvó demokratikus alkot
mány, melynek egyedül köszönheti lételét a mos
tani kormány is, és a népet képviselőház is immár 
teljesen helyreállítva vagyon, és a ki ez iránt 
kételkedni bátorkodott, kegyeire ugyan nem is 
számíthatott. És mivel ezt én meg nem foghatom, 
másik forrást kell tehát keresnem, melyből belügyi 
országlár urnák érintett nyilatkozata fakadott: és ez 
valószínűleg az lészen, hogy az 1867-ki úgyneve
zett közösügyes alkotmánj^t , a nemzet nagy 
többségének akarata és érzülete ellenére is min
den áron, még fegyveres erővel is megörökiteni 
törekszik. 

Sokat lehetne ugyan ezen törekvésre vonat
kozólag mondanom: de nehogy keserű lenni kény-

telenittessem, csak azt jegyzem itt meg, miszerint 
ezen módja a közösügyes törvények megkedvelte
tekének és megörökítésének felfogásom szerint se 
czélra nem vezeti a kormányt, se általa az or
szágban a rendet , belbákét soha biztosítani 
nem fogja. 

Ha hogy tehát, a mit én nem tudok, a rend 
és közbátorság az országban valahol már csaku
gyan megbolygattatott , ezen eredményt korán-
eem a demokrata köröknek békés megalakulása, 
hanem egyenesen azon erőszakos eszközök alkal
mazása idézte elő, melyeket azoknak fegyveres 
erővel elnyomására és feloszlatására legközelebb 
itten Pesten is jogellenesen, és az egyéni, ugy a 
társulati szabadságnak is megsértésével belügyi 
országlár úr használatba vett: mert híjába, azt, hogy 
Magyarország népe, kormánya kedveért, törvényes 
önállóságáról és függetlenségéről valaha önként 

i lemondjon és a szomszéd osztrák birodalom gyár-
| matává törpüljön, bajosan fogja elérni. 

Nem hagyhatom észrevétel nélkül belügyi 
országlár urnák azon előadását se, mely szerint azt 
állította: elismeri, hogy rendes és nyugodt viszo
nyok között egyleti uton a fenálló törvénysk 
eltörlésére, módosítására és megváltoztatására ta
nácskozni lehet is. szabad i s : de egy országnak 
alkotmányát egyleti utón megváltoztatni akarni 
komoly veszélylyel jár, és magára az államra 
nézve is végzetteljes, ha megengedtetik, hogy ezen 
az utón a félrevezetett nép deuioralizáltassék és 
rendszeresített pressio alá vettessék. 

Honnan merítette belügyi országlár úr azon 
tapasztalatát, miszerint országunkban jelenleg ren
des és nyugodt viszonyok nem léteznek ? nem 
tudom, legalább ezen képviselőház előtt ki nem 
fejtette: ehhez képest tehát azt kell hinnem, hogy 
jelenleg hazánkban rendes és nyugodt viszonyok 
léteznek: és ha ez igaz, saját bevallása szerint se 
volt megállható alapja azon erőszakos lépésének, 
mely szerint azon demokrata-köröket, melyek egye
bet nem tettek, mint az 1848. üdvárasztó törvények
nek a törvényhozás békés utján leendő vissza
állítását szorgaltnazák , fegyveres erővel fel
oszlatta . 

De hát a nép félrevezetése és demoralizálása, 
ugy a rendszeresített nyers erő általi pressio gya
korlatának vádját, hogyan illesztheti belügyi or
száglár úr a demokrata köröknektöbbnyire korlátolt. 
vagyoni állású tagjaira akkor, a midőn köztudo
mású dolog az, miként a hatalom polczán ülő 
kormánynak subventionált számos lapszerkesztői, 
és épen nem a demokrata köröknek mint ilyenek nem 
is létező újságai azok, melyek a népet félrevezetve 
demoralizálják és rajok nagy számú közegei 
által rendszeresített pressiót is gyakorolnak? 

Es ezekben foglaltatnak, t. ház, azon indokaim,. 
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melyekre nézve azt állítottam, miszerint az én 
aggodalmamat belügyi országlár urnák a buda-pesti 
demokrata körnek fegyveres erővel feloszlatása 
érdemében hozzá intézett kérdésemre adott felelete 
el nem oszlatta, mire nézve határozati javaslato
mat ezennel a ház asztalára letévén, annak szo
kott módon leendő kinyomatását s tárgyalására 
határidő kitűzését kérem. 

H o r v á t h Lajos j e g y z ő (fölolvassa a hatá
rozati javaslatot.) 

E l n ö k : Kivánja a t, ház kinyomatni ? (Nem ! 
Igen!) Tehát ki fog nyomatni '). 

Andrássy Gyula gr. miniszterelnök: 
T. ház ! (Halljuk!) Ő felsége a király a magyar 
pénzverdékben veretendő pénzek belértékét és 
súlyát tárgyazó törvényt idő közben legkegyelme
sebben szentesíteni méltóztatván : van szerencsém 
a t. háznak azt azon kéréssel átadni, hogy kihirde
tését elrendelni méltóztassék. 

H o r v á t h LajOS j egyző (olvassa a szentesi-
tett törvényt 2). 

E l n ö k : Miután a t. czikk kihirdettetett, azt 
ugyancsak kihirdetés végett annak idején a főren
dekhez Mihályi jegyző úr át fogja vinni. 

Csengery Imre jegyzői Méltóztatik at. ház 
emlékezni, hogy az alföld-fiumei vasútnak nagy-
várad-eszéki részének épitésére vonatkozó törvény
javaslatban, valamint az ugyanarról szóló enge
délyokmányban az engedélyi időtartam különbö
zőkép volt kitéve. Mig a törvényjavaslat szerint az 
engedélyezett 90 év a törvény szentesítésétől lett 
volna számítandó, addig az engedélyokmányban 
az üzlet megnyitása napjától volt számítva. Ez 
iránt a végleges szavazás alkalmával fölszólalás 
történt, és akkor azt méltóztatott a t. ház határoz
ni, hogy az engedélyokmány szövegét a törvény
javaslathoz képest kell kiigazítani; s igy az enge
délyokmányban az engedélyidő tartama ugy vál-
toztattatott meg, hogy az a törvény kihirdetésétől 
lesz számítandó. Később azonban kiderült, hogy 
tulajdonképen az engedélyokmány volt helyesen 
szerkesztve és nem a törvényjavaslat, a melynek 
értelmében történt az engedélyokmány kijavítása. 
A főrendek eme figyelmeztetés következtében 
módositványt küldtek a t. házhoz, melynek értel
mében a törvényjavaslatot ugy kívánták kiigazit-
tatni, hogy az engedély tartama az engedélyezett 
vonal üzletének megnyitása napjától számittassék. 
Ezt a t. ház is elfogadta és határozattá emelte. 
Azonban ugyanekkor figyelmen kívül maradt, 
hogy az engedélyokmányban benne maradt azon 
kiigazítás, mely szerint az engedélyezés ideje a 
törvény kihirdetésétől számitandó. E körülmény 

3) Lásd az Irományok 248-dik számát. 
• 2) Lásd az Irományok 249-dik számát. 

most legújabban jutott tudomásra, midőn a leg
felső szentesítés alá terjesztés tekintetéből jegyzői 
aláírással ellátott hiteles példányra volt szükség. 
A példányt ugy kiadni, mint most van, nem lehe
tett, a kiigazitás pedig nekünk jegyzőknek nem 
állott hatalmunkban, mert erre nézve a t. háznak 
határozata nincs. Hogy tehát e dologgal tisztába 
jőjünk, bátorkodom a t. házat fölkérni, méltóztas
sék határozatilag intézkedni, hogy az engedély
okmány szövege is, ugy a mint a törvényjavas
latra nézve megállapittatott, kiigazittassék. (Helyes
lés. Igazitsók ki!) 

E l n ö k : E szerint a t. ház elhatározza, hogy 
az engedélyokmány kijavíttassák a törvényjavas
lat értelmében. 

Csengery I m r e j egyző : E szerint követke
zőleg hangzik az engedélyokmány 26-dik szaka
sza. (Felolvassa.) 

Elnök : Nem tudom, szükségét látja-e a t. 
ház, hogy ez a főrendi házzal is közöltessék, miután 

| ott is keresztül ment e tárgy, és a képviselőház 
| ujabban ígazitást tett ? Én ugy vélem, ez helyén 
J volna. (Helyeslés.) 

Horváth Lajos előadó úr a kir. ügyek igaz -
| gatójának Román Sándor és Böszörményi képvi-
! selő urak elleni kérvénye feletti jelentését a tízes 
! bizottságnak fogja előadni. 
í Horváth Lajos jegyző mint előadó (ol-
i vassá a tízes bizottság jelentését.) 
! E lnök : A bizottság jelentése, a mint az a 
ház által kimondatott, a közvádló által beadott 

I kérvényekkel együtt ki fog nyomatni *), szétosz
tatni a képviselők között és alkalmilag felvétetni. 

Hodosiu Józse f : T. ház ! Arra kérem a t. 
házat, hogy ne csak a bizottsági jelentés és a köz
vádló kérvényei nyomassanak ki, hanem azon 
czikkok is, melyek a sajtóvétség alapját képezik, 
mivel ezek szerint fog határozni a képviselőház. 
(Ellev mondás.) 

Elnök í Azt hiszem, a képviselő urnák ki-
vánsáffa nem teljesíthető, a mennyiben ez eddig 
nem volt szokás, másrészt a kit azon czikkek ér
dekelnek, elolvashatja azon lapban. 

Halász Bold izsár : T. képviselőház! Bo
csánatot kérek, de a t. elnök úrral nem lehetek 
egy véleményben, mert ezen ügyben azon czik-
kektől függ, hogy mit fogunk határozni, és azt kí
vánni a képviselőktől, hogy azon lapot pénzen 
vegyék meg, nem lehet. (Zaj.) Ez következnék az 
elnök xir kijelentéséből, és én kívánom, hogy azon 
czikkek, mint azon ügynek legfontosabb része, 
kinyomassanak, mint csatolmányai az irományok
nak. (Zaj.) 

Wlád AlajOS : Igen csodálom, hogy elnök 

I *) Lásd az Irományok 250-dik számát. 
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úx Hodosiu képviselőtársunk kivánatát nem telje
síthetőnek monda azért, (Nagy zaj) mert ez nem 
volt szokásban. Volt-e vagy nem volt-e szokásban ? 
az e tekintetben nem határoz. Azon alkalommal, 
midőn a ház a felett határoz, hogy egyik tagja 
felett pálczát törjön-e vagy ne, (Zajos ellenmondás) 
midőn a ház azt határozza, hogy valaki ellen vizs
gálat rendeltethessék el, a ház ilyenkor mint bírói 
hatóság ül. (Ellenmondás.) Én tehát azt kívánom, 
hogy az irományok nyomassanak ki, és nem kép
zelhetem azt, hogy biró (Elénk ellenmondás) ítél
hessen a nélkül, hogy az előtte fenforgó ügyet 
ismerné. Én hozzájárulok Hodosiu képviselőtársam 
kivánatához, és annál is inkább kinyom atandók-
nak vélem az incriminált czikkeket, mivel a köz
vádló leveléhez mellékelve voltak, tehát kinyoma-
tásuk szükséges. (Ellenmondás.) 

Bóni s Sámue l : T. ház! Ha a királyi ügyek 
igazgatójának folyamodása mellett ezen czikkek 
adnexumok, akkor azokat is ki kell nyomatni. Kü
lönben kinyomatásukat nem tartom más okból szük
ségesnek, hanem ha csak valaki azt akarná bebi
zonyítani , hogy azon szerkesztő csakugyan a 
megnevezett egyén: mert magokban a czikkekben a 
ház Ítéletet nem hozhat. A ház csak azt akarja 
constatálni, hogy ki a lap szerkesztője. De ha a 
czikkek adnexumát képezik azon folyamodásnak, 
akkor mint ilyennek ki kell nyomatniuk. 

Madarász JÓZSef : Bocsánatot kell kérnem, 
hogy nem egészen osztozhatom Bónis képviselő
társam véleményében : mert hozzá kell tennem, 
hogy annyi bizonyos, és ebben a részben pártolom 
véleményét, hogy ha a czikkek mellékelve vannak, 
akkor magától értetik, hogy ki kell nyomatniok,-

azonban a ház elhatározhatja azoknak kinyoma-
tását még azért is, noha e részben magán utón 
kiki meggyőződhetik, mert az 1848-diki sajtótör
vények szerint, véleményem szerint, tudnunk kell 
azt is, vajon azon lapban megnevezett felelős szer
kesztő felelőssége mellett nincs-e más magán név 
aláírva. És akkor meg fog bocsátani nekem a t. 
képviselő úr, hogy nem csak az szükséges, hogy 
azon lapokban jelentek-e meg, melyeknek szerkesz
tői Román Sándor és Böszörményi László képvi
selőtársaink, de nem állott-e bizonyos név a czikkek 
alatt, mert ennek meghatározása döntő befolyással 
bír. Azért azon indokból, ha mellékelve vannak, 
úgyis majdnem kötelességszerű volna kinyorna-
tásuk ; másrészt meg kinyomatásuk nagyon 
sokba nem is kerül, hajlandó vagyok én ugyan azt 
magam is megszerezni, hanem miután a képviselők 
kérik : kívánatos volna kinyomatásuk. 

Horvát Boldizsár igazságügyi miniszter: 
T. ház ! Nem szólalnék föl, ha egy hibás kifejezést 
nem hallottam volna V l a d képviselő úr ajkáról, 
midőn a képviselőházat ugy állította oda, mint a 
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mely hivatva van Román Sándor és Böszörményi 
László képviselő urak mint felelős szerkesztők 
eljárása fölött birói hatóságot gyakorolni. Hivata-* 
los állásomnál fogva kötelességem levén a biró 
függetlensége fölött őrködni , nekem nyilvá
nosan tiltakoznom kell azon felfogás ellen. (He
lyeslés.) 

A mi Madarász József képviselő úr azon 
észrevételét illeti, hogy azért is ki kellene nyo
matni az incriminált czikkeket, hogy a képviselő
ház megitélhesse, vajon felelősek-e az illető szer
kesztők vagy nem? ezt is hibás felfogásnak kell 
tartanom. Itt a közvádló nem kér egyebet, mint 
hogy a vizsgálat megindulkatása iránt a ház az 
engedélyt megadja; a vizsgálat folyamában fog 
azután kiderittetni azon tény-körülmény, vajon 
beállott-e a felelős szerkesztő felelőssége vagy pe
dig az illető czikkiróé. A tisztelt ház hát nincs 
hivatva azon kérdés fölött ítélni. 

Egyébiránt a t. háznak már van egy prece
dense, ezen eljárás elvei már meg vannak álla
pítva, s azt hiszem, hogy következetességénél 
fogva a múltkor megállapított eljárásához teljesen 
hű fog maradni. (Helyeslés) 

Borlea Zsigmond : T. ház! Ugy hiszem, 
hogy minden határozatnál, midőn valami ügyben 
határozatot hozunk, magát a tényálladékot kell 
megismerni. Már pedig tagadhatlan tény, hogy 
határozatot fog hozni a ház. okát kell tehát adni, 
melynél fogva perbe fogassanak vagy ne. Tehát 
a tényállást ismerni kell: mert ha a királyi ügyek 
igazgatója csak azt mondotta volna, hogy Somán 
Sándor és Böszörményi László szerkesztők írtak 
egy czikket. de magát a czikkeí nem mellékelte 
volna, ugy hiszem, a bizottság nem is mondott 
volna felette véleményt. A bizottság a háznak 
kiküldötte; ha tehát ezen bizottság ismeri a tény 
álladékot — és pedig ismeri , mert felteszem, 
hogy azon czikket fordításban bírta — akkor 
nagyon természetes logikai következtetés, hogy 
a háznak is kell ismerni a tényálladékot, annál is 
inkább, mivel az, hogy mindenki tudomást 
szerezhet magának a czikkről, például Román 
Sándor eseténé] nem áll, mert tudjuk, hogy azon 
czikk románul van írva. Mi ugyan megszerezhet
jük, mert értjük a nyelvet, de nem így mindnyá
jan. Maga a bizottság is tudja a czikk tartalmát, 
mert le van fordítva. De az is kérdés, vajon azon 
fordítás hiteles-e, nem hibás-e? mert minden jó 
akarat mellett roszul lehet fordítva. A bizottság 
ismeri magát a tényálladékot; ismernünk kell te
hát nekünk is : ennélfogva pártolom Hodosiu kép
viselő urnák azon kivánatát, hogy azon czikkek 
is kinyomassanak. 

Deák Ferencz : Tisztelt ház! A királyi 
ügyek igazgatója hivatalból folyamodott az ország-
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gyűléshez, mivel bizonyos román lapban oly czik
kek jelentek meg, melyeknek iránya és tartalma, 
valamint a bennök előforduló egyes kifejezések 
a törvénybe ütköznek; minthogy pedig azon 
lapnak szerkesztője vagy ezikkiró ja képviselő, és 
igy ellene a vizsgálatot önhatalmából el nem ren
delheti a közvádló, arra kérte a t. házat, hogy 
engedje meg a vizsgálat elrendelését. Erre a ház 
azt mondotta a küldöttségnek : vizsgáljátok meg 
az ügyet s adjatok véleményt, lehet-e a vizsgálatot 
elrendelni ? és azután majd fogunk határozni. A 
küldöttség beadta jelentését (s azt mondja : át
néztük a kérdéses ügyet, és ugy látjuk, hogy nem 
csupán üldözés és egyátalában nem is üldözés a 
királyi ügyek igazgatójának vádja, hanem ez 
egyenesen a törvényes eljárás ösvényén van. 
Vétkes-e vagy nem az illető? arra nézve a bizott
ság nem adott véleményt; s nem is adhatott; kü
lönben tul ment volna hatáskörén. A ház is ha Íté
letet hoz, átlépi jogkörét , mert ítéletet mondani 
egyedül a bírósághoz tartozik. 

Azt mondják némelyek, hogy a vád tárgyát 
képező czikkeket is ki kell nyomatni és a képvi
selők közt szétosztani. 

Emlékeznek a tisztelt képviselők, hogy a saj
tótörvényben világosan ki van fejezve, hogy a kor
mány a lapot vagy munkát, melyben a vétkes és tán 
a közcsendre veszélyes czikkek foglaltatnak, lefog
laltathatja. Nem tudom, ez esetben hogy áll a köi ül-
rnény; de ez elv ki van mondva a törvényben. És 
nem volna-e nevetséges kijátszása a törvény ezen 
rendeletének, ha bármely nyelvű — nem mon
dom épen román — lapot, melynek pl. 4—500 
előfizetője van, s melj-et az i rszágban kevesen 
vagy nem igen sokan olvasnak, a kormány leíog-
laltat, de az incriminált czikket az országgyűlés 
kinyomatná, s igy az minden Dp által közöltervén, 
a helyett, hogy G00 ember olvfisná, az tgé.-z ország
ban publicitása jönne ? (Derűi sé(j) noha a czikk 
lefoglalásának épen az a ezé ja , hogy gAtot 
vessen a vtszélyes czikkek elterjedésének. Mert ha 
nem ez a czél, akkor a törvény felesleges. Jó-e a 
törvén}' , az m/s kérdés — én jónak tartom, 
más talán nem tartja jónak — de a törvény minden 
esetre fenáll. 

Azt mondják némelyek, hogy ők nem tudják 
megítélni, helye van-e a vizsgálatnak vagy nincs, 
ha a czikket nem ismerik. A vizsgálatot a ház 
határozza el , vagyis a ház megengedi, hogy a 
vizsgálat elrendeltessék, Kövessük tehát az eddigi 
gyakorlatot, mely szerint a bizottság jelentése 
kinyomatván szét fog osztatni és napirendre 
tűzetni: ha akkor a ház többsége azt mondja, 
hogy ez nem elégséges, akkor a ház többsége el
határozhatja, hogy a czikkek kinyomassanak. kV a 
ház többsége megteheti , de most generális cyno-

surául praecedens gyanánt előre kimondani, hogy 
a vádnak egész alapja, s az adatok, melyekből a 
biró fog Ítélni, kinyomassanak; ez nem tzükséges, 
nem is he'yes. Nyilvánosan fog menni a tárgya
lás, a vizsgálat kérdése is nyilvánosan tárgyalta
tik, az ítélet is nyilvánosan fog hozatni; ez kétség
kívül teljes garantiát a j arra nézve, hogy semmi 
sem történik titokban, hanem most előre praece-
denst megállapítani az eddigi előzmények és a 
törvény józan értelme ellenére nem tartom he
lyesnek. 

Nyomassák ki a jelentés, tűzessék ki tárgya
lási határnapja, s majd ha a tárgyalás határnapján 
meghányjuk-vetjük a dolgot, akkor meglájuk, 
elég alapot találtunk-e ar ra , hogy a vizsgálat 
megengedtessék? Ha nem találunk elég alapot, 
akkor majd fogunk rendelkezni, hogy a szükséges 
adatokat, megszerezhessük. (Helyeslés.) 

Berzenczey László: T. ház! Nagy részét 
annak, a mit Deák Ferencz képviselő úr elmon
dott, én 5s akartam mondani, s most csak azt te
szem hozzá, hogy mi igenis bíráskodunk. (Ellm-
mondás.) Fél bíráskodás minden esetre jelenlegi 
eljárásunk, mert a verdict ki lesz mondva, (Zaj, 
eiienmondá<) midőn egy képviselőtársunk ellen a 
vizsgálatot megengedjük. (Kö-beszólások: Nem áll! 
zaj.) Hanem az már csakugyan nevetséges — 
arról nem is szólva, veszedelmes-e vagy sem — 
hogy a sajtótörvény alapján per indíttatik egy 
czikk ellen, s azután itt azt akarják, hogy mi nyo
massuk ki azon czikket: (Zaj) hiszen akkor Iiáth 
Károly minket mindnyájunkat j.erbe fogat. (De
rültség.) Hát kérem, a miért mást büntetni akar
nak, azt mi magunk tegyük ? Hát aztán Ráth 
Károly minket honnan fog kikérni, ha mi ma
gunk is épen abba a hibába esünk ? (Derültség.) 
En azt tanácslom tehát, hagyjuk az egész dolgot 
abba. Deák Ferencz véleményét pártolom. 

Csailiídy Sándor: T. ház! Deák Ferencz 
képviselő urat atlól való félelme birta azon nyilat
kozatra (Nagy zaj), hogy a kívánt okmányok ne 
nyomassanak ki, mert ez által az okmányok a 
nagy közönségnek tudomására jutnának. 

' Deák Ferencz: Nem igaz! Ráfogás! (A 
szélső bal oldalon : De ugy van !) 

Csanády Sándor: Következői eg nem éret
nék el a czél, mely a lefoglalás által tervez:etett, 
mert a lefoglalás megtörténte után is a tények a 
nagy közönségnek valódilag tudomására jönné
nek. (FelkLlásck: Néma tény k, hanem a czik..ek!) 
Bocsásson meg a t. képviselő úr, ha kimondom, 
hogy az okmányok kinyomatásának megakadá
lyozása által sem ér czélt a képviselő úr, mert 
midőn ez ügy szőnyegre kerül, mindenek előtt 
fel kell olvasni a ház bzine előtt azon okmányt, 
melyre a királyi ügyek igazgatója alapija a 
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maga kérését. (Zaj.) Azt kérdem tehát a t kép
viselő úrtól, czélt ér-e ily módon, midőn a tár
gyaláskor felolvasandott okmányok minden hír
lapban közzétéve, világot fognak látni ? Nem. És 
az én meggyőződésem szerint nem ez a valódi ok, 
hanem az attól való félelem, (Zaj) attól tartás 
vagy azon elővigyázat, hogy a közvélemény e 
tárgyban előleg ne nyilatkoztassék. (Helyeslés a 
szélső bal oldalon.) Én ennélfogva kérem a kivánt 
okmányok kinyomatását. 

Deák FerenCZ: Van-e jogom felszólalni? 
(Halljuk!) 

E l n ö k : Méltóztassék! 
Deák FerenCZ: Ha van valaki, a ki azt 

hiszi, hogy nincs jogom másodszor fölszólalni, 
mert ez nem személyes vonatkozás, elhallgatok. 
(Halljuk! Halljuk!) Ha nincs, akkor egyszerűen 
azt felelem, hogy nem igaz, hogy engem félelem 
inditott; az sem igaz, hogy én azt mondottam, 
ne csináljunk praecedenst arra, hogy ezentúl min
den lehető esetben, akár veszélyes, akár nem az 
ily közhírré tétel, gyakran egy csekély számú | 
közönségnek szánt és irott ezikk az egész ország 
előtt közhirré tétessék. (Igaz •') 

Minden egyss esetben a ház határozván a 
fölött, vajon föl kell-e itt ezt vagy azt olvasni, a 
ház többsége mondhat olyat, a mi talán egyiknek 
vagy másiknak nem tetszik; de előre szabályt 
alkotni, hogy még akkor is, midőn a ház több
sége %'alamit nem tart jónak, az, ezen előre alko
tott praecedens miatt, megtörténjék: ezt nem tar
tom helyesnek. (Helyeslés.) 

Én tehát absolute nem félek a közvélemény
től. Sohasem félek a közvéleménytől, még akkor 
sem, midőn nekem nem ad igazat. Egyébiránt 
higye el a t. képviselő, hogy ezen esetben a ma
gyarországi közvélemény aligha mi ellenünk fog 
fordulni. (Zajos tetszés és taps a képviselők pad
jain és a karzatokon) 

Elnök: Kötelességemből kifolyólag szük
ségesnek látom figyelmeztetni a tisztelt karzatot, 
hogy a tetszés vagy nem tetszés nyilatkozataitól 
tartózk odjék. (Helyeslés.) 

SomSSich P á l : Én egyszerűen a napirendre 
térést inditványozom. (Napirendre, napirendre!) 

E l n ö k : Miután az elnök előadása ellen in
dítvány tétetett, azt hiszem, hogy, bár nagyon óhaj
tandó, napirendre nem térhetünk mindaddig, mig 
ezen kérdés be nem végeztetik. 

Csiky Sándor : Azon bizottság, melyet a t. 
ház az államügyész kérvénye következtében ki
küldött, véleményét beadta, hogy t. 1. az állam
ügyész kivánatához képest a ház a kihallgatást, 
illetőleg perbefogatást megengedje. Azt hiszem, 
t ház, hogy a kinevezett bizottság a nélkül, hogy 
szón adatokat, melyekre a koronaügyész kérését 
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alapitja, olvasta volna, véleményt nem adhatott. H a 
pedig olvasta, és a t. ház is elhatározni méltóz
tatik, hogy ezen iratok nyomassanak ki és osz
tassanak szét : csak akkor Ítélheti meg a t. ház, 
vajon alapja van-e annak, hogy a koronaügyész 
képviselőtársunk ellen vizsgálatot, illetőleg perbe
fogatást kért? Én azt hiszem, mi e tárgyban, 
mint vak a színekben, nem mondhatunk Ítéletet., 
mig nem tudjuk, hogy mi az, mi a pörös tárgyban 
foglaltatik'? ha pedig azt akarjuk megtudni, mi 
foglaltatik azokban, ki kell azt nyomatni és szét
osztatni. (Szavazzunk!) Valóban ez nagy fontos
ságú tárgy, mely a képviselőház függetlenségét 
s az egyes képviselők zaklatását illeti, és igy a 
ház minden egyes tagját érdekelvén, azt hiszem;, 
(Zaj) hogy szabályainkkal és a dolgok rendes 
menetével öszhangzásban van ezen kérdéses ira
tok kinyomatása. (Felkiáltások: A napirendre!^) 
Hozzá kell még' toldanom, t. ház, miszerint ha a 
kinyomatás el nem rendeltetnék, abban az eset
ben itten a háznak e kérdésben határozni egyaránt 
nem lehet. De a kinyomatásból veszély sem tá
madhat. Hát olyan gyöngének ismerjük Magyar
ország népét, hogy abban az esetben, ha egy hír
lapi czikkecske tudomására jön, már akkor a 
belbéke fel van dúlva? Akkor nagyon gyönge 
lábon állhat a kormány, a rend, a nyugalom az 
országban! Én ennélfogva a kinyomatást kívá
nom. 

Ivánka I m r e : T. ház! literi az volt fel
említve , hogy a képviselőház az által, ha ki
mondja, hogy megengedi a közvádlónak a proce
dúrát, már ez által ítéletet, verdietet mond. Én ezt 
kereken tagadom, s valóban a személyes bátorsá
got s biztosságot veszélyeztetőnek tekinteném ezen 
felfogást. Szerintem a t. ház nem a felett itél: van-e 
elkövetve bűntény ebben vagy abban a czikkben 
vagy nincs ? hanem itél a felett: vajon a kérdéses 
hírlapban, akár mint czikkiró, akár mint szer
kesztő oda van-e jegyezve az illető képviselő neve 
vagy nincs"? tehát van-e hetye az idézésnek? van-e 
helye a vizsgálatnak vagy nincs? A képviselőház 
csak a felett ítélhet. Ismételve mondom, ha a 
képviselőház az által, hogy valakire nézve meg
engedi, hogy vizsgálat alá vétessék, már mintegy 
Ítéletet mondana, azt igen veszedelmesnek tarta
nám. (Wlád közbeszól.) Kihallgattam a t. képviselő* 
urat : kérem magamat is kihallgatni. Mondom te
hát, hogy ezt igen veszedelmesnek tartanám : mert 
akkor a kisebbségnek tagjait elitélné majd mindig 
a többség. (Helyeslés.) Ezt az elvet tehát el nem fo
gadhatom. 

A mi illeti magát a kérdéses hirlapczikkek 
kinyomatását, veszedelmet abban épen nem látok * 
s mivel kívánat nyilvánult erre nézve több részről, 
s mivel már annyi mindenfélét nyomattunk k i 
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egyesek kívánságára: én ebben az esetben sem el
lenzem. 

Csanády Sándor: T. ház! Deák Ferencz 
xirnak nyilatkozata következtében kötelességem ki
mondani, miszerint én nem mondottam azt, hogy 
Deák Ferencz képviselő úr azt mondta, hogy fél a 
következménytől; én csak saját nézetemet, meg
győződésemet nyilvánítottam; (Zaj)következőleg, 
mert igy nem nyilatkoztam, megvallom, nem hall
gathatom el Deák Ferencz úrtól hallott azon kité
telre nézve, hogy „nem igaz," megrovásomat, és 
kimondom, hogy imparlamentálisnak tartom az ily 
nyilatkozatot, s e téren őt követni nem fogom. 
(Nagy zaj.) 

E l n ö k : Arra, t. ház, hogy egy képviselő va
lamely más képviselőt megróhasson, a házszabá
lyok egyedül az elnököt és ezt is csak igen fontos 
esetekben jogosítják fel. Azon szerencsétlen hely
zetben vagyok, hogy az előttem szólott t. képvi
selő urnák nyilatkozatát szelíden szólva nem meg
róni, hanem egy kissé túlzottnak állítani bátor
kodom. 

I)3ák FereilCZ: Csanády képviselő úr elő
adása csakugyan személyes: ezt maga sem ta
gadja. Teljes életemben ugy hallottam, hogy par
lamentben arra, a mi áll, a mit valaki helyesel, 
azt mondja, hogy az igaz. Akár hányszor mondot
tuk, ha valamely szónok véleményünkkel egyező 
állítást mondott, hogy: ,, ez igaz"; mikor pedig va
laki oly factumot mond, a mi nem igaz, annak a 
magyar kifejezése az. hogy „nem igaz." Nagyon 
sajnálom, hogy Csanády képviselő úr a parlamen
táris életben még addig sem ment. és hogy annyi 
susceptibilitása van, hogy ha valami, a mit mond, 
csakugyan nem áll, hogy azt se lehessen mondani, 
hogy nem igaz. E kifejezésnek pedig annál inkább 
van helye, ha valaki ráfog valakire olyasmit, mi 
nem ugy van; az ily ráfogásra, vagy az ilyen ál-
litásranincs más kifejezésem, mint hogy nem igaz. 

A mi a megrovást illeti, erre előttem megtette 
elnök úr észrevételét; ebbe tehát többé nem bo
csátkozom; csak azt jegyzem meg, hogy én min
den embernek megrovását magam irányában na
gyon sajnálom, mert nem szeretem senki megro
vását magamra vonni. De midőn véleményem sza
bad kimondásáról van szó, akkor semmi egyes 
ember megrovásával nem törődöm. (Helyeslés.) 

G h y c z y K á l m á n : Akármiről fog a t. ház 
Ítélni vagy inkább határozni, minden esetre szük
séges, hogy ismeretével birjon mindazon iromá
nyoknak , ismeretével birjon mindazon adatok
nak, a melyek a kérdéses tárgyra nézve a ház 
előtt előfordulnak. Én előttem csak az a kérdés, 
hogy a közvádlónak a ház elé beadott nyilatko
zatához a kérdéses czikkek mellékletképen csatolva 
vannak-e vagy nem? Ha nincsenek mellékletkép 

hozzácsatolva a közvádló folyamodásához, azt hi
szem, nem lehet helyesen kívánni, hogy a ház oly 
iratoknak kinyomatását rendelje el, melyek előtte 
nem feküsznek, melyeknek birtokában nincsen. 
Tehát ha mellékletképen a közvádló folyamodá
sához hozzá vannak csatolva ezen czikkek. akkor, 
hogy a t. ház tökéletes ismeretével birjon mind
azon adatoknak, melyeknek folytán határoznia 
kell, nézetem szerint valamint a közvádlónak fo
lyamodványát, ha még az kinyomatva nincs, ugy 
annak mellékleteit is kinyomatni szükséges. Én 
egyedül ezen okból és ezen feltétel alatt, melyet 
előadtam, ha t. i. a közvádló által a ház elé ter
jesztettek ezen czikkek, kérem ezen esetben a ki-
nyomatást. 

H o r v á t h LajOS j e g y z ő : A királyi ügyek 
igazgatója mindkét rendbeli kérvényéhez mellé-
kelvék az illető lapszámok és a czikkek fordításai. 
Szükséges volt azokat mellékelni, különben a bi
zottság meg nem győződhetett volna a tárgyról 
s a szerkesztői kérdést sem dönthette volna el. 
Napirendre tűzetvén- ki a tízes bizottság jelen
tése, akkor a t. háznak tehetségében áll felolvas
tatni azon lapokat és fordításokat. Ezt különben 
el lehet különíteni a kinyomatás kérdésétől. 

D e á k y LajOS : Én a bizottság előadójának 
véleménye után még inkább kénytelen vagyok 
követelni az iratok kinyomatását: mert ugy va
gyok meggyőződve, hogv a bizottság1 csakis ugy 
hozhatta a maga határozatát, ha azokat a czikke-
ket ismerte, azokat megvizsgálta és alaposan meg
bírálta. De ha az előadó úr előadása szerint a bi
zottság ezt nem is tette, akkor, kérem, még alapos 
véleményt sem adhatott. Es már ezen ok annál in
kább kényszerit engem arra, hogy az irományok 
kinyomatását kérjem, mivel a ház csak azokra épít
heti ̂ határozatát. De más tekintetben is itt két neve-
zetes kérdés forog fen: először a képviselői állás 
biztossága; másodszor a szabad sajtó kérdése. En 
ha egy erélyes újságíró, ki talán a kormány visz-
szaélését, ha lenne, vagy mulasztásait minden féle
lem és ingadozás nélkül üldöztetés ellenére is bát-
ran ki meri mondani, ki meri irni, én azt már csak 
azért is védelmezem a kormány ellenében, mert a 
kormány üldözi, holott sajtóügyben az azon utón 
kellő visszatorlás helyett kiadatási kérvénynyel 
nem élhetne. (Zaj.Fölkiákás: Hátha az országot fel
forgatja?) Mihelyt a kormány követeli, már a kö
vetelésben magában rejlik az, hogy itt alkalmasint 
azon egyént, a kinek kiadatását követelik, el akar
ják hallgattatni. Én tehát az iratok kinyomatására 
szavazok. 

Medán Endre: T. képviselőház! Igaz, hogy 
a képviselőház nem fog ítéletet hozni a felett, 
vajon a kérdéses lap szerkesztője vagy a kérdéses 
czikkek szerzője bűntényben vagy valamely sajtó-
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vétségben vétkesek-e V hanem igen is határozatot 
fog hozni a felett, hogy a képviselői immunitás fel-
függeszthetó'-e a jelen esetben ? (Nagy zaj.) 

Maga a jelentést tevő bizottság is jelentésében 
szükségesnek látta kiemelni, hogy a királyi korona
ügyészség által a kérdéses képviselő ellen tett lé
pésben törvénytelen zaklatás vagy üldözés nem fo
rog fen, ezt azzal indokolván, hogy a királyi ko
ronaügyészség által megjelölt ezikkekből a ma
gyar királyi korona integritása elleni törekvés tű
nik ki. (Zajos ellenmondás.) Honnan merítette a je
lentést tevő bizottság ezen indokait? Bizonyosan 
a királyi koronaügyészség megkereső leveléhez 
csatolt mellékletekből. Hogy a t. ház határozatot 
mondhasson a felett, kétségtelenül, szüksége van 
arra, hogy az érintett mellékletek a képviselőház 
tagjaival közöltessenek, mert csak ezekből szerez
hetnek magoknak erre nézve meggyőződést. 

Különös, hogy a t. elnök úr azzal indokolja a 
mellékletek kinyomatásának szükségtelenségét, 
mivel a királyi koronaügyészség által incriminált 
czikkek nyilvános lapban jelentek meg, a mely 
közkézen forog ; Deák Ferencz t. képviselő úv pe
dig constatálja, hogy az incriminált czikkeket tar
talmazó lapszámok a törvények értelmében lefog
laltattak, és hogy ez helyesen is történt, mert ter
jesztésük káros. Ezek egymással ellenkező indo
kolások, és mégis mindkettő azon következtetésre 
j u t , hogy a mellékletek kinyomatása szükség
telen. 

Mindezekből az alapos indokok hiánya és a 
minden áron ellenzés akarata tűnik ki, (Nagy zaj.) 

Elnök: Kérem a t. házat, méltóztassanak 
figyelemmel kihallgatni a szónokot, mert a mig 
valaki fel van irva, addig nem szavazhatunk. 

Medán Endre : Végül bátor vagyok a t. ház 
figyelmébe ajánlani azt is, hogy minekutána a ki
rályi korona-ügyészség nem jelölte meg azon téte
leket, melyekből, megkereső levele szerint, a ki-
rályi korona integritása elleni törekvés tűnik ki, 
nem közöltetvén a képviselő tagokkal a megkereső 
levél mellékletei, valahányszor a tárgyalás alkal
mával azok részéről, a kik nem látják az érintett 
czikkekben a mag tá r királyi korona integritása 
elleni törekvést feltalálhatónak, feszólamlások fog
nak történni, mindannyiszor fel fog kelleni olvas
tatniuk, hogy kimutattassék, miszerint azok egyik 
pontjában sem merül fel a királyi korona integri
tása elleni törekvés, mi által nagyon hosszura 
nyxilnék a tanácskozás, a mi nem kívánatos. 

Ezért tehát szükségesnek látom a királyi ko
ronaügyész megkereső leveléhez mellékelt csatol
mányoknak kinyomatását és a képviselő tagokkal 
leendő közlésüket: pártolom tehát Hodosiu képvi
selőtársam indítványát. (Szavazzunk!) 

Horvát Boldizsár igazságügyminiszter: 

Azt hiszem, t. ház, hogy e hosszú és meddő vitat
kozásnak oka az . mert a kiindulási pont nem 
helyes. 

Némely képviselő azon szempontból fogja fel 
a dolgot, mintha a királyi ügyek igazgatója mint 
közvádló keresetlevelet adott volna be a képviselő
házhoz. Azonban nem ugy van a dolog. 

Mi ugyanis az eljárás sajtóvétségek esetében'? 
Az eljárás az, hogy mielőtt a közvádló keresetle
velét az illető sajtóbirésághoz beadná, előbb folya
modik a vizsgáló bíróhoz. A vizsgálat előbb lefoly, 
és a vizsgálat eredménye szerint határozza el ma
gát a közvádló, vajon a felelősségnek esete a fele
lős szerkesztő ellenében forog-e fön, vagy magát 
a czikk iróját kell-e feleletre vonni'? és csak mi
után egyikre vagy másikra nézve elhatározta magát, 
adja be kereső levelét az illető bírósághoz. A saj
tóbiróság határoz a fölött, ki tartozik felelősséggel ? 
és ezen előkérdés eldöntésével ítél az esküdtszék 
azon másik kérdés felett: vajon a vádlott vétkes-e 
vagy nem'? A közvádló tehát nem keresetlevelet 
adott be, hanem folyamodott az iránt, hogy a fen-
állő immunitásnál fogva adjon a ház engedélyt 
arra, hogy a vizsgálatot az illető ellen megindít
hassa, és ezen vizsgálat folytán azután határoz
hassa el magát arra, hogy a vádlevelet az illető 
bíróság előtt ki ellen adja be ? vagy átalában be
adja-e vagy ne? 

Grhyczy Kálmán igen t. képviselő úr igen 
helyesen jegyezte meg, hogy a mennyiben a tén
fergő kérdés eldöntésére az irományok kinyoma
tása szükséges, azt megtagadni nem lehet. Igen, 
de mi az a kérdés, a mely itt fen forog ? Nem a fe
lett van a ház hivatva ítélni, vétkes-e az illető vagy 
nem ? E fölött a ház nem Ítélhet, mert különben 
összeütközésbejöhetne az esküdtszékkel. Nem ítél 
a felett sem, ki felelős ? mert a felelősség kérdése 
felett a vizsgálat nyomán, annak befejezése után, 
mely a jelen esetben még meg sem történt, ítél az il
lető sajtóbiróság, és ennek ítélete ellen semmiségi pa
nasznak van helye a hétszemélyes táblához. A ház 
tehát az esküdtszék és a sajtóbiróság competen-
tiájába nem avatkozhatik. 

A kérdés csak az, vajon a közvádló lépése 
nem zaklatásból, nem puszta ürügyből eredt-e ? 
azaz fenforoghat-e annak esete, hogy az illető 
czikkért a képviselőt mint felelős szerkesztőt vád 
alá lehessen fogni? E kérdés eldöntésére pedig 
nem szükséges egyéb, mint megvizsgálni, vajon 
azon czikk, melyet a közvádló incriminál, az illető 
képviselőnek mint felelős szerkesztőnek felelőssége 
alatt kiadott nyomtatványban megjelent-e vagy 
nem? 

Egyedül ezen kérdés tartozik a t. ház elé; a 
többi kérdések pedig a biróság elé tartoznak. (He
lyeslés.. Szavazzunk! Zaj. Elnök csengd.) 
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Dobrzánszky Adolf : T. ház ! Az előttem 
szóló igen tisztelt igazságügyi miü/szter úr fel
fogása szerint a t. háznak nem feladata ugyan, 
hogy ítéljen a felett, vajon bünösök-e képviselő
társaink vagy nem bűnösök ? minthogy ez az 
esküdtszékek hatásköréhez tartozik; hanem igen 
is, mint ezt Wlad barátom is monda, feladata, hogy 
ítéljen vagyis helyesebben mondva, határozzon 
a fölött, vajon nem zaklatás és üldözés forog-e 
fen a jelen esetben ? és csak akkor, ha azt találja a 
t. ház, hogy nem forog fen üldözés és zaklatás 
— legalább én azt felteszem — mondja ki azt, 
hogy a vizsgálat, illetőleg a birói eljárás képvi
selőtársaink ellen megindittatkatik. Már, kérem, 
hogy tőlünk elvonassanak azon iratok, melye
ket a korona ügyésze keresetleveléhez mellékelt, 
hogy elvonassanak azon iratok, melyek közöltet
tek a bizottsággal, s melyek alapján mondott e bi
zottság véleményt, azt rendén nem találom, sőt azt 
hiszem, hogy a kivánt kinyomatást megtagadni j 
egyátalán nem lehet, ha csak azt nem ki vaujuk 
elérni,hogy a lehetőség is elvonassék a t. háztól, meg
vizsgálni, vsjon fen forog-e jelen és minden jövő eset
ben zaklatás vagy üldözés ? Mert ha e tekintetben 
praecedenst teremtünk, és kimondjuk, hogy nem 
szükséges a kinyomatás, mert nem szükséges ha
tározatnak meghozatalához az incriminált ezikkek 
vagy irományok ismerete : a korona ügyésze 
majd nem is fogja szükségesnek tartani, incrimi
nált czikkeket keresetleveléhez mellékelni, ha
nem egyenesen követelni fogja az illusoriussá 
válandott. perbe foghatási engedélynek minden 
alap nélküli megadását. Mi Ítélünk a felett, vajon 
zaklatás és üldözés fenforog e vagy sem? s 
szintén ugy hiszem, hogy a zaklatás abban is áll
hat, hogy a királyi ügyek igazgatója bármely 
képviselőtársunkat vizsgálat alá helyez, illetőleg 
perbe fog, ha soha nem ír is ujságlapokba, mint pél
dául magam is. Én ugy vagyok meggyó'ződve,hogy 
a kérdés alatti mellékletek, mint a közvádló meg
kereső levele kiegészítő részeinek kívánt kinyo-
matását, mihelyt az bármely képviselőtársunk 
által követeltetik, megtagadni nem is lehet: azért 
pártolom Hodosiu képviselőtársam indítványát. 

Elnök: Senki sem levén többé felirva a 
szólásra, a kérdés a szavazásra megérett; miután 
pedig 20 képviselő név szerinti szavazást kivánt, 
.a szavazás ilykép fog történni. (Halljak a neveket!) 

Horváth LajOS j e g y z ő (olvassa:) Név sze
rinti szavazást kivannak: Varga Flórián, Ho
dosiu József, Tinku Ábrahám, Moesonyi — nem 
tudom melyik? — (Moesonyi Sándor!) Popovics 
Zsigmond, Bobory Károly, Csiky Sándor, Markos 
István, Pethes József, Deáky Lajos, Almássy Sán
dor, Csanády Sándor, Vállyi János, Lukynieh 

Mihály, László Imre, Madarász József, (Nagy ne
vetés) Borlea Zsigmond, Medán Endre. 

Perényi Zsigmond b.: A tisztelt ház meg 
fogja nekem engedni, mint egyik tagjának, hogy 
most, midőn annyi fontos dologról kellene tanács
koznunk, midőn minden pillanatunk drága s min
den elfecsérelt pillanat megfizethetetlen: ily egy
szerű s harmadrangú kérdésekben a név szerinti 
szavazás kívánása által tőlünk az időnek mintegy 
készakarattal elvonását lelkiismeretlenségnek nyíl-
vánitom. (Nagy zaj. Fölkiáltások: Joguk van név 
szerinti szavazást kérni!) 

E l n ö k : A szavazási kérdést lesz szeren
csém feltenni. A kik a bizottság jelentése mellett 
nenj csak közvádíő kérvényeit, hanem magokat 
az incriminált czikkeket is ki akarják nyomatni, 
azokat kérem igennel szavazni; a kik pedig csak 
a bizottság jelentését és a közvádló négy darab 
kérvényét akarják kinyomatni, azokat kérem, 
hogy nemmel szavazzanak. 

Deák F e r e n c z : A kérdésre van észrevételem. 
(Halljuk!) 

Nem az a különbség jelenben köztünk, hogy 
kinyomassanak-e ezen ezikkek vagy ne ? hanem a 
vitatkozás a szerint alakult, hogy az indítványozó 
és némelyek azt kivánták, hogy most mindjárt 
rendeljük el a kinyomást, én pedig azt mondottam 
— mert csak a magam személyéről szólok —• 
hogy a fölött, kinyomassanak-e ezen ezikkek vagy 
ne, majd a jelentés tárgyalásakor szólhatunk: ha 
t. i. a jelentésben felhozott okokat, azért, mert a 
ezikkek nem foglaltatnak benne, nem tartjuk ele
gendőknek határozat hozatalára, akkor követel
hetjük azok kinyomatását, mert ez a háznak 
szabadságában van, ez a ház többségétől függ ; ha 
pedig majd elegendőknek tartjuk a jelentésben föl
hozott okokat, ez esetben nem fogj'uk azon ezik
kek kinyomatását elrendelni. Hozzá teszem, hogy 
hivatkoztam az eddigi gyakorlatra is. 

A kérdés tehát az, hogy most mindjárt ki-
vánja-e elrendelni a ház az emiitett ezikkek kinyo
matását vagy nem? Ha elrendeli, akkor termé
szetesen kinyomandók; ha pedig nem rendeli el, 
vagyis ha azt mondja, nem kívánja most azok ki
nyomatását, a háznak mindig szabadságában ál-
land akkor, midőn a jelentést fogjuk tárgyalni, a 
kinyomatást elrendelni. 

Szükségesnek tartom a kérdésnek ilyképeni 
föltevését: mert ha átalánosságban mondjuk ki a 
kinyomatást, mielőtt a jelentés tárgyaltatott volna, 
akkor egy praecedenst állítunk föl, mely szerint 
jövőben hasonló iratokat mindig ki kell nyomatni. 
(Felkiáltás a szélső bal oldalon: Hiszen ez világos !) 
Engedelmet kérek: nem egészen világos: mert 
foroghatnak fön oly körülmények, melyek közt a 
ház maga nem akarja majd a kinyomatást elren-
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delni. Példát hozok feL Valahol valamely egyes 
ember proclamatiót ad ki a legveszélyesebb fo-
radalomra; ezt elnyomják: fogja-e akkor a ház 
akarn i , hogy maga terjeszsze a kinyomatás által 
azon proclamatiót ? (Tetszés.) Tehát nem minden 
esetben egyforma az állás. 

Szükséges lesz-e a fönforgó esetben a kinyo
matás? azt a jelentés tárgyalásakor mondhatjuk 
meg. 

Én csak a ház többségének jogát akarom fen-
tartani, hogy minden egyes esetben a ház több
sége határozzon, és ne előre szabjunk cynosuráfc, 
hanem tárgyalása alkalmával határozzunk ily 
kérdésben. Nem kívánván tehát a gyakorlattól 
eltérni, nem kivánom most a kinyomatást, nehogy 
a tárgyalás előtti lépés által cynosura legyen fel
állítva jövőre; föntartom azonban magamnak 
azon jogot, hogy ha a jelentés tárgyalásának al
kalmával saját meggyőződésemre szükségesnek 
tartanám a czikkek kinyomatását, ezt is kíván
hassam. 

A kérdésre nézve tehát indítványozom, hogy 
azt ugy tegyük fel: kívánja-e a ház most előre 
kimondani, hogy ezen jelentéssel együtt mindjárt 
a czikkek is kinyomassanak, vagy nem kívánja? 
(Helyeslés.) A ,,nem" esetben fenmarad a tárgya
láskori kínyomathatás. 

E l n ö k : A szavazati kérdés Deák Ferencz 
képviselő úr javaslata nyomán következő lesz: 
kívánja-e a ház most előre elrendelni, hogy azon 
incriminált czikkek kinyomassanak, vagy ne ? A 
kik kívánják, igennel szavaznak, kik ellenzik, 
nemmel. 

Az igennel szavazókat Csengery Imre jegyző 
fogja jegyzeni, a nemmel szavazókat jegyzi Mi
hályi Péter, a távollevőket Horváth Lajos jegyzőúr. 

Mihály i P é t e r j e g y z ő (olvassa a képvi
selők névsorát, mely alkalommal'. 

Igennel szavaznak: Almássy Sándor, Babes 
Vincze, Balomiri János, Bárányi Ágoston, Beliczey 
István, Beniczky Gyula, Bobory Károly, Borlea 
Zsigmond, Csanddy Sándor, Csernovics Péter, Csiky 
Sándor, Damaszkin János, Dtáky Lajos, Desscwffy 
Ottó, Dobrzansz-ky Adolf, Dornahidy Ferencz, Drágfy 
Sándor, Dezső Szaniszló, Eitel Frigyes, Eöry Frigyes, 
Farkas Elek, Gábriel István, Gál Páter, Ghyczy Kál
mán, Gltyczy Ignácz, Gubooy Sándor, Hidász Boldi
zsár, Hevessy Bertalan, Hodo.siu József Horváth 
Elek, Jókai Mór, Kende Kanul, Kiss Lajos, Kupricz 
Imre, László Imre, LükÖ Géza, Madarász József, 
Majthényi Dezső, Markos István, Médán Endre, 
Mihályi Péter, MUkovics Zsigiiiund, Mocsonyi Antal, 
Mocsonyi Sándor, Moldován János, Molnár Endre, 
Móricz Pál, Nicolics Sándor, Noszlopy Pál, Nyáry 
Pál, Olgyay Lajos, Papp Máté, Papp Simon, Patay 
István, Pethes József Péfery Károly, Popovics Zsig-

* 

mond, Ruttkay István, Simonyi Lajos, Sipos Orbán, 
Soldos Imre, Szentkereszthy Zsigmond b., Szluha Bene
dek, Szontagh Pál (nógrádi), Tóth Kálmán, Tokody 
Ágoston, Varga Flórián, Varró Sámuel, Vállyi János, 
Véghsö Gellért, Vidacs János, Wlád Alajos, Zámory 
Kálmán, Zsitvay József Fejér Miklós, Ivánka Imre, 
Lukynich Mihály, Luksics Bódog, Pap Zsigmond, 
Tinku Ábrahám. 

Nemmel szavaznak: Almásy György gr., And-
rássy Gyula gr., Andreánszky Boldizsár, Antalfy Ká~ 
roly, ArmbruSZt Péter, Ányos István, Barinyai József, 
Bay György, Bánffy Albert báró, Bánó József, Bencsik 
GyÖryy, Beniczky Ödön, Berde Mózes, Bernáth Lajos, 
Bernáth Zsigmond, Berzenczey László, Berzeviczy Ti
vadar, Besze János, Betegh Kelemen, Bethlen Farkas 
gr., ifj. Bethlen Gábor gr., Bethlen János gr., Bethlen 
Sándor gr., Bezerédj László, Békássy Lajos, Binder 
Lajos, Binder Mihály, Boczkó Dániel, Boér János, 
Bónis Sámuel, Boros Bálint, Boros Pál, Boika Mi
hály, Botka Tivadar, Bomches Frigyes, Branovacsky 
István, Biyanovics Sándor, Csengery Antal, Csengery 

Imre, Cséry Lajos, Csik András, Csiky István, 
Csörghe László, Czorda Bódog, Dapsy Vilmos, Dani 
Ferencz, Dániel János, Dániel Pál, Deák Ferencz, 
Decáni Károly, Dellimanics István, Detrich Zsig
mond, Dobóczky Ignácz, Dózsa Dániel, Draskóczy 
Gyula, Eötvös József b., Erős Lajos, Édes Albert, Fa
ragó Ferencz, Fábián Gábor, Fejér János, Fehden-
feld Frigyes, Fest Imre, Fisser István, Freyseysen 
Gyula, Frideczky Timót, Gál János, Gál Miklós, 
Geczö János, Geduly Lajos, Glatz Antal^ Gorove 
Islván, Görgei Géza, Gränzenstein Gusztáv, Halmosy 
Endre, Hertclendy Kálmán, Hollán Ernő, Horvát 
Boldizsár, Horváth Döme, Horváth Károly, Horváth 
Lajos, Hosszú József, Hrabovszky Zsigmond, Hun-
falvy Pál, Huszár István, Ibrányi Lajos, Ihász Rezső, 
Inkey József, Jankovics Antal, Jendrassik Miksa, 
Joannovics György, Justh József Kalauz Pál, Kandó 
Kálmán, Karácsonyi Ferencz, Kautz Gyula, Kazinczy 
István, Kálnoky Pál gr., Károlyi Ede gr., Kemény Gá
bor b., Kemény István b., Kemény Zsigmond b., Kei-
hely József', Királyi Pál, Kiss Jakab, Klapka György, 
Kossuth Pál, KubaJános,Kurcz György .Kvassay Lász-
ló, Kapp Gusztáv, Kerkapoly Károly, Koller Antal, 
Láng Gusztáv, Lator Gábor, Lázár Kálmán gr., Leliocz-
ky Egyed,, Lónyay Menyhért, Madocsányi Pál, Majthé
nyi József b., Mátyás József, Mednyánszky Dénes b., 
Miske Imre b., Nagy Károly, Nánás^y ignácz, Németh 
Károly, Ónossy Mátyás, Ormos Sándor, Paczolay Já-
nos, Paiss Andor, Papp Lajos, Perczel István, Perczel 
Mór, Perényi Zsigmond b., Pethe András, Pillér 
Gedeon, Plachy Lajos, Prugberger József, Rannicher 
Jakab, Ráth Péter, Reviczky István, Rónay Jáczint, 
R 'nay Lajos, Röser Miklós, Rndnyánszky Flárián, 
Sebestyén László, Semsey Albert, Sigray Fülöp gr., 
Simay Gergely, Simon Pál, Sipos Ferencz, Somogyi 
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Oláh Károly. Zerdahelyi Incze, Zichy-Ferraris Vik
tor gr., Zichy Jenő gr., Zsámbokréthy Jóssef 1). 

Horváth Lajos jegyző: Nemmel szavazott 
206 képviselő; igennel szavazott 80 ; nem szava
zott 2 ; távol van 115. 

Nicol ics Sándor : T. ház! A szabadsággal 
távol levő képviselők érdekében vagyok bátor 
felszólalni. Azt kívánnám, hogy a jegyzőkönyv
ben ezek nevei külön jegyeztessenek, és nem együtt 
azokéval, kik szabadság nélkül vannak távol. 
(Atalános helyeslés.) 

E l n ö k : A szavazás eredményeként van 
szerencsém kijelenteni, hogy a képviselőház az 
ineriminált czikkek kinyomatását egyelőre el nem 
rendeli. 

A mi pedig Nicolies Sándor képviselő úr 
indítványát illeti, arra nézve bátorkodom kinyilat
koztatni, hogy a hivatalos gyorsíróknak minden 
esetre kötelességökké fog tétetni, hogy külön 
névsort adjanak azokról, kik engedélylyel vannak 
távol a háztól. 

Napirenden van (Felkiáltások: Holnap! Ma!) 
a jövedékek és közvetett adók iránt beadott tör
vényjavaslatoknak és a központi bizottság azok
ra vonatkozó jelentésének tárgyalása. Miután a 
minisztérium által eredetileg beadott törvényja
vaslatok a pénzügyi bizottság által a minisztérium 
beleegyezésével külön fogalmaztattak és az osztá
lyok a pénzügyi bizottság szövegezését vették 
tárgyalás alapján], azt hiszem, a tisztelt ház is a 
pénzügyi bizottság szövegezését fogja tárgyalás 
alapjául venni. A sorra nézve, ugy hiszem, meg
tartható azon rend, melyet az osztályok és maga 
a miniszter úr követett. Ennek következtében 
tehát első a sójövedék iránti törvényjavaslat. 

Horváth LajOS j e g y z ő (olvassa a sójövedék 
iránti törvényjavaslatot2). 

E l n ö k : A törvényjavaslat először átalános-
ságban fog tárgyaltatni, és a központi bizottság 
észrevételei a részletes tárgyalásra lennének fen-
tar tandók. 

N y á r y P á l : A közvetett adók és jövedékek 
uj tárgyat képeznek a magyar törvényhozás előtt, 
és én szeretném, ha valamennyi bemutatott törvény
javaslat felolvastatnék, aztán kiterjedve mind
annyi törvényjavaslatra tartatnék meg az átalá-
nos tárgyalás, és ugy következnék a részletes 
tárgyalás azon rendben, melyben a törvényjavas-

László, Somossy Ignácz, Somssich Imre gr., Somssich 
Pál, Stefanidesz Henrik, Stoll Károly, Sümeghy Fe
rencz, Svastics Gákor, Szabó Imre (pápai), Szabó 
Imre, Szabó Miklós, Szakái Lajos, Szász Károly, 
Szelestey László, Szemző István, Szentiványi Adolf, 
Székely Gergely, Széles Dénes, Szilády Áron, Szitányi 
Bernát, bzlávy József, Szontagh Pál (g'öm'órí), Ta-
nárky Gedeon, id. Teleki Domokos gr., Tisza TAszló, 
Tollnay Károly, Tóth Lörincz, Török Sándor (gö-
möri), Terók Sándor (nógrádi), Trauschenfels Emil, 
Trefort Ágoston, Trifunácz Pál, Urhanovszky Ernő, 
Urházy i' .yörgy, Vadász Manó, Vadnay Lajos, Vay 
Béla báró. Várccdy Gábor, Várady János, Wesselényi 
József b., Vitolay József, Vladár Tamás, Wodjaner 
Albert b., Vojnics Barnabás, Vojnics Lukács, Vucse-
tics István, Zeyk József Zeyk Károly, Zichy Antal, 
id. Zichy József gr., ifj. Zichy Józefgr., Zichy Nán
dor gr., Zmeskáll Mór, Zsarnay Imre, Zsedényi 
Ede.' 

Nem szavaznak: az elnök, és Román Sándor. 

Nincsenek jelem: ifj. Ambrózy Lajos b., Acs 
Károly, Balomiri Simon, Bartal György, Bartal Já
nos, Bánó Miklós, Berényi Ferencz gr., Bittó István, 
Boqyó Sándor, Boheczel Sándor, Borcsányi János, 
Böszörményi László,Buócz Kálmán,Cebrián Lászlógr., 
Conrád Mór, Császár József, Cseh Sándor, Cscrná-
tony Lajos, Dedinszky József, Degenfeld Gusztáv 
gr., Dimitrievics Milos, Droüleff Tamás Vilmos. 
Domokos László, Eszterházy István gr., Falrilius 
Károly, FÖldváry Miklós, Fülepp Li[.ói, Gull Jó
zsef, Hedry Ernő, Horváth Antal, Huszár Károly b., 
Ivácskovics György, Ivánka, Zsigmond, Jámbor Pál, 
Justh Kálmán, Kacskovics Ignácz, Karácsony János, 
Kardos Kálmán, Keglevich Béla gr., Kiss Miklós, 
Kovách László, Lázár Sándor, Lónyay Gábor, Lo-
vassy Ferencz, L,uzsénszky Pál h., Macelláriu Illés, 
Madarasy Mór, Makray László. Manojlovics Emil, 
Maróthy János, Máday Lajos, Maniu Aurél, Melás 
Vilmos, Aliké Imre gr., Miletics Szvetozár, Miskolczy 
Lajos, Mocsonyi András,Mocsonyi György, Molnár Jó
zsef ̂ Molnár Pál, Nagy Ignácz, Nagy Péter, OdescalcM 
Gyula hg., Oláh Miklós, Opicz Sándor, OrczyBélab., 
Papp Mór, Papp Pál, Papfalvy Konstantin, Perezel 
Béla.. Petkó Lázár, Podmaniczky Frigyes b., Popo-
vics Desseanu Sándor, Prónay József, Pulszky^Fe
rencz, Pnskáriu János, Péchy Tamás, Radics Ákos, 
Ráday László gr., Eónay Mihály, ifj. Rudics József 
b., Salamon Lajos, Siklósy Káról1/, Stojac?kovics 
Sándor, Szemző Mátyás, Szentiványi Károly, Szé
chenyi Béla, gr., Székács József, Szilágyi István, 
Szolga Miklós, Sztratimirovics György, Simonyi Ernö, 
Teutsch György, Thalabér Lajos, Tisza Kálmán, 
Tóth Vilmos, Török Dániel, Tulbás János, Thtvry 
Gergely, ThurySámnel,Tolnay Gábor, Ujfalussy Lajos, 
Vay Sándorb., Varga Antal, Wass Sámuel gr., Vecsey 

' ) A jelen nem levők közöl betegek : Bogyó Sándor, Bö
szörményi László, Fülepp Lipót ; szabadsággal vannak távol : i í j , 
Ambrózy Lajos b., Acs Károly, Keglevich Béla gr., Prónay Jó
zsef, Péchy Tamás, Rónay Mihály, Vay Sándor b., Zichy-Ferraris 
Viktor gr., Cebrián László gr., Lovassy Ferencz, Degenfeld Gusz
táv gr., Conrád Mór. 

s ) Lásd &7. Irományok 2 4 3 . számának I. mellékletét. 
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latok az osztályok által tárgy altattak. Kívánnám 
tehát, hogy valamennyi törvényjavaslat olvastat
nék fél, és valamennyire vonatkozólag olvastat
nék fel a központi bizottság jelentése, s azután első 
kérdésnek tűzetnék ki az, vajon a bemutatott tör
vényjavaslatokat a részletes tárgyalás alapjául 
elfogadja-e a ház vagy nem ? mely esetben azok, 
kik hozzá akarnak szólni, kiterjeszkednének nem 
csak egyre, hanem átalában mindenikre. (He
lyeslés.) 

Zichy Nándor gr . : Tisztelt ház ! Pártolom 
Nyáry Pál t. képviselőtársam indítványát: mert 
ezen törvényjavaslatokkal lépünk azon törvényja
vaslatok körébe, melyek az adó kérdését átalán érin
tik, és melyek kisebb-nagyobb mértékben az adóre
formra vonatkoznak és azt ke:deményezik. Ezen 
tárgynak érdeme pedig oly nagy, hogy érdemes, 
hogy tágabb ajtón lépjünk be, nem pedig egyes ki
szakasztott kérdésekkel: mert minden eljárás, mely 
követendő e részben, megfontolandó, és azután 
megfontolandó az egyes törvényjavaslatok érde
me. Meglehet, mindkét kérdésben egyetérthetünk 
a törvényjavaslatok elfogadása értelmében; meg
lehet, egyikben vagy másikban eltérők lehetnek a 
nézetek. A tárgy érdeme azonban olyan, hogy 
érdemes azt előbb átalános szempontból megvi
tatni. (Helyeslés. Elfogadjuk') 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter: 
T. ház! Ámbár azon meggyőződésben vagyok, 
hogy a mostani átmeneti korszakban átalános 
pénzügyi elvek feletti vitatkozásra bő tér alig 
fog nyílni, minthogy a minisztérium által beter
jesztett javaslatok a meglevő adórendszerben nem 
nagy horderejű változtatásokat, csupán bizonyos 
javításokat terveznek : én tehát átalános uj 
pénzügyi rendszernek megvitatására elegendő tért 
nem látok; azonban igen természetesnek találom, 
ha bárki azon javaslatok összege felett, a melye- i 
ket bátor voltam előterjeszteni, tehát nem csupán 
az indirect adókra, hanem a többi adónemekre 
nézve is, észrevételeit átalános vitában kívánja 
megtenni. Ezen tért senki elől elzárni nem le
het. Legezélszeriibb lesz tehát, ha Nyáry Pál 
riszt, képviselő úr kivánata szerint átalános vitát 
tartunk, és így mindenkinek alkalmat nyújtunk, 
hogy átalában az egész pénzügyi rendszer felett, 
a mint az elő van terjesztve, megtehesse észrevéte
leit és elmondhassa nézeteit. (Helyeslés.) 

Zsedényi E d e : Nyáry Pál képviselőtársam 
indítványát ugy fogtam föl, hogy a törvényjavas
latokat egymás után fel kívánja olvastatni. Ez ellen 
az az észrevételem van, hogy miután a bizottsági 
jelentés az adórendszerről átalánosságban szól, 
tehát a t. háznak ez által is alkalom adatott arra? 
hogy ha van némely tagnak azokra észrevé
tele, adja elő; nem szükséges tehát, hogy vala

mennyi törvényjavaslat felolvastassák ; elég, ha a 
pénzügyi bizottság jelentése olvastatik fel: abban 
minden tárgyaltatik, a mi az adórendszernek 
alapját képezi. Tehát tessék felolvastatni a pénz
ügyi bizottság jelentését és azután fogjunk az áta
lános tárgyaláshoz. 

Halász Bo ld i z sár : T . ház! Én Nyáry kép
viselő úr indítványát azon módosítással pártolom. 
hogy szintén feleslegesnek tartom valamennyi tör
vényjavaslat felolvasását, hanem részemről felol
vasottnak kívánom tekinteni. Mert ha valakinek 
átalános indítványa van. mely valamennyi pénz
ügyi törvényjavaslatra vonatkozik, nem szükséges 
azt felolvasni, a mi kinyomatván, köztünk szétosz
tatott ; sőt a mi engem illet, időkímélés szempont
jából még azt is feleslegesnek tartom, a mit Zse
dényi képviselőtársam inditványozott: mert hiszen 
a központi bizottság jelentése is ismeretes előttünk. 
Felolvasottaknak kívánom tehát tekintetni vala
mennyi, a pénzügyre vonatkozó törvényjavaslato
kat, sőt a központi bizottság jelentését is. 

Nyáry P á l : Minthogy más stádiumba ment 
át a kérdés, jogosítva vagyok szólani. Nem ugyan 
azon tárgyhoz szólok ; de miután Halász képviselő
társam azt állította, hogy midőn törvényeket aka
runk alkotni, ne olvastassanak fel a törvényjavas
latok, ezt, ugy hiszem, senki sem fogja helyeselni: 
mert megvan a törvényjavaslat felolvasásának 
száma is határozva.- utoljára harmadszor olvasta
tik akkor, mikor a ház végleg szavaz reá, s így az 
első felolvasástól sem lehet elállani. A többire 
nézve nem szólok, mert már egyszer szóltam a 
kérdéshez, és kétszer nincs megengedve ugyana
zon tagnak ugyanazon tárgyban szólani. Csak azt 
akartam megjegyezni, hogy hibás azon felfogás, 
hogy midőn a törvényhozó testület törvényt akar 
alkotni , fölösleges a törvényjavaslatok felol
vasása. 

Ivánka Imre: Megvallom, Halász képviselő
társamtól legkevésbbé vártam volna, hogy a tör
vényjavaslatokat nem engedi felolvastatni, mert 
annyiszor olvastatott fel oly dolgokat, melyek in
kább elmaradhattak volna. En ragaszkodom ah
hoz, hogy a forma szorosan megtartassák, 

Az indítványra nézve csak azt vagyok bátor 
megjegyezni, hogy ha ezen átalános vita nem fogja 
azt kirekeszteni, hogy az egyes törvényjavaslatok 
felett ismét átalános vita legyen, akkor elfogadom. 

ElnÖk: Tehát a t. ház megnyugszik abban, 
hogy a beadott törvényjavaslatok egyenkint fel
olvastassanak, s miután felolvastattak, az egészre 
kezdessék meg az átalános vita. 

Lónyay Menyhért pényügyér: T. ház! 
A fo'indok, mely a mostani felolvasás mellett fel-
hozathatik, elesik az által, hogy a törvényjavas
latok a részletes vita alkalmával ugy is fel fognak 
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olvastatni, s igy a háromszori felolvasás meg fog 
történni; négyszeri felolvasás pedig, azt hiszem, 
egészen fölösleges. Az átalános vitatkozás meg
kezdése előtt a törvényjavaslatok felolvasását 
azért nem tartom szükségesnek, mert feltételeztetik, 
hogy azokat már mindenki ismeri. Minthogy te
hát a háromszori felolvasás el lesz érve : azt gon
dolom, a mostani felolvasás fölösleges és elmara
dása időkímélés tekintetéből kívánatos. {Helyeslés.) 

E l n ö k : Tehát felolvasottaknak méltóztat
nak tekinteni. 

Zichy Nándor gr . : Az átalános vitának 
csak azon czélja lehet, hogy az tigész tömegre j 
lehessen véleményt mondani. Ez nem tartozik 
azon keretbe, hogy valamely törvényjavaslat har
madszori felolvasása által törvény érvényére emel
kedjék. Én tehát azon véleményt pártolom, hogy 
csak a központi bizottság jelentése olvastassák fel, 
vagy akár annak mellőzésével mindjárt men
jünk bele az átalános vitába. 

Bón íS S á m u e l : T. ház! Én igen szeretem, 
ha a ház eljárása előttem tisztában van, Nyáry 
Pál azon indítványát, miszerint az összes törvény
javaslatokra, felöl vastatásuk után, történjék meg 
az átalános tanácskozás, nem ellenzem; hanem 
ugy értelmezni nem óhajtom, hogy majd, midőn 
az egyes törvényjavaslatok kerülnek tanácskozás 
alá, kikerüljük az átalános tanácskozást. Én 
ezen törvényjavaslatokat bizonyos tekintetben 
egy egésznek tekintem; de még sem oly egésznek, 
melynek részeit egymástól elválasztani nem lehet. 
Ha a ház elfogadja Nyáry Pál indítványát, ne le
gyen kizárva, hogy midőn majd egyes törvény- j 
javaslatok kerülnek tárgyalás alá, minden egyes 
törvényjavaslat felett átalános vitatkozás tartas-
sék. (Helyeslés.) 

Várady Gábor: T. ház! Én Nyáry Pál 
barátom indítványának súlyát nem abban kere
sem, hogy az előterjesztett törvényjavaslatok fel
olvastassanak: a súly ott van, hogy az előterjesz
tett javaslatok felett átalános tárgyalás történjék; 
és felfogásom szerint, ez elérhető akkor is, ha a 
pénzügyd bizottság jelentése és azzal együtt a 
központi bizottság jelentése felolvastatván, meg
kezdődik az átalános tárgyalás minden törvény
javaslat felett) a mi nem zárja ki azt, sőt a mely
ből természetesen következik, hogy midőn min
den törvényjavaslat külön tárgyalás alá kerül, 
sorban mindenik felolvastatván, külön mindenik 
felett átalános vita történjék. 

Elnök: Méltóztatik a t.ház elfogadni, hogy 
a pénzügyi bizottság jelentése és a központi bi
zottságnak arra vonatkozó jelentése felolvastassa
nak, és akkor az átalános vita valamennyi törvény
javaslat felett megkezdessék? (Elfogaőjtűc!) 

Mihályi Péter jegyző (olvassa a pénzügyi 
bizottság jelentését a közvetett adókról 5). 

Kerkapoly Károly előadó: Tisztelt ház S 
Néhány toll- vagy sajtóhiba is van a szövegben, 
mely a kiigazítást szükségessé teszi. Bátor leszek 
annak helyén figyelmeztetni a t. házat. (Olvasta a 
központi bizottság jelentését 2). 

Nyáry P á l : T. ház! A magyar törvény
hozás indirect adók felett határozni, indirect adó
kat megszavazni most van legelőször hivatva. 
Ezért nem tartom helyén kívülinek előbbi felszóla
lásomat : mert itt egészen új adózási rendszernek 
behozataláról van szó. 

Mielőtt egy adózási rendszer behozatik, a 
mely természetesen különféle ágakra oszlik szét, 
nem tartom feleslegesnek, hogy legelőször magá
ról a rendszerről szóljunk tüzetesen; annálfogva, 
ha a t. ház meg fogja engedni, jelen felszólalásom 
alkalmával uem szorítkozom tüzetesen a sóra, ha
nem ki fogok terjeszkedni mind azon törvényja
vaslatokra, melyek, mint az indirect adókra vo
natkozók, a ház asztalára letétettek s elhatározás 
alá fognak terjesztetni. (Halljuk!) 

Indirect adókat, kivéve a sóadót, a magyar 
törvényhozás eddig nem ismer; s én megvallom, 
nagy részben ennek tulajdonítom, hogy Magyar
ország népessége az 1848-dik évet megelőző idő
beli, sem az igazsággal, sem a közgazdaság józan 
elveivel össze nem egyeztethető rendetlen állapot
ban, alább nem sülyedett. Az indirect adókat az 
absolut idegen kormány hozta be. Behozta azért, 
mert a nagyhatalmi állás fentartására mesterséges 
eszközök kellettek, s behozta oly mérvben, mely 
sem a fogyasztásnak, sem a termelésnek érdekei
vel arányban nem levén, okozta legelőször azt, 
hogy Magyarországban a megtakarítások és ez 
utón tőkealakitások lehetetlenné váltak , és 
másodszor azt, hogy tőkék hiányában hazánk 
sem a földipart — melyre első sorban van hi
vatva — kellőleg, sem pedig a gyáripart mind 
ez ideig egyátalában ki nem fejthető. 

Ha hasonlatossággal akarunk élni, alis; tud-
nók jelezni helyzetünket most — midőn a jogot 
sorsunk felett határozni , ügyeinket rendezni, 
ha nem is teljesen, de mégis egy részben vissza
nyertük — alig tudnók máshoz hasonlítani és 
megfoghatóvá tenni, hanemha azon földbirtokos 
helyzetét tttntetnők magunk elé, ki lelketlen 
bérlőjének bérideje alatt hosszú ideig engedte 
vagy volt kénytelen engedni kizsaroltatni földjét, 
midőn az ismét saját kesére jut. Valamint ennek, 
ngj nemzetünknek is ily állapotában csak kettő 
között lehet választani, t. i. vagy folytatni nz 

J) Lásd az Irományok 243-dik az&mát. 
ZJ Lásd az Iromávyolt 244-dik számát. 
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a mi felelős kormányunk, igyekezzék javítani a 
politikát, és a pénzügyminiszter bizonyosan a 

1 javított politikát javitott pénzügyi előterjesztés 
által fogja kimutatni. 

A mint előbb mondám, a bajt érezzük, mert 
lehetetlen azt, a mi súlyos, nem érezni. Egyszerre 
nem változtathatjuk meg az eddigi rendszert; de 
ebből nem következik az, hogy ne igyekezzünk 
megváltoztatni. 

Es itt kell, hogy elismerésemet nyilvánitsam, 
s ezt örömmel teszem, a t. pénzügyminiszter úr 
irányában, mert ő már az általam jelzett utraté-
rését tanúsítja az által, hogy mindjárt a sóadónál 
oly reformot hozott javaslatba, melynek bizonyára 
nagy hatása lesz. Adókönnyítés körül apróságokat 
hozni szőnyegre csupán szemfényvesztésnél egyéb
nek nem nevezhető; azoknak jelentékeny összegek
nek kell lenni. Nem tagadható, hogy midőn a 7 
frtos sót a kormány 5 írtra javasolja leszállittatni. 
ez által kormány és miniszter tanúságát adja an
nak , hogy nincs elfogulva az előbbeni, nem csak 
ezélra nem vezető, hanem valósággal veszélyes 
rendszer iránt, mutatja, hogy a haladás terén van. 

Eu azonban a mily örömmel jelentem ki elis
merésemet e részben, ugy más részről kénytelen 
vagyok őszintén nyilvánítani, hogy ezt tisztán 
csak á conto, a jövő jobb fejében előpénzül veszem 
és fogadom el. Meg vagyok győződve, hogy mi
dőn pénzügyminiszter űr jövő alkalommal egy 
indokokkal támogatott. helyzetünket s azok helyze
tét is, kik szomszédságunkban szintén sóbányákkal 
bírnak, tökéletesen előtú'ntető törvényjavaslatot fog 
elénk terjeszteni, és ennek eredményét is tudtunk
ra adandja, s azt is fogja látni, hogy a só árának 
csökkentésével nem fogyott, hanem szaporodott 
közjövedelmünk: ez bátorságot fog adni miniszter 
urnák, hogy a só árát még lejebb javalja szál
lítani. 

És ennek csak örvendeni lehetend, mert ha 
tekintjük, uraim, hogy nekünk, Magyarország la
kóinak mily sokat, igen sokat kell még tennünk a 
földipar fejlesztése és emelése körül , be kell 
látnunk azt is, hog-y a földipar emelésének egyik 
nevezetes feltétele az olcsó só. 

előbbi károsnak bizonyult gazdálkodást, vagy 
pedig elfogadni egy ujabb, czélszerübb rendszert, 
mely rendszer egyenesen és egyedül abból áll : 
ikiadásainkat lehetőleg korlátozni, jövedelmeinket a 
Jlehető legkiméletesebben emelni indirect adóztatás 
u t ján , igyekezni megtakarításokat tenni, és a 
takarításokból gyűlt tőkék segélyével jutni oda, 
hogymegvagyonosodván nagyobb adóképességgel 
bírjunk. 

De tehetjük-e ezt egyszerre és azonnal ? 
méltán fogják kérdeni; és én nem tartózkodom 
nemmel felelni, és kimondani, hogy azon bajok, 
melyekből ki kell vergődnünk, nem egyszerre 
lettek, és hogy meneküljünk tőlök, arra nem csak 
akarat, hanem idő is kell. 

De azt hiszem, t. képviselőház, már magának 
a bajnak elismerése javítás, már ez maga egy 
lépés a siker felé. 

Az első kérdés minden behozandó rend
szernél, behozandó reformnál az : vajon a mi 
eddig fenállott, fenállhat-e egész merevségében 
tovább is ? vagy pedig változtatni kell rajta, 
még pedig gyökeresen'? Nem hiszem, hogy közöt
tünk bárki lenne, ki azon adózási rendszert, me
lyet az absolut hatalom, minden egyéb tekinte
tet mellőzve, kivévén a fiscalis tekintetet, helye
selné vagy helyeselhetné. Nem hiszem azt sem, 
hogy ezen az utón akarna valaki tovább is halad
ni, mert mindenki bizonyos lehet, hogy ezen az 
utón nem messze haladhatnánk, s már a legköze
lebbi időben kénytelenek lennénk megállapodni, 
és pedig akaratunk ellen. 

A financia és politika szoros viszonyban 
vannak egymással. Már Goethe megmondotta, 
hogy a számok nem kormányozzák ugyan a 
népeket, de bizonyítják azt, miképen kormányoz
tatnak. E g y igen hires, talán leghíresebb franczia 
pénzügyér, báró Louis, azt mondotta Perrier 
Kázmérnak, midőn pénzt és ismét pénzt sürgetett 
nála a Francziaország nagyhatalmi befolyásá
nak terjesztésére szükséges eszközökre : „Csinál
jatok jó politikát, és én fogok csinálni jó pénz
ügyet." Az ok, uraim, miért jutottunk ide , az, 
mert a kinek kezében voltak dolgaink, az a lehető 
legroszabb politikát követte. 

liosz politikának nevezem én azt — és azt 
gondolom, ebben is egyet fogunk érteni — mely 
a nemzetek létező tőkéjét felemészti improductiv 
czélokra. Már pedig, ha beletekintünk az eddigi 
gazdálkodásnak számlájába, tapasztalni fogjuk, 
hogy — nem mondok sokat, midőn azt mondom 
— hogy azon tömérdek kiadott pénznek legalább 
két harmada improductiv czélokra fordíttatott. 

A politika tehát rósz volt, és igy rosznak 
kellett lenni a financiának is. 

Az első teendő tehát az, hogy a kormány, 
KÉPV. H. ÍÍAPLÓ. 1 8 6 % . VII. 

Nem akarok részletekbe bocsátkozni; annyit 
azonban bizton mondhatok, a mit különben min
denki közölünk tud, hogy az ujabb időbeli felfe
dezések mily nélkülözhetlen részéül jelezték mind 
az iparnak, mind a földmivelésnek a sót; ha tehát a 
só lejebb lesz szállítva, sőt tovább megyek, ha 
egyszer oda érhetünk, hova ért Anglia, hogy t. i. 
a sót a kereskedésnek egészen átadhatjuk: akkor 
aztán annak árát nem mesterségesen az ország
gyűlés, hanem a concurrentia legtermészetesebben 
határozhassa meg ; akkor, azt hiszem, hogy az or-

49 
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szag földipara sokkal inkább lesz felvirágoztatva, 
mint bármi más kigondolható eszközökkel. 

A mily örömmel nyilvánítani elismerésemet 
a sóügyre nézve előterjesztett törvényjavaslatra 
vonatkozólag, nem tehetem ugyanezt a dohány-
és lottoadóra nézve. 

Az ember, ha okadatolja állítását, rendszerint 
azért teszi azt, mert azt hiszi, hogy a mit állit, 
más nem hiszi vagy nem foghatja fel. Én nem 
vagyok azon kellemetlen helyzetben, midőn a do
hányról szólok, mert azt hiszem, hogy e terem
ben, de az egész hazában nincs ember, ki azt ne 
kiáltaná: A dohánymonopolíumot el kell törölni! 
De én nem tartozom azok közé. t. ház! kik ezt 
csupán passióból teszik. Epén nem. En nem aka
rom megfosztani az ország pénztárát attól, hogy a 
dohányból, mint oly czikkböl, mely nem első 
szükségletű czikk, hasznot húzzon; és én ezen 
hasznot nem csak kevesbíteni nem akarom, hanem 
inkább fokoztatni kívánom. De én az államra 
nézve nem azt tartom haszonnak, ha a ííscus pénz
tárába bármi Titon és bármi áron pénzt erőszakol 
be, hanem azt akarom, hogy ily czikk például, 
mint a dohány, átadatván a magán iparnak, egy
szersmind kiviteli czikké is változtassák át, s így 
oly csereeszközzé is váljék, melyért cserében oly 
tárgyakat kaphatunk, melyeket magunk előállí
tani képesek nem vagyunk. 

Nagy különbséget látok abban, ha egy ország 
gazdag, vagy egy kormány tartatik vagy tartja 
magát gazdagnak az által, hogy jogában áll az or
szág lakosának utolsó fillérét is kicsikarni. Az 
első rendszer — h a gazdag az ország — arra vezet, 
hogy az állam szükségletei soha nem maradnak 
fedezetlenül. A másik rendszer előbb-utóbb azt 
eredményezi, hogy ha eljő azon idő, melyben 
többé kicsikarni való nincs, azon állam megszű
nik állam lenni, s vagy az anarchiának, vagy egy 
hatalmas szomszédnak lesz áldozatává. 

Én Magyarországot szabadnak, virágzónak, 
Magyarországot hatalmasnak, s királyát is szint
olyannak kívánom.(Felkiáltások: Mindnyájan !)Erre 
azonban nem tudok más módot, más eszközt, mint 
azt, hogy a király kormányával együtt oly poli
tikát kövessen, mely a jó financiával összeegyez
tethető. Akkor hatalmas lesz az ország, hatalmas 
lesz a király. De visszont ha a király, a kormány 
nem hagyja magát a jó politika elfogadására reá 
biratni, bár mit csináljon a pénzügyminiszter, 
bár mit tegyen a törvényhozás, a zavarokból ki 
nem fog menekedni és senki által és semmi által 
jövendője biztosítva nem lesz. 

Én tehát igen röviden— annál is inkább, (Hall
juk !) mert a pénzügyminiszter úr egy ízben tett 
azon nyilatkozata által, hogy nem tartja a dohány
monopolium megszüntetését lehetetlennek, erre 

némileg felbátorított — azt hozom indítványba, 
s majd midőn elő fog kerülni, tüzetesen is indo
kolni fogom: hogy a dohánymonopolium nem 
ugyan rögtön, hanem elvben már most megszün-
tettetvén, tényleg csak 1870. január 1-ső napjáig 
maradjon érvényben. Azon idő alatt miniszter úr 
tanulmányozván még bővebben e tárgyat, remélem, 
akkor már oly helyzetben leend, hogy oly tör
vényjavaslatot terjeszthet a képviselőház elé, 
mely a megszüntetett monopóliumból eredő hi
ányt az állam pénztárában vagy egészen vagy 
nagy részben kipótolandja. 

Még kevésbbé pártolhatom a miniszter urat a 
lottojövedék tekintetében. Tán elég lesz okada-
tolás fejében utalni Francziaországra és Angliára. 
Az egyik 1826-ban, a másik 1836-ban törölte el a 
lottojövedéket. Azért nem tartom szükségesnek 
ezt bővebben okadatolni, mert ha ugy története
sen pénzügyről van szó, azt gondolom, mindenki 
megegyez abban, hogy alig van e^y is, oly hi
teles egyénisége részben, mint Angol- és Franczia-
ország. Ha követni kell valakit pénzügyi dolog
ban, azt gondolom, hogy senki sem fog tévedni, 
ha szembehunyva követi őket: tévedne ellenben, 
ha például azon államokat választaná, melyek
nek pénzügyi politikája e mondaton alapszik: lucri 
bonus odor ex qualibet re. Ezen elv. meglehet, 
egyesek által elfogadható, de részemről még ezek
nél sem helyeselhető, nemzet által azonban soha. 
Én nem kívánom degradálni nemzetemet annyira, 
hogy az mondathassák róla is, hogy az immorali-
tás és oktalanság trágyadombján burjánozó nö
vényeivel tengeti mától holnapig tartó nyomorú 
életét. Ha Magyarországon mindnyájan belátjuk, 
hogy a lottó immorális eszköz, ha belátjuk, hogy 
ez pirulás nélkül többé fen nem tartható, hogy 
még nincs egy ország is, mely azért bukott volna 
meg, mert a lottót megszüntette: meg lehetünk 
győződve, hogy mi sem fogunk megbukni, ha azt 
kívánjuk miniszter úrtól, hogy, nem ugyan most 
mindjárt, hanem a jövő budget előterjesztése al
kalmával a lottojövedék a magyar budgetből egé
szen hagyassák ki. 

Van még két igen nevezetes pont, t. ház : a 
szesz- és czukoradó. Igaz, hogy azt hallom, hogy 
ezen adóztatással az illetők meg vannak elégedve, 
miután miniszter úr beleegyezett, hogy az előbb 
csak ót krajczárban határozott adó-visszafizetés 
összege fölemeltessék hat krajczárra. De, t. ház, 
mit jelent maga ezen vám-vagy adó-visszafizetés? 
Azt jelenti, hogy Magyarországban ezen czikk 
adóval tul van terhelve, hogy magyarországi ter
melék nem lehet concurrentia tárgya, hog-y a ma-
gyár törvényhozásnak praemiumot kell kitűzni 

j arra, hogy más országok hasonnemü ipartermel-
[ vényeivel concurrentiába juthasson. Tisztelt ház ! 
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Minden túlterhelése adóval a beltermelésnek egy
értelmű előttem eredményre nézve a protectióval. 
Azt hiszem, mindnyájunk meggyőződése az, hogy 
a mi egyedüli menekülésünk a szabad kereske
delmi rendszer elfogadása és annak mielőbbi 
életbe léptetése. De kérem, t. ház! ha ugyanak
kor a belforgalomról nem gondoskodunk, ha a 
belforgalomnak lábára lánczokat s bilincseket ve
rünk, ugy kérdés: drágabeltermeléssel mi módon 
fognak hazánk fiai képesittetni. hogy a külfölddel 
concurrálhassítnak? Meglehet, hogy oly államok
ban concurrálhatnánk iparterményeinkkel, melyek
ben épen ezek vámmentesek; de ha azokat itthon 
adóval szerfelett fogjuk terhelni, e kedvezménynek 
csakúgy veszszük hasznát, ha a bilincseket az ipar 
lábairólleveszszük. Igen, de ha leveszszük, miért tesz¬ 
szük rá? Ha ugy képesítjük azokat, a kik külföldre 
akarnak termelni, hogy az itthoni adót visszafizetjük 
nekik, kérdeni bátor vagyok: mi joggal, mily in
dokból terheljük a beltermelést ? és miért akarjuk. 
hogy a belfogyasztás drágább legyen, mint a mit 
külföldre viszünk? T. ház, ez nagy fontosságú 
tárgy még köz és magán gazdasági tekintetben is : 
nagyfontosságú azért, mert axiómák közé tarto
zik az, hogy mindig előnye van azon államnak, 
mely gyártmányokat vihet ki, azon államok felett, 
melyek nyers termékeket kénytelenek kivinni. 
Ha fölösleges gabonánkat átváltoztatjuk szeszszé, 
ennek volumene oly kicsiny, és annálfogva kivi
telére oly kevés vitelbér kívántatik, hogy a ki e 
részben számitni akar. önmaga meggyőzheti ma
gát a felöl, hogy a fuvarbér legalább 30-szórta 
kevesebb, mint nyers termékeknél. De más részről 
magán gazdasági szempontból is felette fontos ez, 
miután Liebig feltalálta s prédikálta a világnak, 
még pedig bámulatára a gazda-világ legnagyobb 
részének, hogy a föld nem csak nem kimerithet-
len, de rövid idő alatt egészen kimeríthető és a 
kimerített földdel nincs mit tennie az embernek, 
mint elhagynia; továbbá, hogy annyit kell visz-
szaadni a földnek, a mennyit tőle elveszünk; s a 
tapasztalás által be lön bizonyítva, hogy e czélra 
semmi oly annyira hathatós szer nincs eddig, mint 
a szesz- és czukorhulladék. Én tehát, miután ugy 
értesültem, hogy azok, a kik külföldre termesztenek, 
meg vannak elégedve a 6 krnyi adóvisszafizetési 
összeggel ; most ezúttal semmi változtatást nem 
kívánok a javaslatba hozott törvényen tenni; de 
megvárom, és megvallom, reményemis van e rész
ben, hogy a t. miniszter úr ugy, mint a sóadónál 
megtörtént, a jövő törvényhozás alkalmával oly 
törvényjavaslattal fog megörvendeztetni, mely 
kifejtett elveimnek és igényeimnek a mostaninál 
inkább meg fog felelni. 

A többi törvényjavaslatra nem akarok ez 
úttal kiterjeszkedni; csak azon egyet vagyok bátor 

megjegyezni, hogy én azon egész rendszert — és 
ugy hiszem, ebben egyetért velem a t. ház min
den] tagja — azon rendszert, melyet mi most év 
közepén szükségből kénytelenek vagyunk átvenni,, 
jónak nem tartván, a mit teszünk, azt most kény
telenségből teszszük,igazitunk rajta annyit, a meny
nyit a mostani körülmények közt lehet, de azt bár 
törvény nevét viselje, állandó törvénynek el nem. 
fogadjuk. És azt átalában minden ide vonatkozó 
egyes törvényjavaslatra kívánnám kijelenteni, 
hogy csak ideiglenes és csak a benne kitűzött 
ideig tart; továbbá azt, hogy miután nem is lehe
tett képesítve a ház, hogy minden egyéb czikkekre 
vonatkozó szabályokat megolvashatott volna, már 
az idő rövidsége miatt is azok alkalmazására a 
minisztérium ez úttal csak indemnity utján bizo
nyos kitűzendő határnapigjogosittatott fel. Jövőre 
bátor vagyok meggyőződésemet kijelenteni, mely 
abból áll, hogy soha egyetlen államot sem tud 
senki felmutatni, mely a sokszorozott közvetlen adó 
utján pénzügyét rendezhette volna; van ellenben 
egy nagy állam, és pedig olyan, mely minden esetre 
megérdemli, hogy pénzügyi tekintetben a világ 
által példányul vétessék: ezen állam Anglia, mely
nek pénzügyi politikája az ellenkezőről teszen 
tanúságot. Ki kell emelnem, hogy 1842-től kezdve 
Angliában a fogalmak az adókra, különösen a köz
vetlen adókra nézve tökéletesen megváltoztak. 
Anglia 1842-ben tette meg az első lépést, mely 
azt mutatja, hogy vissza akar menni a direct, köz
vetlen adózásra. Nagy emberek előállitásában fu
kar a természet; de ha vannak nagy emberek, 
bármely nemzetbeliek legyenek azok, kik példá
val mennek előttünk, kötelességünk azokat követni: 
és ilyen Peel Róbert, ki bebizonyította, hogy 
jöhet bármelyik nemzet oly helyzetbe, melyben 
rendkivüli erőfeszítésre van szükség, és azon kor
mánynak joga van számítani a nemzet áldozatkész
ségére, és nem csalatkozik a kormány, melyről tud
va van, hogy egyedüli czélja az ország felvirágozá-
sa. Peel a hivatalba léptével talált vámlisztát 1163 
czikkelylyel először leapasztotta 410-re, utoljára 
leapadt az 48-ra: és miért ? Mert ő nem csak 
hangoztatta a szabad kereskedést, hanem azt 
akarta, hogy az valósággá is legyen. És ezt jog
gal tehette, mert a legnagyobb képtelenséget kö
vette volna el, ha a külföldnek a szabad concurren-
tia útját megnyitva, otthon az olcsó termelést gá
tolta volna. 

Meglehet, tévedek, de én szeretem hallani, 
hogy a mi pénzügyminiszterünk n.un kisebb 
dolgokkal foglalkozik, mint a melyekkel foglal
kozott Peel. 

Nem kell feledni, hogy Peel nem akkor hozta 
be a reformot, mikor a pénztárban fölösleg mutat
kozott, de tette azt épen akkor, midőn Anglia több 

49* 
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éven át a deficitből kivergődni nem tudott. Bátor
sága volt: és ez nagy szó, uraim. 

A kormány csak ugy felelhet meg feladatá
nak, ha az e3zélylyeí a bátorságot is párosítja. 
Hendkivüli események közt a jámbor ész csupán 
-óvakodásra int; de ha az észhez bátorság is járul, 
•e kettő tevésre edzi meg az inakat. E kettőnek 
egyesülésével nincs oly veszedelem, melylyel a 
kormány, a nemzet által támogatva, szembe ne 
szállhasson. 

Körülbelül átalánosságban elmondottam né
zeteimet, és ezen nézeteknek elmondása után 
ezennel eló're is kinyilatkoztatom, hogy ez elénk 
terjesztett törvényjavaslatokat, ugy a mint értel

meztem , részletes tárgyalás alapjául elfogadom. 
(Felkiáltások: Folytassuk holnap !) 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter: 
A t. elnökséghez azon kérdést vagyok bátor in
tézni, ha van-e még valaki az átalános vitára föl
jegyezve ? miután ma a tanácskozás megszakad 
és csak holnap fog folytattatni. 

E l n ö k : Nincs. 
Lónyay Menyhért pénzügyér: Ha nincs, 

akkor holnap kérem magamat elsőnek felszólit-
tatni . 

E l n ö k : A tárgyalás holnap délelőtt 10 óra-
| kor folytattatni fog. 

Az ülés végződik d. u. 2 órakor. 




