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zéssel elfogadják, méltóztassanak felállni. (Megtör
ténik.) A többség elfogadja. 

KaCSkOViCS IgnáCZ: Kérem a kérdést ak
ként állitani fel, hogy ez külön szakaszként ig-tat-
tassék hozzá, mert ez külön szakasz. (Fölkiáltások: 
Marad az eredeti szöveg! Nem tartozik ide!) 

E l n ö k : Azt hiszem, t. ház. hogy a t. képvi
selő úr indítványa az által, hogy a 15. szakasz el
fogadtatott, el van vetve. {Helyeslés.) 

Mihály i P é t e r j e g y z ő (olvassa a 16. sza
kaszt.) 

Kerkapoly Károly előadó: Véleményem 

szerint ezen szakaszt meg kell toldani egy pár szó
val, mi csak hibából maradt k i : „A végrehajtással 
a pénzügyminiszter bizatik meg." (Elfogadjuk!) 

E lnök : E szerint a szeszadóra vonatkozó tör
vényjavaslat a részletes tárgyalásban elfogadtatott. 
(Folytassuk '. Tovább! Ma! Holnap!) A törvényja
vaslat átalánosságban s részleteiben elfogadtatván, 
a végleges szavazást a holnapi napra tűzöm ki. 
Egyszersmind kérem a t. képviselőket, hogy holnap 
10 órakor megjelenni szíveskedjenek. 

Az ülés végződik d. v. 2 órakor. 
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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 . 

T á r g y a i : A sajtóbiróságnak Böszörményi László ellen hozott elmarasztaló ítélete s a hétszemélyes táblának e.zen ítéle
tet érvényében meghagyó határozata bemutattatván, tudomásul vétetik. Simonyi Ernő a Böszörményi Lászlóra szabott fogság végre
hajtása iránt interpellálja a kormányt, mely erre. valamint Simonyi Ernő tegnapi interpellatiójára is, azonnal felel. Kérvények bemu
tatása. A dohányjövedékró'l és szeszadóról szóló törvényjavaslatok végleg megszavaztatnak. Az eddigi adószedés meghosszabbítása, a 
lottojövedék, a seradó, a czukoradó, végre az arany és ezüst áruk fémjelzése iránti törvényjavaslatok tárgyaltatnak s elfogadtatnak, 

A kormány részéről jelen vannak: Eötvös 6-
zsef b., Gorove István, Horvát Boldizsár, Lónyay 
Menyhért, Wenckheim Béla b. 

Az ülés keidöclik d. e. 10 '( órakor. 

E l n ö k : Az ülést megnyitom. A mai ülés 
jegyzőkönyvét t.'seiigery Imre jegyző úr fogja ve
zetni ; a szólani kívánók neveit Horváth Lajos és 
Mihályi Péter jegyző urak jegyzik. 

A múlt ülés jegyzőkönyve fog hitelesíttetni. 
Csengery Imre jegyző (olvassa ajun. 24-én 

tartott illés jegyzökönyvét.) 
Elnök : Ha a jegyzőkönyv ellen nincs észre

vétel, az hitelesíttetik. 
A pestkerületi sajtóbiróság elnöke, ezen bíró

ság által Böszörményi László országos képviselő 
ellen marasztalólag hozott Ítéletet, ugy a f. m, 
hétszemélyes táblának, mint a sajtóügyekben 
semmisítő széknek. ugyanezen ítéletet helyben
hagyó határozatát, a sajtóbiróság végzése szerint, 

a képviselőház elnökségének hivatalból hiteles 
másolatban megküldé. Ugy hiszem . tudomásul 
vétetik. 

S i m o n y i E r n ő : Tegnap volt szerencsém 
a t ház figyelmét felhívni ezen tárgyban, mely 
mostan itt az elnök által bejelentetett, t. i. a foly
tatott sajtóper alkalmával hozott ítélet, s ez 
iránt kibocsátott rendelet, közötti ellentétről. Ma 
itt a pes'.i sajtóbiróság elnöksége bejelenti, hogy 
Böszörményi László elmarasztaltatott, s hogy ez 
a hétszemélyes tábla ítélete által helybenhagya
tott. De már tegnap kézbesittetett Böszörményi 
Lászdó képviselőtársunknak egy végzés, melynél 
fogva neki meghagyatik, hogy mai nap „június 25-
én délelőtt 10 órakor Pest város törvényszékénél 
magát jelentse, annál bizonyosabban, hogy a meg
kezdhető marasztalás nyomán annak hatósága által 
kijelölendő helyiségben fogsági büntetése kiállá
sát önként kezdje meg. különben elmaradása ese
tében ellene kényszerítő eljárás fog alkalmaztat
ni, miről egvszersmind a közvádló is értesíttetik." 
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Nekem, t. ház. semmi kifogásom nem lehet 
az ellen, hogy a törvényszék által rendesen hozott 
ítéletek végrehajtassanak; hanem azt kivánom. 
hogy ezen ítéletek a törvény értelmében, a törvény 
szerint hajtassanak végre. 

Én a már tegnap is idézett múlt május 17-én 
kiadott miniszteri rendeletnek 83-ik szakaszában 
ezt olvasom : .,Midőn pedig a meg nem jelent vád
lott fogságra is Ítéltetik, ezen büntetés ujabb es
küdtszéki eljárás nélkül nem lesz ugyan rajta vég
rehajtható, hanem az Ítéletnek az leend követke
zése, hogy az elitélt vádlottnak esküdtszék elé ál
lítása a köztörvényhatóság utján, ha egyébként 
nem lehet, személyének letartóztatása által is esz
közöltetik." 

Ezen esetben nem lehet mondani, hogy a 
vád lolt az esküdtszéki tárgyalás alól magát kivon
ta volna, mert hiszen épen az iránt intéztem teg
nap az igazságügyi miniszter úrhoz interpellatiót, 
miképen van az. hogy az általa kiadott miniszteri 
rendelet világos értelme ellenében neki a kivánt 
uj esküdtszéki tárgyalás meg nem engedtetett. Itt 
tehát arról kérdés nem lehet, hogy magát nem je
lentette, azért fogatottel; hanem elfogatik egyene
sen mellőzésével és ellenére azon rendelet, 83 ik 
szakaszának, elfogatik, hogy a reá kimondott bün

tetést megkezdje. Én nem tudom, t. ház, nőkép 
egyeztethető meg a képviselő immunitásával az, 
hogy egy országos képviselő elmarasztaltatván, a 
a ház engedelme nélkül bezárassák V 

E g y SZÓ: Törvény szerint történt! 
S í m o n y i Ernő : Méltóztassék hozzászólni. 

Ez a háznak kezében van, és ha a ház ebben ha
tároz, oly praecedenst alkot, mely hodie mihi, cras 
tibi. (Felkiáltó." : Természetesen! Ez nem a mi dol
gunk !) Én részemről senki száméra nem kívánok 
t örvény alóli immunitást; én még azt is elfoga
dom . nem mondom. hogy megnyugvással és 
helyesléssel, ha a „MagyarÚjság' 'számára, külön 
codexet csinálnak is: csak arra kérem, hogy 

tartsák meg. 
Én a törvényekre hivatkozom : méltóztassék 

a ház megitélni, vajon azon törvény, melyet fel
olvastam, összehangzásban van-e ezen ítélettel és 
a vádlott elleni eljárással'? Ha a t. ház azt ta
lálja, hogy öszhangzásban van, meg kell nyugod
nom, bármi történik is. 

En a jelen alkalommal nem kivánok ez ügy
nek hosszas vitatásába belemenni, a per folytá
nak, nézetem szerint, helytelen eljárása hiányait és 
hibáit taglalás alá venni, taglalni nem akarom; 
hanem egyszerűen az igazsígügy miniszterhez 
újra a következő interpellatiót intézem : van-e tu
domása arról, hogy tegnap, ugy mint június 24-én 
Böszörményi László képviselőtársunknak a sajtó-
biróság elnöksége által végzés kézbesittetett,mely 

szerint neki meghagyatik: ,,f. é, június 25-ik nap
ján, d. e. 10 órakor, annál bizonyosobban jelen-
kezzék, és a megkeresés nyomán azon hatóság 
által kijelölendő helyiségbe fogsági büntetésének 
kiállását önkéntesen kezdje meg, különben ennek 
elmulasztása esetében ellene kényszerítő mód fog 
alkalmazásba vétetni'?' 'hogy miképen lehett ezt a 
képviselői immunitással összeegyeztetni ? (Felkiál
tások : Semmi köze ehhez az immunitásnak!) En a 
miniszter urnák nézeteit kivánom tudni, mert ő 
irta a törvényt; természetesen ebben nem a mi
niszter úr, hanem a ház határoz. S miképen le
het ezt a miniszter által kiadott és törvény erejé
vel biró rendelet 83-ik szakaszával megegyez-
tetni V A miniszter úr jelen van, és az ügy sürgetős 
és fontos levén, reményiem, hogy a miniszter úr 
azonnal is felel kérdésemre. 

Elnök: T. ház ! Azt hiszem, azon tárgy, 
melyet az előbb szóló megpenditett, a képviselő
háziak tanácskozása tárgyát nem képezheti, az 
t. i. vajon miképen itélt a hétszemélyes tábla, és 
épen a legfontosabb érdekben : a bírói független
ség érdekében V Ennek következtében, a mint be
jelentetett a képviselőház elnökségének, az elnök
ség bejelentette a t. háznak, és ez az én nézetem 
szerint egyszerűen tudomásul fog vétetni. 

MadaráSZ József : A tárgyhoz akarok 
szólni. (Most nem tárgyaljuk!) T. ház! Engedelmet 
kérek, az. hogy a ház tudomásul vegye, vagy mit 
határozzon felette'? az {Fölkiáltások: Nem tartozik 
ide!) minden esetre a képviselőház és minden kép
viselő szabad vitatkozása alá tartozik. E szerint e 
kérdéshez hozzászólni kötelességemnek tartom, 
és nyílvánitom, hogy különösen ez úttal én sem 
kivánok önmagának az Ítéletnek rendes vagy 
rendetlen agakban hozatalára nézve véleményt 
mondani; de mondok véleményt arra nézve, a mit 
a t. elnök úr a hozzá érkezett irományt illetőleg 
előterjesztett, hogy az egyszerűen tudomásul vé
tetik a képviselőház által. 

Ha tekintetbe veszi a ház azt. hogy a most 
fentérintett tény nyomán már tegnap elfoga
tási rendelet kézbesittetett Böszörményinek ; ha 
tudomásul veszi azt, hogy azon ítélőszék az elfo
gatási rendeletnek kézbesitése után közli a kép
viselőházzal az Ítéletet: ez minden esetre, ugy hi
szem, a képviselőháznak nem csak joga. de köteles
sége is. Erre nézve tehát azt mondani, hogy tudomá
sul vétetik, nem lehet, és ha nem másképen, a tár
gyalást minden esetre vagy napirendre kell tűzni, 
hogy akkor mondjon e részben a képvisc őház-
véleményt, vagy ha most akarja tárgyalni, erre 
én határozott kötelességemnek tartom nyilatk*. ni. 

Roszalom azon eljárást, hogy midőn i.gy 
képviselő elitéltetik, a sajtóbit óság az Ítéletet a 
képviselőházhoz később adja be. mintsem a ren-

20* 
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deletet kiadta azon képviselő elfogatásának tár
gyában, (Helyeslés balról.) Indokolom ezen ro-
szalásomat. 

Emlékszem, uraim — én sem akarok senkit 
kivenni, a ház határoz — de emlékszem, uraim, 
hogy midőn kéretett a vizsgálat a közkereset meg-
kezdhetésére, nem csak önpadjainkról, de a má
sik oldalon is véleményeket hallottam — meglehet, 
hogy tévedek — de igenis azon véleményt hallot
tam, melyben határozottan kimondatott, hogy az 
csak a vizsgálat és közkeresetre nézve van most ki
mondva. Lehet, hogy hibásan értettem; de az ellen
vélemény üekre hivatkozom, hogy hallottam; és ha 
tó'lök nem is hallottam volna, most is azon véle
ményt táplálom és hiszem, hogy akkor csak a 
vizsgálat- és közkeresetre kéretett az engedély. És, 
uraim, az elzárásra nézve is ki kell, ha másért nem, 
alaki tekintetből, a ház engedélyét kérni. (Helyeslés 
halról) Én csak ez esetben kérem e ház megrová
sát és roszalását kifejezni, liama kívánja tárgyalni; 
azonban helyesebbnek tartanám, ha a tárgya
lásra külön napirend tűzetnék ki. (Helyeslés balról.) 

Horvát Boldizsár igazságügyér: Én az 
alkotmányos rendre és az alkotmányos szabad
ságra nézve nem ismerek nagyobb veszélyt, 
mintha az alkotmányos tényezők egymás hatás
körébe avatkoznak. Ez kizárja a, szabadság esz
méjét ; ez zsarnokság volna egyik alkotmányos 
tényező részéről a másik alkotmányos tényező 
irányában. Áz én alkotmányos fogalmaim szerint 
törvényeket hozni a törvényhozás feladata ; a tőr-
vényeket végrehajtani, egyenes concret esetek
ben alkalmazni az illető alkotmányos bíróságok 
hatásköréhez tartozik. (Helyeslés jobb felöl.) 

Itt egy concret esetről van szó: ítélet és vég
rehajtási procedúra közöltetik a házzal; de kér
dem, t. ház : minő indokból? Sem az ítélet superre-
visiója, sem pedig annak megvizsgálása, vajon a 
végre hajtás folyamában nem történtek-e forma
hibák ? nem tartozik ezen tisztelt ház hatásköré
hez. Az illető félnek meg van a maga utján a 
fenálló törvények szerint joga orvoslattal élni az 
illető bíróságok előtt; de a t. házhoz, mintegy 
appelatorium fórumhoz vinni ez ügyet, minden al
kotmányos fogalommal ellenkezik. (Helyeslés jobb 
frföl.) Ez legnagvobb megsértése volna a bírói 
függetlenségnek, és roppant veszedelmes praece-
denst állitthatna fel jövőre, azt t. i., hogy a majo
ritás Ítélvén mindig saját tagjai fölött, néha, né
mely esetben, a minoritás tagjai fölött a legna
g y o b b zsarnokságot gyakorolhatná. (Igaz!) 

Én tehát igen correetnek találom a ház tisz
telt elnökének azon eljárását, midőn nem akarván 
e házat az ország legfőbb törvényszéke felett su-
perrevisorium fórummá decretálni, a tett jelentést 

egyenesen tudomásul veendőnek javasolta, (He
lyeslés jobbról.) 

Ez az én véleményem, t, ház, mely, ugy vé
lem, az Összes ház nézetével találkozni foe. 

Az immunitás kérdését illetőleg én mindig 
legnagyobb kegyelettel fogok viseltetni e jog 
iránt; hanem ugy hiszem, az már nem tartozik 
az immunitás köréhez, egy hozott rendeletnek 
végrehajtását megakadályozni akarni. (Helyeslés 
jobbról.) A ház annak idejében engedélyt adott 
arra, h o j y a vizsgálat megkezdhető legyen; a 
vizsgálat folytában kitűnvén, hogy vád emelhető 
az illető képviselő ellen, ítélt felette az esküdtszék; 
és ezen esküdtszék kimondása felett többé a ház 
sem kárhoztató, sem helyeslő ítéletet nem hoz
hat a nélkül, hogy a bírósági függetlenséget ha
lomra ne döntené. (Zajos h'íyeslés jobb felöl.) 

N y á r y P á l : Én ugyan nem kivánok a tör
vényhozás tagjaira nézve oly mentességet, mely 
szerint azok, mint közpolgárok, a törvény súlya 
alól ki legyenek véve; de azt hiszem, egy szom-
pontből mégis mindig meg kell különböztetni azo
kat, ha eílenök bírói eljárás czéloztatik, az egye
sek és magán polgárokról. A törvényhozás fogal
ma alkotmányos államban maga föltételezi a pár
tok létezését. A törvényhozásban tehát nélkülözhet-
len a pártküzdelem; de sokszor kénytelen az még 
egy más ellenséggel is küzdeni. Ha a pártok akár 
egymással, akár pedig a törvényhozással ellenke
zésben levő kormánynyal jőnek összeütközésbe, 
könnyen megtörténhetik az, hogy a törvényhozá
son magán ejtetik oly sérelem, bár csupán egy 
tagja szeszélyében is, melyet indokolni nem tud 
másképen, mint ugy, ha törvényeket, alkot, vagy 
ahol még törvény nincs alkotva, praecedens állítá
sával szokást hoz be arra nézve, hogy a mit a tör 
vény mond, a törvényhozás minden tagjára, t. i., 
hogy az sérthetetlen, ez aztán tényleg, valóban is 
igaz legyen. 

Én akkor, midőn a mentességről volt e ház
ban szó, nem voltam egészen egy értelemben azok
kal, kik azt álliták, hogy nem szükséges a tör
vényhozásnak egyebet tudni a vádlott képviselő
ről, mint azt, hogy vajon az, kit vád alá akarnak 
hel}7ezni, ugyanaz-e, kire a vád tárgya vonatko
zik? van-e constatálva a személy ugyanazonos
sága ? Én azon értelemben vagyok, fordulhatnak 
elő esetek , melyekben a törvényhozás egyenesen 
meg fogja tagadni, s meg kell tagadnia, ha köte
lességét teljesíti s magasztos feladatának meg akar 
felelni, hogy valamely tagja ellen vád emeltessék. 
De most nem erről van szó — ezt csak mellékesen 
hoztam elő — hanem arról, hogy a ház engedel
mével indított perben hozott ítélet végrehajtására 
nézve, vajon tökéletesen közönyös-e a törvényho
zás előtt, hogy annak egy tagja ellen hozott ité-
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let ugy hajtassák végre, mint bármely más vádlott 
ellen, a nélkül t. i. hogy előleg tudomása legyen 
róla a törvényhozásnak? Es e tekintetben, meg
vallom, nem lehetek egy értelemben a t. miniszter 
úrral. 

Senki sem állította, és nem is fogja józan ész
szel állithatni, hogy a törvényhozásnak a birói el
járásba beavatkozni joga legyen. Nem kivan ja itt, 
azt hiszem, senki, hogy a mely ítéletet a biró ho
zott, azt a törvényhozás revideálja; hanem csupán 
arról van szó, hogy a törvényhozás megkívánhat
ja, és méltán, azt, hogy constatálva legyen előtte, 
hogy ítélet valósággal hozatott, és a törvényes és 
illetékes bíróság által hozatott, miből önként 
foly, hogy az illető bíróságnak az ítélet végrehaj
tása csak azután áll jogában, ha arra a képviselő
ház előleges bejelentés és az adatok közlése után 
engedelmet adott. (Ellenmondás a jobb oldalon.) Az
után mutatni be az ítéletet, midőn már végre
hajtása a biró által megrendeltetett, a képviselői 
immunitás és a ház méltóságának fogalmával össze 
nem egyeztethető. 

Ez, kérem, oly körülmény, mely a ház figyel
mére érdemes. 

Előttem egyre megy. most akar-e felette hatá
rozni a t. ház vagy pedig ezen kérdést, mely né
zetem szerint igen fontos, napirendre kívánja-e 
tűzetni? de azt hiszem, hogy a t. ház saját köteles
ségét mulasztaná el , ha meg nem kívánná vala
mint most, ugy minden következő hasonló esetek
ben is, hogy jogai respectiltassanak. {Halljuk!) 

Gondolom, nem fogja senki közölünk kétség
be vonni, hogy a képviselő e házban tett nyilat
kozatáért, sőt mint képviselő a házon kívül tettek. 
ért sem vonathatik feleletre. Ez egyenes és termé
szetes kifolyása a nemzet souverainitásának. E 
souverainitás meg van osztva: egyik része átadatott 
a királynak, a másikat a nemzet megtartotta ma
gának és gyakorolja képviselői által. 

E szempontból indulva ki, azt hiszem, vég
telen méltatlanság, de nagyobbat mondok : könny
elműség lenne minden képviselő részéről, ha 
nem követelné 1-ször azt, hog / ha a biró elitélte 
egyik képviselőtársát, a ház; vizsgálja meg, való
sággal a törvényes biró ítélte- e ? (Ellenmondís a 

jobb oldalon) másodszor vajon mind azon formák, 
melyeket a törvény e részben felállított, a biró által 
megtartattak-e? Azt hiszem, erre már politikai ál
lásánál fogva jogosítva van a ház; de ha az álta
lam most emiitett e két körülmény constatálva 
van, a képviselőház nem fogja megtagadni részé
ről a végrehajtásra tőle mindig kikérendő en
gedményt. 

Én ennélfogva pártolom Simonyi Ernő kép
viselőtársamnak —- ugy hiszem—ide értelmezhető 
indítványát. (Helyeslés a bal oldahn.) 

V á l l y i J á n o s : T. ház! Előttem szólott t. 
képviselőtársam nagy részben elmondotta azon el
veket, melyekben én részemről e tekintetben szin
tén osztozom. 

Röviden csak annját fejezek ki még vélemé
nyem támogatására, hogy nem arról vau i t t , mint 
már mondatott, szó, hogy a bíróság miként és hogy 
itélt, vagy hogy az ítélet mintegy felülvizsgáltas
sák ; hanem ai-ról van szó, hogy ha már ki kellett 
kérni a ház engedélyét a vizsgálat megtételéhez is, 
annál mulhatlanabbul foly az én logikám szerint, 
hogy ezen vizsgálatbői kifolyó, még hátrányosabb 
fogsági ítélet végrehajtása előtt a ház végleges ha
tározatát kimondja. (Helyeslés a szélső bal oldalon.) 

Ezek után nem osztozhaíorn azon vélemény
ben, melyet t, elnök úr kijelentett, hogy ezen be
jelentés mintegy tudomásul vétetik; (Helyeslés a 
szélső bal oldalon) hanem támogatom azon véle
mény t,hogy valamint ki kell kérni engedélyét a vizs
gálat alá fogás végett, épen ezen elvnél fogva elu-
tasithatlan kötelességnek tartom további eljárásra 
nézve, hogy viszont meghallgattassék a ház, hogy 
minő véleménynyel van az ítélet foganatosítása iráat. 
Különben alig érteném a képviselői immunitást, 
mert valósággal az ilyen eljárás minden immuni
tást tökéletesen romba döntene, s igen könnyen 
egyesekkel más utón sokkal több méltatlanság is 
történnék, mint én ez.ügyben elkövettetni látok. 

Részemről tehát abban a véleményben va
gyok , hogy ez ne tudomásul vétessék, hanem 
tárgyalás alá tűzessék ki. 

H a l á s z B o l d i z s á r : T. ház! Meg fognak 
nekem bocsátani, ha ezen — nézetem szerint — 
igen nagy fontosságú tárgyhoz, röviden én is meg
teszem észrevételemet. 

Először kijelentem az előttem szólottakkal 
együtt, hogy én a tisztelt elnök urnák abbeli in
dítványát , miszerint a sajtóbiróság jelentését 
tudomásul kívánja venni, azaz beelégszik azzal, 
hogy tudja a ház, miként Böszöményi elzáratik, 
én , t. képviselőház, az ily tudomásul vételt, nem 
tartom kielégítőnek: mert ha azon elvek állanak, 
melyeket már Böszörményi sajtóügyére vonat
kozólag a tízes bizottság felállított, mintha a kép
viselőháznak csak azt kellene tudni, hogy valóság
gal vádolja-e valaki a képviselőt, és ha ez tudo
mására jutott, okvetlenül ki kell adni azt, azaz 
hogy itt nem a perbe fogatás meg- vagy meg nem 
engedéséről van szó, hanem csak tudomás vétel
ről : nem elég csak annyit tudni, hogy valaki vá
doltatik, hanem azt is kell tudni, miről s mivel 
vádoltatik, s alaposan vádoltatik-e ? (Zaj. Ellen
mondások.) Bocsánatot kérek, havisszaemlékszünk 
a régi táblabírói korra, a midőn a megyei közgyű
lésen határoztatott el az actio, a perbe fog-áthatás kér
dése: mi volt ezen eljárás egyéb, mint grand jary , 
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mely itélni tartozott: vajon aetió alá vehetö-eez vagy 
amaz ? Mert annak kimondása elvben elmarasztalás, 
valamint a vizsgálat meginditásának egy képviselő 
elleni megengedése már magában bélyegző, s midőn 
a t. képviselőház valamely képviselő ellen megen
gedi a vizsgálatot és perbe fogatást, ekkor már 
mint grand jury itélt. 

Ezt előiebecsátva, miután a t. igazságügy
miniszter úr elveket állapit meg, midőn azt mondja: 
„hogy a t. képviselőház ha bebocsátkozik e kér
dés tárgyalásába,appellatorium fórummá vált*: mél
tóztassanak megbocsátani, ha kimondom, hogy 
minden biró ember, még pedig gyarló ember levén, 
mint, ilyen hibázhat. (Nagy zaj, ellenmondások.) 
Én elvekről beszélek. Ha testvéremről volna is a 
szó, én akkor is elfogulatlanul, pusztán elv szem
pontjából szólnék a tárg-yhoz. Azt mondja az igaz-
ságügyminiszter úr, hogy a ház az esetben, ha bea
vatkoznék, az appellatoriurn fórum szerepét venné 
igénybe. En ismétlem, minden biró ember s igy 
hibázhat. Mire valók is lennének a felebbviteli 
és semmitőszékek, ha a biró jogosítva lenne ma
gát csalhatatlannak tekinteni ? Nem látom át, mi
ért lenne a ház akár appellatoriurn fórum, akár 
semmitó'szék, ha az elzáratás kérdésében véleményt, 
mond? (Közbeszólás a jobb oldalról: Keresztül ment 
már azon!) 

Bocsánatot kérek, a biró nem csak ember, 
hanem mint polgár csakugyan valamelyik politi
kai párt nézetéhez csatlakozik; és itt, kérem alá-
san, politikai nézetek, pártok küzdelmei forogtak 
szóban. {Ellenmondások a jobb oldalról.) 

Méltóztassanak megbocsátani, én kimondom 
őszintén, a mit érzek. A bírónak mi a kötelessége? 
Végrehajtani a törvényt betű szerint. Es ha a tör
vény kétes lenne, kinek joga és kötelessége azt 
magyarázni ? A képviselőháznak : mert törvényt 
alkotni, magyarázni föntartott joga a törvényt 
alkotó háznak. (Igaz!a baloldalon.) 

A mi Simonyi Ernő képviselőtársunk inter-
pellatióját illeti, miszerint kérdezte a miniszter 
urat, és arra nézve még nem méltóztatott nyilat
kozni, hogy erre most, vagy máskor fog-e felelni, 
hogy vajon ezen 83. szakasz ugy van-e értel
mezve, miként a miniszter úr azt megírta és értetni 
akarta, vagy mikép a képviselőház a képviselői 
mentesség érdekében értelmezni kívánja ? . . . (Ellen 
mondások a jobb oldalról.) Méltóztassanak meghall
gatni . . . . Van még a t. miniszter úr által a ház 
engedelmével kibocsátott sajtóügyi szabályoknak 
tígy másik szakaszát illetőleg is elkövetett hely
telen magyarázat. E g y szakasz tudnillik azt ren
deli, hogy ha valakinek lakása nem tudatik, vagy 
külföldön tartózkodik, az idézés neki hírlapi hir
detés utján tudtul adatik, és ha meg nem jelent 
vagy arról nem gondoskodott, védelmére hivatal

ból gondnok neveztetik ki. Ezt nem méltóztatott 
Simonyi képviselő úr interpellatiójában érinteni; 
pedig ez a szakasz is helytelenül érteimeztetett. 

Formahiba az is, hogy Böszörményi László
nak meg nem engedtetett magát meg nem jelenhe-
tése szempontjából igazolni, a mi pedig minden 
polgárnak polgári vagy fenyítő ügyében megada
tik, ha t. i. valaki okát akarja adni, miért nem je
lenhetett meg a tárgyaláson. Ezt kötelessége lett 
volna a sajtóbiróságnak megengedni, s még ez is 
megtagadtatott, és igy Böszörményi László ma
kacsságból, a nélkül, hogy magát védhette, illető
leg okát adhatta volna, miért nem jelent meg, ma
rasztal tátott el. 

Már most kérem, ily körülmények közt, ha a 
képviselőház ezeket csak tudomásul veszi, mit tesz 
ez által ? Helyesli a törvény félremagyarázatát és a 
formák meg nem tartását, és előre egy praecedenst 
állapit, meg, mely mag'át a törvényhozást is fogja, 
legalább ez ülésszak alatt, kötelezni. 

Egyébiránt nem akarok most a tárgy eleme
zésébe bővebben bocsátkozni, hanem azok nézeteit 
pártolom, a kik azt tartják, hogy ha a képviselő
nek perbe fogatása, illetőleg annak börtönbe zára-
tása kéretik, mely az elsőnél még fontosabb 
kérdés, ez a ház engedelmétől függjön, és ne csak 
tudomásul vétessék. Ez elvkérdés, uraim, és ké
rem alásan, ez nem vág a birói függetlenségbe, 
mint t. igazságügyminiszter úr mondotta. Nagy 
különbség van a birói függetlenség és a, birói ön
kény közt, (Ellenmondás a jobb oldalon) és én ki
jelentem, hogy ezen esetben a biró, a mennyiben 
a törvényt magyarázta, azt azon jogelv ellenére 
„favores ampliandi" nem a vádlott javára, hanem 
a vádlott véghetetlen sérelmével azon törvény elma
gyarázásával tette, melyet t. igazságügyminiszter 
úr, mint akkor magát kifejezte, a ház által adott jog
nál fogva alkotott. 0 tudja legjobban magyarázni: 
méltóztassék tehát már most megmagyarázni a 
Simonyi Ernő interpellatiója folytán, hogy ugy 
értelmezi-e a miniszter úr, amint az elég érthetően 
irva vau. vagy elfogadja annak értelmezését ugy. 
a mint a biró akarja? 

Ennélfogva szükségesnek tartom, hogy ezen 
kérdés napirendre tűzessék, hogy a sajtóim-óság 
által a ház engedelméből perbe fogható képviselő 
a nélkül, hogy erre a ház engedélye kikeressék, 
börtönbe is zárathassék, vagy elegendőnek mon-
dassék-e ki, hogy a ház ezt csak tudomásul ^egya ? 
Minél fogva én Nyáry képviselő urnák abbeli in
dítványát, hogy az ügy a tizes bizottsághoz uta
síttassák és későbben tárgy altass ék, pártolom. (He
lyeslés a bal oldalon.) 

Horváth Lajos: T. képviselőház! É n annyi
ban egyetértek Nyáry Pál képviselőtársammal, 
hogy a háznak az immunitás jogánál fogva min-
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tlen esetre megvan az a kiváltsága, hogy egy tagja 
sem zárathatik el a nélkül, hogy arra a háztól az 
engedély előzetesen ki nem eszközöltetett; és bi
zonyára, ha azon eset állana elő, hogy valamely 
bíróság a képviselőháznak egyik vagy másik tag
ját engedély nélkül záratná el. én is azon elsők 
között lennék, a kik a sérelem orvoslását sürget
nék. Azonban a jelen coneret esetben ez az eset 
nem forog fen. mert a t. ház, midőn engedélyt 
adott a birói vizsgálatra és esetleg perbe fogásra, 
már akkor itélt az elzáratás kérdése fölött is. {He
lyeslés jobb, ellenmondás bal felöl.) Igenis, itélt. Kü
lönben az az anomália állana elő, hogy a ház meg
engedné, hogy valamely törvényes bíróság vala
kit bűnösnek mondjon ki ; de már azt, hogy a 
törvényes bíróság az általa elmarasztalt bűnöst 
meg is büntesse, ujabb utólagos elhatározás tár
gyává tenné. Ez oly eljárás lenne, mely szerintem I 
ellenkeznék a képviselőház méltóságával. 

Én legalább így tekintettem a, dolgot, midőn i 
a kérdéses ügy tárgyalás alatt volt; különben ré
szemről meg sem engedtem volna a birói vizsgá
lat és közkereset alá vonatást. 

Nem abban áll az indemnitás, hogy elvonjuk 
a képviselőház valamely tagját a birói illetékesség 
alól, hanem abban találom, hogy a birói eljárás I 
szabadon lefolyhasson a képviselő irányában is. 
de csupán a ház előleges engedélye mellett, Ha 
indemnitást akarunk magunknak igényelni a ren
des eljárás rovására, mi lesz akkor az igazságszol
gáltatás függetlenségéből V 

A mi a birói függetlenséget illeti, a kérdés 
ezen oldalát tisztelt igazságügyminiszter űr kifej- ! 
tette már. 

Ismétlem, én azon nézetben vagyok, hogy az 
elzáratás kérdése felett határozott már a ház ak
kor, midőn engedélyt adott a perbe fogásra. (He
lyeslés a jobb oldalon és középen.) 

Deáky LajOS: T. ház! Midőn Böszörményi 
László perbe fogásának kérdése szőnyegen forgott, 
az első kérdés azt volt: megvizsgálni, vajon zakla
tás vagy üldözés kérdése forog-e fen vagy sem? 
Én. ha magát az e körüli tárgyalást veszem, már 
abban láttam némi megszorítást. mert azokat a 
vádleveleket, melyek alapján Böszörményi László 
kiadatni követeltetett, már akkor se nyomatta ki 
a ház — az államügyésznek kérvényén kívül — 
t. i. a kérvény mellékleteit. Már pedig ezeket is ki 
kellett volna nyomatni, de ez akkor megtagad
tatott. Továbbá törvényben nem létező egyetem
legesség magyaráztatott. Én, ha akár a perbe fogás, 
megidézés. akár az elitélés körül tanúsított eljárá
sokat vizsgálom, ugy találom, hogy zaklatás és 
üldözés kérdése forgott fen. Én megengedem azt, 
hogy felülvizsgálattal a ház nem bir ; de tagadom, 
hogy azért az igazságszolgáltatásba bele ne szól

hatna. Ha akkor, midőn a ház a törvényességnek 
és igazságszolgáltatásnak őre, azzal a joggal nem 
élhetne, hogy visszaélések ellenében az igazság
ügyminisztert utasítsa a törvény megtartására, ak
kor az országgyűlés a maga feladatát nem telje
síthetné. (Igaz! bal felöl.) 

Böszörményi elitéltetése nem rendes utón tör
tént, és én épen azért kérem, hogy mentelmi joga 
— indemnitása — tartassák fen, s addig, míg 
képviselői állása tart, ki ne adassék. Hogy elítél
tetése igazságtalanul történt, mutatja azon körül
mény, hogy akkor, a midőn ó' a sajtóbiróságtól 
betegsége folytán időhaladékot kért, a sajtóbiró-
ság illetékesnek érezte magát arra, hogy ezen kér
vény fölött határozzon, s orvosi bizonyítvány hi
ánya miatt kérelmest elutasította; midőn másod
szor Böszörményi már indokolta s egyszers
mind orvosi bizonyitváuyt is tett kérelme mellé, 
melynek következtében bizonyította, hogy beteg 
s nem jelenhetik meg, ámbár nincs oly törvény
szék, mely azon orvosi bizonyítványnak hitelt, ne 
adott volna, mert minden orvos fide dignitassal 
bir: mégis a sajtóbiróság annyira érdekesitette 
magát ez ügyben, hogy a mi addig halasztási 
kérvények tárgyában még az absolut kormány 
által sem vétetett alkalmazásba, nem elégedett 
meg az orvosi bizonyitványnyal, hanem superre-
visiót rendelt el. Esuperrevisio eredménye Böször
ményivel nem tudatott, és a sajtóbiróság a helyett, 
hogy azt mondta volna, a mit a superrevisio vé
leményezett, hogy nem oly nagy beteg, hogy meg 
ne jelenhessen, tehát kérelme újra megtagadtatik, 

elyett, mondom, a sajtóbiróság Böszörményi 
jó Íriszemben beadóit halasztási kérvényét egysze
rűen áttette az esküdtszékhez, és egyidejűleg, mi
dőn kimondotta, hogy kérelmének hely nem ada
tik, ugyanakkor elitéltetik hallgatatlanul makacs
ságból, holott makacsság kérdése fen nem forgott, 
s ez az újólagos tárgyalást és védelmet különben 
sem zárhatná ki. Ha a polgári törvényszék magán
jogi peres ügyekben is, hol nem az emberek sze
mélyéről és személyi szabadságáról, hanem, a mi 
kisebb dolog, vagyonáról van szó, megadja az idő
haladékot nem egyszer, hanem többször, és talán 
indokolatlan kérésre is : akkor kérem, azt hiszem, 
hog-v midőn ennél fontosabb kérdés forog- fen, 
milyen egy képviselő elitéltetése, a helyes ala
pon kért időhaladéki kérésnél fogva megadható 
volt. Miután nem adatott meg, és az igazolás utján 
kért védelemtől is megfosztatott, én ebben zakla
tást és üldözést látok. [Helyeslés a bil oldalon.) 

A mint előbb elmondottam. Böszörményi 
mandátuma még nem járt le. és az én vélekedé
sem szerint annyival is inkább, mert itt lényeges 
formahibák követtettek el, és mert azt hiszem, 
hogy akad ember, a ki az igazságügyi minisztert 
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interpellálja, és bizonyosan a ház utasitni fogja a 
minisztériumot, hogy tartsa meg a törvény szabta 
szabályokat és törvényellenesen egyes embereket, 
annyival inkább képviselőt ne Ítéltessen el, (He~ 
Ivuslés a bal oldalon) mondom, hogy Böszörményi 
mandátuma tartamáig ki nem adható: ugyanazért 
indítványozom, hogy a ház Bőszörményi kiadását 
tagadja meg, inert képviselő nélkül nem lehet 
hagyni a kerületet. (Helyeslés a bal oldalon.) 

BÖniS S á m u e l : T. ház! A diseussio. ugy 
látszik, kissé messzebb ment, mint tulajdonkép a 
dolog érdeme megkívánja. {Igaz!) A kérdés nem 
más, mint az: be kell-e a háznak a birói ítéletet a 
végből előleg jelenteni, hogy egy képviselőn az 
ítélet végrehajtassék-e, vagy ne? 

Ez nézetem szerint a kérdés. Es erre nézve 
én azon véleményben vagyok, hogy igenis be kell 
jelenteni a háznak ; szükséges, ha a ház az egyes 
képviselő immunitását fen akarja tartani, consta-
tálni azt, vajon az ítélet rendes törvényes bíróság 
által, törvényes formák megtartásával jött-e létre? 

Tovább a képviselőháznak gondoskodása nem 
terjedhet: mert ha az ítélet a rendes bíróság által 
a törvényes formák megtartása mellett hozatott, 
az ítélet végrehajtását akadályozni a képviselő
háznak nem lehet, addig az immunitás nem terjed
het, mert akkor a birói függetlenség tökéletesen 
leromboltatnék. 

Vélekedésem tehát az, hogy igenis előleg kell 
a képviselő ellen hozott elmarasztaló vagy felmentő 
ítéletet a házzal közölni, hogy a ház constatálhassa 
belőle, ha vajon a rendes biró, a törvényes biró 
hozta-e azon ítéletet? 

Uraim ! most alkotmányos életet élünk; de 
ezen alkotmányos élet közbejövő viharok által fel 
is függesztethetik, meg is zavartatbatik, és meg
történhetik, hogy egy képviselőt p . o. egy delegált 
biró ítél el, és ekkor én ugy hiszem, a ház okvet
lenül fentavtja ezen képviselő immunitását, mert 
nem törvényes biró által s nem a fenáiló törvé
nyek értelmében ítéltetett el. 

Ennyiben tartom én a kérdést a ház elé tar
tozónak ; s ennek constatálása a legkönnyebben 
megtörténhetnék, ha a ház a hétszemélyes tábla 
ezen jelentését kiadná a tízes bizottságnak véle
ményadás végett. {Helyeslés a bal oldalon, ellen
mondás a jobhon.) 

A mi az ellőttem mondottakat illeti, Hálása 
Boldizsár barátom beszédében kiterjedvén Sinio-
nyi Ernő képviselőtársunk tegnapi interpellatió-
já ra is, ez a dolog érdeméhez teljességgel nem tar
tozik s azzal összeköttetésben nincs. Nézetem sze 
rint, ha a törvények értelméről kétség van, azt 
magyarázni igenis a képviselőház jogában ál l ; de 
csak per incidens hozni a házba akkor, midőn egy 
esetre alkalmazzuk, s azon eset a birói ítélettel van 

összefüggésben, vélekedésem szerint czélszerü 
nem volna. 

Tehát az én véleményem az, hogy igen is 
szükségesnek tartom, hogy a birói ítéletek, melyek 
egy képviselő ellen hozatnak, mindig előleg tudas
sanak a házzal, de csak is azon tekintetből, hogy 
a ház constatálhassa, vajon a törvényes biró által 
és a törvényes formák megtartásával hozatott-e az 
ítélet? 

S z o n t a g h P á l (nógrádi '.) T. ház ! Ámbár én 
sem tarthatom ide tartozónak azon indokolást, 
melyet t. barátom s képviselőtársunk Halász Bol
dizsár a fenforgó ügyben véleménye istápolására 
előhozott, mindazáltal előzetesen kijelentem, hogy 
a Simonyi Ernő által tett s Nyáry Pál képv'selő-
társunk által pártolt indítványhoz hozzájárulok. 
Nagy részben maga Bónis Sámuel képviselőtár
som mondotta el azon okokat, melyek döntők le
hetnek mind ő reá, mind rám nézve, hogy azt 
pártoljam. 

Előttem ugy áll a dolog, hogy először for
mákról van szó, másodszor pedig praecedens meg
állapításáról. Én részemről kinyilatkoztatom hogy 
a képviselői immunitásnak fogalmát és lényegét 
Magyarországban, mint uj dologét, vitásnak és 
most épen napirenden levőnek tartom, melynek 
több vagy kehesebb formákkal körülírása épen a 
képviselőház eljárásától függ, mely eljárás jövő 
esetekben praecedensül fog szolgálni. 

Horváth Lajos képviselőtársunk s barátom 
azt mondta, hogy midőn a ház véleménye először 
nyilatkozott, formát, adott annak, mikép érti a 
képviselőház az immunitást, és beleértette azt, hogy 
midőn a ház a vizsgálatra engedélyt adott, esetleg 
abba is bele nyugszik, hogy az illető képviselő 
elzárassék. Én ezt nem tartom, (Közbeszólás jobbról: 
Ez természetes!) nem tartom épen természetesnek, 
és bátor vagyok hivatkozni épen a formák orszá
gára, Angliára, hol az ítéletekben, ha halálra ítél
tetik valaki, az mondatik : akasztassék fel, addig 

j míg meghal; akkor is azt lehetne mondani, hogy 
'; igen természetes, ha valaki akasztófára ítéltetik, az 
• a rajta végrehajtott műtétei következtében íneg-
1 hal ; és a forma kedvéért ez még is világosan kité

tetik az ítéletben. 
Midőn a képviselőház ugy magyarázandja, 

legalább az én óhajtásom szerint, ugy magyará
zandja ezen kérdést, hogy különösen megfonto
landó esetnek fogja véleményezni azt, adja-e en
gedélyét elzárására, kényszerel megfogására vala
mely képviselőnek, nem tesz semmit, a mi a bírói 
függetlenségnek derogálhatna, hanem tesz egy 
lépést a maga kiváltságszerü állásának, immuni
tása kérdésének megerősítésére, cireumvallátiójára. 

Én tehát, ak i sok tekintetben formák embere 
i vagyok, a praecedensek megállapításának kérdé-
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sét igen fontos kérdésnek tekintem, s ennélfogva, 
a mit Simonyi képviselőtársam mondott, hogy : 
hodie mihi, cras t ibi ; valamint a mit Bónis képvi
selőtársunk mondott : hogy lehetnek még itt más 
esetek is, mint most: ezt helyeslem, s épen most 
tartom az időt alkalmasnak : mert az alkotmány 
gyakorlatában vagyunk, hogy oly praecedensek 
állapíttassanak meg, melyeknek előfordulható ese
tekben ugy a ház, mint annak egyes tagjai hasz
nát vehetik. 

Fogják hallani a képviselő urak. ha még 
nem hallották, majd ha pénzmegajánlásról lesz szó, 
hogy egy vagy más összegnek megajánlása nem 
terhelhet minket, s mint Pulszky Ferencz képvi
selőtársam kedvencz szavajárása szerint szokta 
mondani : nem dukál, nem terhelhet minket; de 
vannak oly tekintetek, melyek indokolni fogják, 
hogy fogadjunk el bizonyos terheket, Bár ugyan 
omnis similitudo claudicat, hanem még is van 
analógia a két eset között, a mennyiben itt rend-
kivüi fontos esetek javasolják a mi véleményünk 
elfogadását. 

Meglehet, lehetne ugy magyarázni , mint 
Horváth Lajos képviselőtársam, ezen kérdést; de 
az én nézetem szerint nagyobb megnyugvást, a 
jövendő korra nézve sokkal fontosabb gyökhom-
litást, elvbeli gyökhomlitást látok abban, hogy 
a képviselőház az eíféle ügy megvizsgálása körül 
nem csak az első, de a második fokot is megálla
pítja, meghatározza. Egy franczia költő szerint 
mondom, hogy a jelen idő terhes a jövőnél, le 
tenrps préaent est gros de ]' avenir r ne igyekez
zünk most oly eljárást megállapítani, melyet idő
vel megsirathatnánk. Én szivesebben fogadom még 
az oly formaszerü eljárást is, mely esetleg egy 
parókás praesidens,vagy traditiónálisgyapjú zsákig 
vezethetne. mintsem, hogy olyan praeceden
sek megállapításához nyújtsak segédkezet, a mi
nők például Francziaországban a constituaute és 
legislative-ban a hegy párt és a girondisták küzdel
meiben kifejlődtek. Fontoljuk meg e dolgot, t. 
ház! Igen csekély dolog az, a mit mi kérünk, a 
mihez szavazatunkkal járulunk : egyedül csak az, 
hogy fontolja meg és nézze meg még egyszer 
azon actákat. melyek utólagos tudomás végett 
adattok be a háznak. Szerezzen magának meggyő
ződést magára a fenforgó pörös ügynek végre
hajtására nézve is, és talán néhány napnyi idő
kérdésért ne méltóztassanak ilyen nagy elvről fu
tólag határozni. 

Horvát Boldizsár igazságügyminiszter •„ 
T. ház! Én teljesen osztozom Nyáry Pál és Bónis 
Sámuel képviselőtársaink azon elvében, hogy a 
képviselői immunitásnál fogva a ház megkövetel
heti, hogy a tagjai ellen hozott bármely birói íté
let a ház asztalára letétessék, 

KKPV. H. NAPLÓ. 1 8 6 % . VIII. 

Hogy ezen elvet nem csak ma adoptálom, 
hanem magaménak vallottam már ezelőtt is, ki-
timik abból, hogy két-három hónappal ezelőtt a 
bíróságokat utasítottam, hogy minden oly esetbea, 
midőn valamely közkereset folytán a képviselő
ház vagy átalában a törvényhozás valamely tagja 
ellen elmarasztaló ítélet hozatnék, ezen ítéletet a 
törvényhozótestteí közöljék. 

Hogy ezen közlés a jelen esetben csakugyan 
megtörtént, arról meggyőződést szereztem magam
nak, mert — ugy gondolom —- 21-éről van be
adva a t. ház elnökségéhez a sajtóbiróság jelen
tése, hozzá mellékelve mind a sajtó bírósági, mind 
— ugy gondolom — a hétszemélyes táblának, 
mint a jelen esetben törlesztő széknek Ítélete. 

Ennyiben tehát mi kötelességünknek teljesen 
eleget tettünk. 

Van azonban a t. képviselő urak előadásá
ban sok, a mit én magamévá nem tehetek. Ilyen 
különösen azon elv, mintha a ház joga kiterjedne 
ítélni azon kérdés felett is, vajon az itélethozás és 
a végrehajtás terén a formák megtartattak-e vagy 
nem? Ez oda vezetne bennünket, mit előbb volt 
szerencsém kimondani: hogy megsértené a birói 
függetlenséget. (Helyeslés jobbról. Elénk ellenmon
dás balról.) 

Bocsánatot kérek, nem vonom kétségbe, hogy 
lehetnek esetek, midőn a biró is mint gyarló em
ber hibát követ el a törvény alkalmazása körül, 
akár az ítélet hozása, akár pedig az végrehajtás te
rén ; hanem nem ismerhetem el azt, hogy ily sérel
mek ellen orvoslást itt a képviselőházban lehetne 
keresni. 

A mennyire én a fenforgó concret esetet 
ügy elemmel kisértem, azon meggyőződést szerez
tem magának, hogy a vádlott csakugyan a remc-
diurnok minden lehető nemét felhasználta, (Ugy 
van!) és hogy bármivel lehet inkább vádolni a 
sajtóbiróságot, mint azzal, hogy ezen ügy elinté
zését praecipitálta volna. (Helyeslés a jobb oldalon.) 

Kiismerem, mondom, hogy akár az itélethozás, 
akár a végrehajtás terén bizonyos sérelmeket szen
vedhet a fél; de ezen sérelmeket orvosolni ismét az 
alkotmányos törvények korlátai közt lehet és kell; 
de semmi esetre sem ismerhetem el, hogy a képvi
selőháznak joga lenne ily formák kérdése felett 
itélní: különben ebből az következnék, hogy tulaj -
donképen nem a hétszemélyes tábla a törlesztő 
szék, hanem maga a képviselőház, mint a mely a 
hétszemélyes tábla határozata fölött ujabban hatá
rozhatna. (Helyeslés a jobb oldalon.) 

Van Szontagh t. képviselő úr állításává is 
észrevételem. Tisztelem a képviselőház immunitá
sát, és nem leszek az utolsó azok közt, kik ezea 
immunitás védelmére, ha kell, sorompóba fognak 
szállni; hanem én nem sorozom az immunitás 

21 



162 CCXLVIII. ORSZÁGOS ÜLÉS. (Június 25. 1868.) 

közé azt is, hogy valamely, a törvényes biró által I 
hozott Ítéletnek végrehajthatása fölött a ház ítél
hessen. 

Atalában a ház megadja engedélyét az iránt, 
hogy a vizsgálat megkezdethessék. Ekkor csak a 
felett itél, ha vajon azon vád, azon kereset, mely 
egyik vagy másik képviselő ellen intéztetik, nincs-e 
pusztán zaklatásból ellene intézve ? De az itélet-
hozás és végrehajtás terén a képviselőház tagjai 
semmi privilégiumot nem vehetnek igénybe azon 
jogokon tu l , melyek az állam egyéb polgárait 
megilletik. 

Tisztelt képviselőtársaim azon oldalon (a széhö 
bal felé mutatva) egyúttal áttértek azon, szerintem 
inparlamentalis térre, hogy önkénynek nevezték 
a bíróságnak eljárását és véleményt nyilvání
tottak az alkotmányos biróságnak törvényes 
utón hozott Ítélete fölött. Nem akarok erre nézve 
hosszabban kiterjedni; csak egyszerűen kénj^te-
len vagyok kinyilatkoztatni, hogy én ily kifeje
zéseket nem tartok a parlamentáris illem szabá-
lyaival megegyezőknek. {Elénk Jielyeslés a jobb | 
oldalon.) i 

Meglehet, vannak a t. képviselőház tagjai kö- i 
zött, kik azon meggyőződést táplálják, hogy a 
hozott ítélet a törvényekkel ellenkező, hogy a tör
vények alkalmazása a jelen esetben hibásan tör
tént. Nem akarom senki meggyőződési jogát két- | 
ségbe vonni, csak hogy maradjon ez az egyéni 
meggyőződés korlátai között, és ne akarja azt itt, 
mint a törvényhozás tagja, érvényesíteni. (Helyes
lés johb jelöl) Ma megtörtént, hogy egy képvi
selőtársunkat az esküdtszék elitélte, holnap meg
történhetik, hogy egy képviselőtársunkat az es- , 
küdtszék föl fogja menteni. Ha önöknek joguk ' 
van helyteleníteni az elmarasztaló ítéletet, akkor j 
a ház magának jövőre követelhetné azon jogot, 
hogy a fölmentő ítéletre is kárhoztató ítéletet 
mondjon vagy azt cassálja. (Élénk helyeslés a jobb 
oldalon. Nagy nyugtalanság a balon.) 

Egyébiránt a t. képviselő urak ma szintúgy, ! 
mint Simonyi képviselő úr tegnap, oly térre akar- j 
ták átterelni a diseussiót, melyre én a t. képviselő I 
urakat nem követhetem : azon térre t. i., hogy j 
az általam kiadott rendeletnek 82. és 83-ik szaka- j 
szait értelmezzem. 

Mindnyájan gyarlók levén, megtörténhetik, 
hogy valamely, nem csak a miniszter, hanem a 
legbölcsebb törvényhozás által alkotott törvény 
egyik vagy másik intézkedésében hibásan, ho
mályosan van fogalmazva. Ha homályosan van a | 
törvény fogalmazva, homályosan annyira, hogy a i 
törvénynek szavaiból a törvényhozónak intentióját } 
kimagyarázni nem lehet, ily esetekben szokásuk a j 
bíróságoknak a törvény applicatiőja előtt a törvény-! 

hozóhoz fordulni és azt intentiója iránt megkér
dezni. 

Ha a hétszemélyes tábla, mint az országnak 
legfőbb törvényszéke, mely hivatva van kétes ese
tekben mintegy decisió által a törvény hézagát, 
hiányát pótolni, a törvénynek applicatiója előtt kér
dést intézett volna hozzám, bizonyosan nem kés
tem volna intentiómat, melyet én a 82-ik és 83-ik 
szakaszokban letettem, nyíltan és határozottan 
közölni. Mihelyt azonban a hétszemélyes tábla 
nem tartotta szükségesnek ezen kérdést hozzám 
intézni, fel kell tennem róla, hogy vagy világos
nak tartotta a 82. és 83-ik szakaszokat, vagy leg
alább nem tartotta oly homályosoknak, hogy 
azokat per aualogiam legis ne tudta volna alkal
mazni. Mihelyt azonban az országnak legfőbb 
törvényszéke valamely concret esetben a torvényt 
annak tettleges applicatiója által magyarázta: : ne
kem, mint az igazság felelős Őrének, nem áll többé 
jogomban akár helyeslő, akár kárhoztató vélemény 
által az ország legfőbb alkotmányos törvényszé
kének praejudicálni. (Helyeslés a jobb oldalon.) 

Nem akarom a drága időt több szóval elfe
csérelni. Higyék el a képviselő urak, hogy én az 
országra nézve lehető legnagyobb veszteségnek 
tartok minden perczet, melyet most mellékes kér
désekre pazarlunk el. (Zajos ellenzés a széhö hal ol
dalon .) 

Madarász Józse f : Nem mellékes kérdés! 
S i m o n y i E r n ő : A szabadság kérdése ! (Föl

kiáltások jobb ftlöl: Rendre, rendre! Hosszas zaj.) 
Elnök: (csenget): A szabályok értelmében 

van szerencsém a t. képviselő urakat megkérni, 
hogy a szónokot beszéde közben megakasztani ne 
méltóztassanak. (Élénk helyeslés.) 

Horvát Bold izsár igazságügyminisz 
ter : Befejezem észrevételeimet, t. képviselőház! 
és csak arra vagyok a ház némely tagjait bátor 
figyelmeztetni, hogy ha tiszteletben akarjuk tar
tatni saját jogainkat, arra az első követelmény, 
hogy példát mutassunk, miszerint más testületek
nek, alkotmányos testületeknek jogait is sértetlenül 
tudjuk és akarjuk föntartani. {Zajos tetszés a jobb 
oldalon.) 

Csiky Sándor : Midőn arról van szó, hogy 
törvényeket alkossunk oly tárgyban, melyben a 
nemzet törvényt még nem alkotott, vagy a meg
levő törvényeknek magyarázata vagy változtatása 
forog szóban, ha akkor a véleménykülönbségnél 
fogva pártok fejlődnek s még a képviselők is kü
lönféle pártokra oszolva öszpontosulnak, azt én 
igen természetesen szükségesnek is látom arra 
nézve, hogy oly törvények alkottassanak, me
lyek a nemzet geniusávaí, anyagi és szellemi jóllé
tével összehangzásban állanak ; hanem a fenforgó 
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kérdést az én felfogásom szerint nem tekinthetem j 
pártkérdésnek. 

Ez, t. ház, nem pártkérdés, ez lenni vagy nem ; 
lenni kérdése. Ha a képviselőháznak egyes tagjai ! 
különféle politikai pártok érdekeinek és szeszélyei- j 
nek, üldözéseinek tétetnek ki és ahhoz képest kia- j 
datván, a hatalom oly kézben áll, melynél fogva 
egyeseknek nem lehet véleményüket az öveikkel 
ellentétbe állítani, s ezt nem tehetvén, a képvise
lőknek személyes bátorságuk s személyes szabad
ságuk lenne kitéve : ennek megóvási szüksége nem I 
pártkérdés többé. Azért én azt pártkérdésnek, mint 
ismételve mondom, nem tekinthetem. Mint olyan- | 
hoz szólok tehát hozzá, mely a t. háznak minden j 
egyes tagját egyaránt akként érdekli, miként ön- j 
állásuk és függetlenségük megóvása szükségéből j 
Itt nem pártokoknál fogva, hanem a dolgot, ugy j 
a mint az lényegében áll, felfogva kell itélni. < 

Ha, kérem, itt a fenforgó esetben az történt J 
volna, hogy Simouyi képviselőtársamnak tegnap i 
az igazságügyminiszterhez intézett azon kérdésére, ! 
hogyan érti ő az általa kiadott sajtópóttörvény- j 
nek 83-ik világos szavakból álló szakaszát? értei- j 
mezzé maga, miként érti ő azt, van-e ahhoz valami ; 
kétség férő? ha a miniszter ár e kérdésre határo- j 
z ottan nyilatkozik és az által megnyugtató nyilat- j 
kozatot tesz: azon esetben aggodalmam sokkal: 
kisebb mérvű volna. De mikor a t. ígazságügymi- j 
miniszter úr ma megjelenvén, első beszéde alkal- j 
mával e tárgyról mitsem szól, második beszédében ' 
pedig azt nyilvánítja, hogy miután már a hétsze- j 
mélyes tábla magyarázta, azt máskép, mint a | 
hogy világos szavakban azon pontban foglalta
tik, ő neki többé hozzászólni nem lehet, mert a 
birói függetlenség föntartása mind ezen háznak, , 
mind ő neki akként áll érdekében, hogy ha az j 
megbontatnék, vész találná a hazát: mikor i 
így nyilatkozik: akkor lehetetlen, hogy aggodal- ; 
mamát eloszlattaknak tekinthessem: lehetetlen ; 
pedig azért, mert hiszen nézzük meg azon tör- 1 
vényt, miként alkottatott az? Aigazságügyminisz- • 
ter meg volt bizva, hogy rendeletet, mely a sajtó I 
vétség esetében a birói eljárás alapjául szolgáljon, j 
kiadhasson. Ki is adott az igazságügy miniszter j 
egy rendeletet, világos szavú annak tartalma. A I 
hétszemélyes tábla s a biróság annak homlokegye- | 
nest ellenére itélt; és mégis mindamellett igazság- I 
ügyminiszter azt mondja, hogy ő ehhez többé nem j 
szólhat, ő ezt nem magyarázhatja, mert azt inagya- ] 
rázta ítélet által, kinek részéről kiadatott, Ez viszás | 
eljárás. (Zaj.) 

Én ugy tudom, hogy ezen ház az igazságki-
szolgáltatás terén szintúgy, mint a törvényhozás 
mezején, a legfőbb hatóság e hazában. A fejedelemé 1 
egyik rész. mely neki adatott a törvény által, a j 
másik a nemzeté, melyet ez képviselete által gya- j 

korol. Ha már most a nemzetnek bármely egyei 
tagja, akár bírónak neveztessék, akár miféle hiva
talnoknak vagy tisztviselőnek, olyasmit követ el, 
mi a törvényhozás rendeleteivel és az általa alko
tott törvényekkel össze nem hangzik, s a ház azt 
mondja, hogy nincs megtartva a törvény, és azért 
köteleztessék az illető a törvény megtartására : hogy 
ez által a birói függetlenség megsértve legyen, ha 
igy intézkedik a ház, az nem áll. 

Veszedelmesnek mondotta az igazság ügyér 
úr, hogy a törvényes bírónak ítélete hozatalába a 
ház itten politikai utón, a törvényhozás utján be
avatkozik, mert ez által önállása, függetlensége sér
tetik meg. 

Felfogom én azt, hogy a bírónak független
sége meglegyen ; de azt a függetlenségét ugy ér
tem, hogy valódilag senkitől se legyen függő. De 
vajon a fenforgó esetben olyanok-e a birák ? Ki 
nevezi ki a birákat? A nemzet képviselői, a kik az 
igazságszolgáltatás terén legfőbb őrei, s a kik az 
igazságszolgáltatás terén szintúgy, mint a törvény
hozás mezején a nemzetnek képviselői levén, a 
legfőbb hatalommal bírnak, a bírókat ki nem ne
vezik. 

í g y levén tehát a dolog, vajon, mondom, füg
getlen-e a mostani birói testület, midőn a törvény
hozásnak semmi szava sincs annak megválasztásá
ban, sem előmozdítására, sem feleletre vonására ? 
a mikor azok mind a kormánynak kinevezettjei-
ből állanak egytől egyig, (Felkiáltások: Az esküdt
székek is?) s mikor ezekből állnak, akármint ítélje
nek, mint tulajdon magok által kinevezett egyének 
ítéljenek, és még mikor törvény ellenére Ítéltek, 
őket felelősségre függetlenségüknél fogva nem von
hatja a t. ház. 

A dolog ily helyzetében, mondom, én azt nem 
tartom, hogy mikor az Ítélet törvényellenes — hi
szen mennyihozatik ilyen a biró által —• hogy akkor 
a ház hoz?á ne szólhasson. Hiszen gyakorolta ezen 
jogát, s gyakorolja még ma is szakadatlanul. Kér
vények vannak a házhoz intézve olyanok, a me
lyek a biró által hozott sérelmes ítéletek orvoslása 
végett vannak ide intézve. Utasitott-e vissza egyet 
is a ház ezen kérvények közöl? Bizottságnak 
adta, hogy ez adjon rólok véleményt.Ehhez képest 
tettleg is gyakorlatában van a ház: de gyakorla
tában is kell lenni: mert különben a biró önkényt 
gyakorolhat. Függetlenséggel nem állhat ő elő, a 
mikor egyik faetornak kinevezésétől függ ő exis-
tentiájában. 

En tehát, t. ház! ez oknál fogva hosszas len
ni nem akarván, és a t. ház türelmét fárasztani nem 
kívánván — minthogy ez nem pártkérdés, hanem 
a képviselői önállásnak, függetlenségnek,a mely nél
kül üdvös törvényeket nem hozhatnak, kérdése — : 
ennélfogva azt kívánom, t. ház, mielőtt ebben a 

21* 
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kérdésben határozna, erre nézve külön tárgyalást 
kitűzni méltóztassék, s ekkor döntessék el, hogy 
kiadatik-e a képviselő? s ugyItéltetett-e el, mint a 
törvény kívánja vagy nem? (Zaj) 

Bor lea Z s i g m o n d : T. ház! Miután az előt
tem szólók nagyobbrészt mindazon indokokat elő
hozták, melyek szerintem kellőleg beigazolják azt, 
miszerint nem elégséges, hogy a sajtóbiróság által 
bemutatott ítélet, mint a t. elnök úr monda, csupán 
egyszerüleg tudomásul vétessék, hanem szükséges
sé teszi azt, hogy az tárgyaltassék; s minthogy 
nem akarok ismétlésekbe bocsátkozni : csupán azt 
vagyok bátor megjegyezni, hogy véleményem 
szerint, ha szükség volt a háznak határozatot hoz
ni, a felett, hogy a képviselőt perbe lehessen-e fog
ni, annál inkább szükséges határozatot hozai a fe-
lett, hogy az fogságba tétethetik-e vagy nem ? An
nál inkább, mert , mint Bónis képviselőtársunk 
megjegyezte, kötelessége a háznak megvizsgálni, 
vajon a kérdéses ítélet az illető bíró által hozatott-e. 
és a törvényes formák pontosan megtartattak- e ? 
Még pedig itt a jelen esetben annál inkább szük
séges , mert Simonyi képviselő ár hivatkozva 
a törvényre, kérdésbe hozta, hogy ezen ítéletben 
a törvény pontosan megtartatott; sőt, ha jól értet
tem, igen t. igazságügyi miniszter úr maga sem 
vonta azt kétségbe. 

E tekintetnél fogva nem akarván hosszas 
lenni, áttérek csupán az eljárásra,melyet a t . sajtó
biróság ez ügyben követett. 

Szerintem, t. ház, ezen eljárás egyrészt hibás, 
másrészt a ház méltóságával össze nem egyeztet
hető: mert jól tudjuk, hogy 1848 óta a hazában 
igen sok kormányrendszer állott fen, és hogy azon 
kormányrendszerek közül a legtöbbek, mondhat
nám valamennyi felett több kárhozat mondatott 
ki ; mindamellett mindezen kormányrendszerek 
alatt, sőt az annyiszor roszalt Bach-systema alatt 
is, ha valamely törvényszék, sajtóbiróság vagy bár
melyik bíróság, valamely hivatalnokot vagy lel
készt elitélt, mindenkor az ítéletet végrehajtása 
előtt az illető hivatalfőnökkel s illetőleg a szent 
székkel jó eleve a végrehajtás előtt közölte; s ugy 
hiszem, kétségtelen az, hogyha ez állott az absolut 
kormányok alatt a hivatalnokra s lelkészekre néz
ve, annál inkább állani kell a képviselőre nézve al
kotmányos országban s időszakban ; s ennek a ház 
méltóságához képest úgyis kellett volna történnie, 
a mint igen t. igazságügyminiszter úr szintén ma
ga is elismerte azon állítása által, hogy az ítélet a 
háznál e f. hó 21-én lön bemutatva. 

Szerintem azonban ezzel a sajtóbiróság köte
lességének eleget nem tett : mert az a végrehajtás 
napja előtt nem 3—4 nappal, de legalább 14 nap
pal előbb kellett volna a t. házhoz beadatnia. De 
ha 27-én adatott be, én részemről azt hiszem,hogy 

sokkal czélszerabben és a háznak kedvesebb dol
got tett volna a t. elnök úr, ha azt referálta 
volna legalább 22-én,nem pedig ma. Őszintén meg-
valiom,nem értem, mi lehet oka, hogy a háznak oly 
fontos ügy, mely mindnyájunknak érdeke, s mely 
a ház méltóságával összefüggésben van, csak 25-én 
hozatik elő, és pedig azon tul, mikor már az íté
letnek végre kellett volna hajtatnia, {Helyeslés a 
bal oldalon/ mert az van az ítéletben, hogy az el
itélt ma 10 órakor jelenjék meg, mert ha 10 órára 
meg nem jelenik, az elfogatási parancs érvényesit-

t tetni fog. A gyűlés, tudjuk, hogy 10 órakor vagy 
j talán valamivel később kezdődik; ennélfogva sem-
j mi szin alatt nem lehet előbb tudomást venni az 
! ítéletről, mint akkor, midőn az már valóságosan 
| végre lesz hajtva, mert a mint tudjuk, az üléa csak 

iO^j órakor kezdődött, de csak akkor tudhattuk 
meg az ítéletet, midőn képviselőtársunk már fog
ságban ült, vagy pedig mikor már pandúrok által 
oda kisértetik.Ez szerintem a ház méltóságával össze 
nem egyeztethető. 

Tehát, kérem, hol a hiba? mert hogy való
ban az ügyben nagy hiba van, tagadhatlan. En 
részemről felkérem tehát a t. elnök urat, hogy ne
künk erre nézve adjon felvilágosítást. 

E l n ö k : T. képviselő úr talán vádképen hozta 
fel, és mintegy fölvilágosítást kért arra nézve, mi-
kép történhetett, hogy ezen iratokat már 21-én 
megkaptam és csak most terjesztettem a ház elé. 
Azt hiszem, ezen vádat megsemmisíteni, ha a t. 
képviselő urnák bemutatom a praesentát, mely sze
rint 24-én érkezett ezen okmány az elnökséghez, 

T i s z a K á l m á n : T. képviselőház! Arra néz-
! ve, mikép történt az, hogy bár 21-én küldetett ki 
| ez értesítés a házhoz, mégis 25-én tétetett arról 
• csak jelentés, az igen t. elnök úr magát igazolta; 
i de igen természetes volt az előttem szólott kép-
] viselő úr kérdése: mert az ig-azságügymmiszter úr 
I azon nyilatkozata után, hogy ezen értesítés 21-én 
! küldetett át, nem lehetett neki azt kétségbe vonni, 
; inig be nem bizonyittatott, hogy téves volt az 
igazságügyminiszter állítása. (Igaz! bal felöl.) 

Egyébiránt igazságügyminiszter úr azt is 
j méltóztatott mondani, hogy ily mellékes kérdések -
Í kel ne vesztegessük a drága időt. (Nem mondta!) 

Én valóban nagyon sajnálok minden perczet, mely 
elvesztegettetik, és pedig véghetetlen sok idő vesz-

| tegettetik el; de az nem a mi hibánk, hanem a 
rósz munkabeosztás következménye, mely mi
att sokszor napestig, hogy ne mondjam hete
kig semmit tevéssel húzzuk ki az időt. De idő
veszteségnek nem tarthatom, midőn ily kérdés, 

i mondhatom, nagyfontosságú elvi kérdés megálla-
\ pitásáról van szó,*oly elvi kérdésről, mely nem csak 
I a most szóban levő képviselőre, nem is csak a mai 
' képviselőházra tartozik, hanem tartozik Magyar-



CCXLVIU. ORSZÁGOS ÜLÉS. (Janias 2ö. 1868.) 165 

ország képviselőházára jövendőben is. {Igaz ! bal j 
felöl) f 

Én azt gondolom, hogy itt nem az egyes 
képviselő érdeke forog szóban, legalább nem sza
bad , hogy szóban forogjon, hanem szóban forog 
e magyar képviselőház méltósága, melynek mél
tóságával és jogkörével nem egyeztethető az meg, 
hogy a háznak bármely tagja is engedély nélkül 
elzárassék. (igaz !) 

Én ezen vitatkozásnál nem megyek azon tér
re, melyen előttem több képviselőtársam mozgott, 
és mely térre menetelt a t igazságügyminiszter 
úr igen nagy őszinteséggel inparlamentalisnak ne
vezett. Nagy őszinteséggel, mondom: mert ő ma
ga is ugyanazon téren mozgott. Mert mig némely 
képviselő urak a bíróság eljárásáról kárhoztatólag 
szólottak, addig ő dicsérőleg szólott, tehát szólott. 
(Ellenmondás.) 

Mondatott előttem, hogy midőn az ország
gyűlés a perbe fogást megengedte, ez által meg
adta az engedélyt arra is, hogy az illető képviselő 
elitéltetvén, bezárassék. És bárminő természetes- ! 
nek méltóztatnak ezt némelyek találni, azon né
zetben vagyok, hogy ez egyátalában nem termé
szetes, hanem természetellenes: mert hitem szerint, 
ha egy képviselő a kellő formák között vádolva 
van, a képviselőház azon Íriszemben és azon felte
vésben, hogy a törvényes bíró és a törvényes for- j 
mák között fog felette itélni, a perbe fogást nem 
tagadhatja meg; de lehetetlenség, hogy ezen en
gedély megadása által már előre arra kötelezte j 
volna magát, hogy ha az eljárás nem törvényes j 
bíróság előtt, nem törvényes formák között foly- i 
tattatnék is, már előre a perbe fogatásra adott en- j 
gedély által megadta arra is az engedélyt, hogy j 
az ily törvénytelen utón elitélt képviselő a ház j 
további megkérdése nélkül bezárassék. I 

Én, t. ház, ismerek egy országot, melyben | 
talán épen azért, mert szabadságai felől igen nagy j 
biztosságban érzi magát , a képviselőház ahhoz j 
nem nagyon ragaszkodik, hogy a képviselő előle
ges engedélye nélkül perbe ne fogassék; de ha 
volt, és midőn volt eset reá, hogy engedélye nél
kül elzáratott, hatalalmának egész súlyát latba j 
vetette és kiszabadította. (Élénk helyeslés a hal ol- s 
dalon,) Ez ország Angolország. 

Én ennek folytán azt tartom, hogy a háznak j 
azon jogához, hogy csak engedélyével történhes- j 
sék valamely képviselőnek elfogatása vagy bezá- | 
rása, állhatatosan ragaszkodnia kell. 

Azt egyátalában nem látom át, mi hasonló-
lag mondatott, hogy az által, ha az eljárás ugy 
intéztetik el, mint Nyáry Pál és Bónis Sámuel 
képviselőtársaim indítványozták, akkor a bírói 
függetlenség veszélyeztetve volna. Miről lehet itt 
sző? Arról, hogy a képviselőház tudomást szerez- ' 

vén magának arról, hogy a törvényes bíróság a 
törvényes formák közt itélt-e, határoz; a fe
lett, hogy megadja-e vagy ne az engedélyt az 
elzáratásra? Mert nézetem szerint, ha törvényes 
bíróság és törvényes formák között itélt, akkor 
kiadni kötelessége; de ellenben fen akarom tartani 
a ház azon jogát, hogy ellenkező esetben meg is 
tagadhassa, és igy a ház saját jogát és tekintélyét 
védje. Ez által a bírói függetlenséget nem rontja 
le, és ez által „appellatorium fórum*-má nem válik : 
mert nem arról van szó, hogy eltörölje, cassálja 
az Ítéletet, hanem arról, hogy a ház saját tagját 
kiadja-e vagy ne? Ez itélet ugy, mint az illető 
törvényszéki minden itélet sértetlenül fenmarad, 
és a mely perezben az illető megszűnt képviselő 
lenni, rá lehet alkalmazni. Itt tehát, nem appellato-
rium fórumról van szó, hanem csupán arról, hogy 
a t. ház kiadja-e saját tagját vagy ne? 

Miért is, mint előbb is mondottam, Nyáry 
Pál és Bónis Sámuel képviselőtársaim indítványát 
pártolom. (Elénk helyeslés a bal oldalon..) 

KurCZ G y ö r g y : T . ház! Ha arról volna szó, 
hogy a mentességi jog körülírását tüzetesen tár
gyalni kellene, akkor erre vonatkozó nézeteimet 
bátor lennék a t. ház elé terjeszteni. De nem arról 
van szó, hanem csak arról, mit Bónis Sámuel kép
viselőtársam ezen kérdést illetőleg helyesen lóca-
Hsáivá elmondott: hogy itt a kérdés, vajon a ház 
előleges tudomásának juttatására kötelezve van-e a 
törvényszék, hogy a ház magának tudomást szerez
hessen arról, vajon illetékes bíróság itélte-e el a 
perbe fogottat ? s e tekintetben magamévá teszem 
az indítványt, és pártolom, hogy igenis köteles
sége a törvényhozásnak mint testületnek meggyő
ződést szerezni magának, vajon illetékes bíróság 
itélte-e el s az akarja-e rajta foganatosítani az íté
letet? Miután azonban ezen aggodalom elenyészte-
tésére az oda kapcsolt ítéletekből meggyőződtem 
arról, hogy igenis bejelentetett, ha nem egészen 
előleg is, de bejelentetett, e tekintetben nyilvánítom, 
hogy igenis az előleges bejelentést szükségesnek 
tartom. 

De nem pártolom az indítvány második ré
szét : hogy t. i. a törvényhozás beavatkozhassak 
abba is, vajon a formák rendes megtartása mellett 
ejtetett-e az itélet? Ha mi ezen kérdésnek tüzetes 
tárgyalásába belebocsátkoznánk, akkor egyenesen 
a bírói szerepet öltenök magunkra ; mert hiszen, 
a félnek, ha a formák irányában megsértettek, 
meg van a módja, meg vannak írva a törvényke
zési formák, hogy segíthessen magán; és ha 
a bíró a formák mellőzésével hozta volna a sérel
mes ítéletet, azt fokozatos felebbvitel utján módjá
ban áll megsemmisíttetni; ha pedig a felsőbb bíró 
helyesnek mondja az ítéletet, mi abba nem avat
kozhatunk. 
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Nem avatkozhatunk bele, t, ház, annál kevésb-
bé, mert figyelmeztetem a t. házat, hogy e tekintet
ben positiv törvény létezik : az 1791 : XII. t. czikk, 
mely a végrehajtásról szólván, azt mondja, hogy a 
végrehajtó hatalom a fejedelemre bizatik; de ne
hogy ezen végrehajtó hatalom jogának gyakorla
tából oly sérelmek támadjanak, melyek a törvé
nyes biróságok által hozott ítéleteket megsemmi
sítés utján kijátszák, oda tette alkotmányos bizto
sítékul, hogy a világon semmiféle szentnek a ked
véért a törvénykezési formát megváltoztatni nem 
szabad. 

Elfogadom Nyáry Pál képviselő űr azon elvét, 
melyet — ugy gondolom — valamennyien helyes
lünk, mely szerint mi a népfelség jogát megosztva 
képviseljük. De midőn a fejedelem irányában, ki 
fele részben gyakorolja a népfelség jogát, szüksé
gesnek tartja az 1 790. XII. t. czikk ezen megszo
rító és magában biztosítást foglaló záradékot: kér
dem a t. házat, vajon reánk nem áll-e azon XII . t. 
czikk akkor, midőn a rendes bíróság utján ejtett 
ítéletnek végrehajtását akarják megsértem? (Nem 
akarjuk!) 

Megmutatom, hogy igenis akarják. 
Nevezetesen, ha azt mondanók, a mit Mada

rász képviselő úr javasolt : hogy t. i. a ház a ho
zott ítéletre roszalását fejezze ki : mi lenne ennek 
gyakorlati eredménye? Az, hogy mi a bírói füg
getlenségre pressiót gyakorolnánk a nélkül, hogy 
a végrehajtás utján megakadályoztatnék ezen íté
letet. 

Én Tisza Kálmán képviselő úr nézetét sem 
pártolom: mert nem helyes, minthogy az 1791. 
XII. t. czikkbe ütközik, midőn azt mondja, hogy 
a végrehajtást, csak bizonyos ideig akarja meggá
tolni, és ez a törvényhozás kezében van. Nem : 
mert a végrehajtóhatalom tartozik azon ítéletet 
végrehajtani, akár protestálunk, akár nem: mert e 
háznak jogában nem áll a közigazgatás terén 
megaksztani a törvényesen ejtett ítélet végrehajtá
sát. (Helyeslés a jobb oldalon.) 

Én tehát azt vagyok mondó, hogy ezen íté
letre kár volna akár roszaló, akár helyeslő 
hozzájárulásunkat nyilvánítani, ezt tisztán tudo
másul kell vennünk, mert nem áll hatalmunkban a 
végrehajtást megakasztani. 

Azonban nem mulaszthatom el föl nem emlí
teni az átellenben lévő t. képviselő uraknak azon 
hivatkozása ellenében, hogy mindig csak a képvi
selő elfogatását hangoztatják : mondom, hogy Bö
szörményi nem mint képviselő, hanem mint újság
író ítéltetett el. Igaz, nem lehet a kettőt egymástól 
elválasztani. De méltóztassanak megengedni : ha 
mint képviselő nyilatkozik itt, vagy pedig abban 
a vonalban és érintkezésben, melyben választóihoz 
áll. akármit mond is, hogy ha azért fogatnék perbe. 

az egészen más kérdés volna; ha ellenben például 
én, mint képviselő egy tiltott társaságnak tagja 
vagyok és ezen vonalon olyan dolgokat követek 
el. melyeket minden becsületes ember roszal —nem 
akarok másra vonatkozást tenni, hanem csak ma
gamról szólok — melyeket, mondom, minden becsü
letes ember roszalni kénytelen, és elitéltettem : 
nem tartanám indokoltnak, ha a képviselőház 
ezen mentességet iám is kiterjesztené. Igenis, 
ha valamelyikünknek mint képviselőnek itt tett 
nyilatkozatáért perbe fogatása kéretnék, soha sem 
adnám beleegyezésemet, valamint az esetben sem, 
ha azon érintkezés és azon viszony következtében, 
melyben áll mindegyikünk választói irányában, 
ha azoknak felvilágositásképen tett nyilatkoza
táért vonatnék valamelyikünk perbe, a perbe fo-
gatás iránti kérést mindig megtagadnám soha 
meg nem adnán. De nem tehetem azt, midőn ez 
engedély más valamiért kéretik : mert nem látom 
be, miért vegyünk ki egy embert a rendes törvény 
pajzsa alól azért, mivel képviselő, de más qualifiea-
tióban tesz olyat, mit a törvény meg nem enged. 
En egyformán akarom tekinteni a képviselőt min
den egyéb dologban az érett korú polgárokkal, 
kiknek nincs egj-éb biztosítékuk, mint a törvény, 
melyet élveznek. Ezt fön akarom tartatni egyaránt 
a képviselőre épen ugy, mint a nem képviselőre 
nézve, és a képviselőt csak a törvényhozás utján 
előadott vagy választóihoz intézett nyilatkozatait 
illetőleg kívánom mentesitettnek. 

En a tudomásvétel mellett vagyok. (Elénk 
helyeslés a jobb oldalon.) 

HodOSin JÓZSef: T. ház! Véleményemet 
röviden elő akarván adni, figyelmemet csupán ma
gára a tárgyra fogom fordítani. 

A kérdés szerintem az : tény-e az, hogy Bö
szörményi László még ma is e háznak tagja vagy 
nem ? megszünt-e Böszörményi e háznak tagja 
lenni, mikor a perbe fogatásra az engedély meg
adatott, vagy pedig még nem szűnt meg azzá 
lenni és e háznak mai napig is tagja? Ha tagja, 

i akkor kérdem: lehet-e jogában, van-e valakinek 
a ház bármely tagját letartóztatni, a ház tudomása 
vagy engedélye nélkül? Mert, mint mondom, ha 
tagja, s ha a ház egyik tagját sem lehet letartóz
tatni a ház tudomása és engedélye nélkül: akkor 
Böszörményi bebörtönöztetésére is kell, hogy a 
ház az engedélyt megadja. 

E tekintetnél fogva tehát nem pártolhatom 
t. elnök urnák amaz indítványát, hogy ama jelen
tés csak tudomásul vétessék; hanem igenis párto
lom ama nézetet, mely szerint Böszörményi László 
elfogatására a ház engedélye szükséges. 

Az igazságügyminiszter urnák egy szavára 
van még észrevételem: t. i. a mit Tisza Kálmán 
képviselőtársam is érintett, hogy az időt melléke* 
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kérdésekkel vesztegetni kár. Kérdem: mellékes 
kérdés-e a személyes szabadság? mellékes kér
dés-e a ház tagjainak immunitása? Mert ha a sze
mélyes szabadság s az ország képviselőinek im
munitása mellékes kérdés, akkor nem tudom, ho
gyan állhatnánk itt. Azért valamint Böszörményit, 
ugy mindnyájunkat elfoghatnak. 

Még egy észrevételem van. Az mondatott, 
hogy Böszörményi László mai napi 10 órára be 
volt idézve, hogy bebörtönöztessék. és hogy meg 
nem jelenése esetében karhatalommal fogják oda 
vinni. Lehetséges, hogy megjelent Böszörményi 
László és elfogták; lehetséges, hogy nem jelent 
meg, akkor tán most viszik karhatalommal Kér
dem : igy tartjuk fen országgyűlési méltóságunkat, 
hogy minden engedély, minden tudomás nélkül 
egyik tagunk tán most hurczoltatik az utón ? 

Azért tehát pártolva azok nézeteit, kik az en
gedélyt szükségesnek tartják, egyszersmind annyi
ban, a mennyiben a ház e tárgyban mai nap ha
tározatot nem hozna: indítványozom, hogy ha 
netán Böszörményi László letartóztatott ma 10 
órakor, azonnal szabadon bocsáttassák, s szabadon 
hagyassék mindaddig, mig a ház ez irányban 
véleményét ki nem mondja. 

Berzenczey László: Ha a t. ház e dolgot 
tisztán tudomásul veszi, semmit nem mond ezzel 
egyebet, mint hogy mit, sem akar róla tudni. Kér
dem azonban: akar-e a ház erről valamit tudni? 
Ha a jelentés nem adatik ki az osztályoknak, ak

kor arról a ház nem is tudhat semmit, és ez a ház
szabályok ellenére van. 

Midőn e kérdés először a ház elé került, a 
tizes bizottsághoz utasítottuk, annak Jelentését ki
nyomattuk és fölötte vitatkoztunk. Én azt vélem. 
ezt is a bizottsághoz kell áttenni, ennek jelentését 
ki kell nyomatni és felette vitatkozni. Az iromá
nyokat mért nem nyomják ki, hogy igy valóban 
tudjunk róla valamit? Itt tehát az a kérdés, hogy 
ily fontos kérdést ne dobjunk közönyösen félre, 
és benne ne határozzunk elébb, mielőtt arról töké
letesen nem értesültünk, mert az irományokat 
egyikünk sem olvasta, s ez a ház szabályai el
len van. 

A tett indítványok csak arra szorítkoztak, 
hogy a jelentés, ugy mint az előbbi, adassék ki 
azon tizes bizottságnak, melynek véleménye kö
vetkeztében engedtetett meg a birói vizsgálat. 

Azt mondják, ily eljárás megszorítása a birói 
hatalomnak. Ez nem megszorítása a birói hata
lomnak, mert a képviselő'nek oly kiváltsága van, 
a milyennel egy polgár sem bír. 

Továbbá nem ismerem el azt, hogy ne le
gyen joga a háznak hozzászólani, a mi a hazában 
akár hol, akár a képviselőház kebelében, akár a 
törvényszékeknél, de sőt még a minisztérium ke

belében is történik. Mind ebbe a képviselőház, ha 
kívánja, akarja, bele szólhat. (Ellenmondás a jobb 
oldalon.) Nem azt értem én, van-e jogunk a tör
vényszékek határozatát megakadályozni, hanem 
vau-e joga a háznak e felett határozni, mielőtt az 
a tizes bizottságnak kiadatott s ott tárgyaltatott 
volna ? 

Kurcz György képviselő urnák azt tetszett 
mondani, hogy ő az ide csatolt Ítéletből látta, hogy 
rendén volt a dolog. De hol látta ő az ide csatolt 
Ítéletet? s egyátalán kilát ta azt? ki tudja, a for
maságok megtartattak-e ? Ha van tudomása, leg-
felebb a hirlapokból tudhatja. Azt pedig a képvi
selőház méltóságával nem tartom összeegyeztethe
tőnek , hogy mig az első esetben, midőn csak bi
rói vizsgálatról volt szó, az ügyet tünetesen tár
gyalta , a másodiknál, midőn már elzáratásról van 
szó, oly könnyen veszi a dolgot. 

A házszabályok azt rendelik, hogy mihelyt 
ilyen ügy a ház tudomására j u t , azt ki kell nyo
matni és a 10-es bizottsághoz utasítani véleményes 
jelentés végett. 

Ha megengedtetik egyeseknek vagy társula
toknak, hogy valamely tagjok érdekében lépése
ket tehessenek : ez ne engedtessék meg a képviselő
háznak, midőn egyik tagja elzáratásáról van szó? 

Végül pártolom azt. hogy vegyük a kérdést 
tárgyalás alá , nyomassuk ki az irományokat ós 
vizsgáljuk meg, meg vannak-e tartva a formasá
gok vagy nem? mert nekem erről nincs tudo
másom. 

Ismételve csak arra kérem a t. házat, méltóz
tassék a házszabályokat megtartani, ésligyelembe 
venni, hogy határozatunkkal eldöntjük : Böször
ményi László képviselő legyen-e vagy nem ? (Fel
kiáltások : Nem áll!) Bocsánatot kérek: fél évre 
van elitélve. (Fölkiáltások : Egy évre!) Tehát egy 
évre van elitélve; már pedig deczemberben letelik 
a három év : ha tehát ő most elzáratik, kerületét 
ezen országgyűlésen többé nem képviselheti. En
nek eldöntése talán csak mégis a képviselőház elé 
tartozik? E felett pedig nem határozhat a ház, 
ha csak előbb a tizes bizottsághoz nem utasítja s 
annak véleményes jelentése alapján nem tárgyalja. 

Azért bátor vagyok kijelenteni, hogy Bónis 
Sámuel és Nyáry Pál indítványát pártolom. (He
lyeslés a hal oldalon.) 

Elnök: T. ház! A t. képviselő úr nem tu
dom, melyik szabályát a háznak látja megsértve , 
mert azt hiszem, a,- ház egyetlen szabálya sincs 
megsértve az által, hogy ezen ügy tárgyalásba 
jött : jelenleg ugyanis nem a Böszörményi László 
ügyében foglalkozó tizes bizottság jelentése forog 
szóban; ez egészen uj beadvány, a sajtó-biróság 
Ítéletével és más, erre vonatkozó mellékletekkel 
együtt. Ha elrendelte volna a t. ház az iromá-
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nyok felolvasását, akkor az ítélet, valamint a többi 
irományok is felolvastattak volna; de miután a 
ház ezt nem kivánta . a házszabályok pedig azt 
mondják, hogy a beadványról az elnök rövid elő
terjesztést tesz: a ház szabályaihoz tartottam ma
gamat. 

Zsarnay I m r e : T . k á z ! Én azt hiszem, ezen 
tárgy tulajdonképen napirendre nincsen kitűzve, s 
igy most ezzel csaknem egy napot veszítünk el. 
Vegyük tekintetbe , mily fontos ügyek vannak 
napirenden, melyek nem magán, de közérdekűek, 
8 azért ezzel tovább ne veszítsünk időt, hanem 
szavazzunk. 

Kovách L á s z l ó : É n , t. ház , ez ügyet nem 
tartom oly csekélynek, hogy, bár igen fontos teen
dőink vannak, ahhoz hozzá ne szóljunk és lehető
leg ki ne merítsük. 

Egyátalában osztozom Szontagh Pál bará
tom azon nézetében, miszerint jogainkat, különö
sen pedig a háznak jogait iparkodjunk circumval-
lálni annyi formasággal, mennyivel csak lehet, 
mert a formaságok a jogokat fentartják s elévülni 
nem engedik. (Helyeslés.) 

A ház a múlt őszszel hozott először végzést a 
mentelmi jog tárgyában , s e végzése következté
ben engedtetett meg Böszörményi László képvi
selőtársunknak vizsgálat alá vétele, esetleg perbe 
fogása is. E tekintetben tehát a formaság tökéle
tesen s teljesen megtartatott. Azonban a dolognak 
itt végződni nem lehet, mer* a hozott Ítéletet, teljes 
meggyőződésem szerint, a háznak ismét bemu
tatni szükséges, (ügy van!) Különben mi czélja 
lehetne a perbe fogatás megengedésének, ha a ház
nak az ítéletről később semmi további tudomása 
nem volna ? [Helyeslés.) De nem tartom elegendő
nek, hogy az ítélet csupán bemutattassék — s itt 
ismét egy formakérdés van, de a mely vélekedé
sem szerint is igen lényeges : hogy t. i. a háznak 
jogában álljon kimondani, hogy a végrehajtást 
megengedi-e vagy nem. A végrehajtás megenge
dését illetőleg, véleményem szerint a háznak semmi 
más körülményt vizsgálni nem lehet, mint azt, 
vajon az illető perbefogott képviselő törvényes 
birája által lett-e elitéivé, törvényes birája előtt 
történt-e kihallgatfatása, a vizsgálat és az elitélte
tés? Mert ha nem ezt, hanem egyebet tenne a ház, 
okvetlenül, a mint helyesen méltóztatott mondani 
a t. igazságügyminiszter úr ís, a birói függetlenség 
lenne semmivé téve. 

Miután pedig a háznak azon jogát, hogy azt 
megítélje , vajon az illető képviselőházi tag felett 
törvényes biró itélt-e, senki kétségbe nem vonta: 
bátor vagyok a t. ház elé egy formulázott indít
ványt terjeszteni, a mely határozat gyanánt a most 
bemutatottt irományokra nézve végzésként lenne a 
jegyzőkönyvbe igtatandó : „A bemutatott iromá

nyokból kitűnvén, hogy Böszörményi László kép
viselő ügyében az eljárás a képviselőház előleges 
engedélyével történt, és az ezen ügyben kelt elma
rasztaló itélet a törvényes biróság által hozatott, a 
hivatalos bejelentés tudomásul vétetik, és a háznak 
az itélet végrehajtása ellen semmi észrevétele 
nincs. 

Kerkapo ly Káro ly : T. ház! (Halljuk.') Ne
kem e tárgyhoz szólani egyátalában nem volt 
szándékom; azonban mondattak ki oly nézetek, 
melyeket én jövőre való kihatásuk és elvi hordere
jűk miatt szó nélkül hagyni részemről hibának 
tartanám. 

Azt mondotta többek közt Tisza Kálmán kép
viselő úr, hogy a ház azon feltevésben adta az en
gedélyt ugy a vizsgálatra, mint esetleg a perbe 
fogatásra, hogy a törvényes biró fog ezen felhatal
mazással élni, s az a törvényes formák szerint fog 
eljárni. Ennél én tovább megyek, és azt mondom, 
hogy a ház nem ezen feltevésben, hanem egyene
sen csak a törvényes birónak adta a felhatalma
zást és senki másnak. Ezzel hát nem is élhetett 
volna senki más, s ha mégis élt volna, a per s az 
itélet meg nem engedett, s igy érvénytelen lenne. 
De ha ez igy áll, akkor a másik föltevés kiemelése 
szükségtelen: mert törvényes bíróról nem lehet 
mást föltenni, mint azt, hogy a törvényes formák 
szerint fog eljárni. (Zaj a szélső bal oldalon.) En
gedelmet kérek, nem szabad mást feltenni! Ha 
egy ország oda jutott, hogy törvényhozása a tör
vényes bíróságról mást is tehet fel, mint azt, hogy 
törvényes formák szerint fog eljárni, akkor nem 
tudom, hogy azon országnak ama törvényhozása 
átalában hogyan bíz azon bíróságra akármit is. 
(Elénk helyeslés a jobb oldalon.) De ha a t. ház a 
törvényes birónak adta, és csakis annak adhatta 
az engedélyt; és ha azzal önként együtt jár , hogy 
az eljárás törvényes formák szerint kell, hogy meg
történjék : e körülmény a mostani teendőkre tesz 
igen nagy különbséget. Mert az igenis a mi jogunk, 
sőt kötelességünk megvizsgálni, hogy a ház által 
adott engedélylyel az élt-e, az engedés t az hasz
nálta-e fel, a kinek adatott, tudniillik a törvényes 
biró ? És ép azért szükséges az Ítéletnek a házzal 
való közlése, hogy t. i a ház akár az elnök bizto
sításából, a mi nekem tökéletesen elég, akár a tí
zes bizottság jelentéséből, ha az iratok hozzá uta
síttatnak, akár magából a felolvasásból az aláírások 
által meggyőződjék, hogy csakugyan azon törvé
nyes biró járt el, a kinek az engedély adatott. En
nél tovább menni, és azt is megvizsgálni, vajon a 
törvényes formák szerint járt-e el a biróság'? teen
dőinkhez nem tartozik, ha csak össze nem akarjuk 
zavarni az alkotmányos tényezők szerepét olyként, 
mint az iffazsáarüervminiszter úr mondotta. Ehhez 
a háznak sem joga, s e m - hacsaknem akarunk su-
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perrevisorium fórum vagy cassatorium lenni — 
módja. Kincs joga : mert annak birájává. ha vajon a 
törvényes formák megtartattak-e valamely törvény
it zék,főleg az ország legfőbb törvény széke*által?sen-
ki sem tette az országgyűlést. Nincs módja a nélkül, 
ha cassatorium vagy superrevisorium fórum szere
pét nem akarja magának vindicálni, mert a nélkül, 
hogy az egész eljárást minden aktákkal együtt át
tanulmányozná, ezt nem tehetné, S ezen igazságot 
érezte Debreczen város t. képviselője, és azt mon
dotta : az nem is volna cassálása az Ítéletnek: mert 
hiszen az végrehajtható az illetőn akkor is, ha már 
megszűnt mandátuma, s igy nem cassálná a ház 
az ítéletet, csak megóvná a maga tagját. 

A többször tisztelettel emiitett képviselő két 
feltevést emelt ki, melynek alapján adatott a meg
hatalmazás, hogy t. i. a törvényes biró fog e meg
hatalmazással élni, és hogy törvényes formák sze
rint fog ugyanaz eljárni. 

Ha e föltevésnek elseje nem következett volna 
be, hajlandó volna-e a t, képviselő úr azt mondani: 
hogy Ö nem törvényes biró által hozott itélet haj-
tassék az illetőn végre, ha megszűnt képviselő len
n i ? Nem hiszem. Én azt h inném, hogy a nem 
törvényes biró által hozott itélet végrehajtása ellen 
tiltakoznánk, és kötelességünk is volna tiltakozni 
még azon esetre is, ha az illető már megszűnt vol
na képviselő lenni. 

Abból, hogy a másik czimet, t. i. a törvényes 
formák meg nem tartását ezen tiltakozásra elégsé
ges alapnak nem tartjuk, egyenesen következik, 
hogy ezen kt t íöl tevés nem egy természetű. Nem 
egy természetű annál fogva, mert azon kérdés fe
lett ittlni, vajon törvényes biró ítélt-e? a ház 
competentiájához tartozik, mivelhogy a ház csak 
is a törvényes bírónak aelta a felhatalmazást; 
a másik kérdéshez ellenben, hogy tudniillik a tör
vényes formák megtartattak-e vagy nem? a mon
dottak szerint szólani se joga, se módja. 

A magyar fenyítő eljárás — áíalában, széles 
értelemben veszem ezen szót —analógiát is mutat. 
A megyéknél igen is engedélyt kellé adni, sőt 
többet mint engedélyt adni, végzést kellett hozni 
arra, hogy valaki perbe fogassék; bűnvádi per meg-
jndithatásához engedélyre volt szüksége a törvé
nyes bírónak; de a ki az engedélyt megadta, a me
gyei közgyűlés vizsgálta-e meg valaha, vajon a 
törvényes biró a törvényes formák megtartásá
val itélt-c vagy sem ? Eszébe se jutott. 

Hivatkozott t. képviselő lír Angliára, mint a 
személyes szabadság hazájára, és azt mondotta, 
hogy ez, talán épen szabadságának biztos érzeté
ben, könnyen veszi a perbe fogatást, de hatalmának 
egész súlyával közbe lép, ha beleegyezése vagy 
engedélye nélkül, vagy annak ellenére valamely 
tagja elzáratik. Nem vonom kétségbe, sőt termé-

KÉrv. II. KAPLŐ. 1863/a. vm. 

szétesnek és correctnek tartom ezen eljárást. Egy
szer csak kezében kell, hogy tartsa a ház tagjai
nak sorsát, és épen, mert Anglia nem sokat törődik 
a perbe fogatáss&l, nagyon természetes, hogy so
kat kell törődnie azzal , mi történik a perbe fo
gás folytán. Forditva : épen mivel mi sokat 
törődünk azzal, hogy senki ok nélkül perbe ne 
fogassék, és más mint törvényes biró elé ne ál* 
littassék: nincs helye annak, hogy akkor is Ítéljünk, 
mikor már ítélt, adott engedélyünk folytán, a tör
vényes biró. Azt mondani: perbe fognod szabad, 
bíráskodnod szabad, elitélned szabad, de megeshe
tik, hogy Ítéleted sükertelen marad : ezt nem ér
tem ; de nem értem továbbá azon okoskodást sem, 
a mely azt mondja, hogy: az ítéletet meghozha
tod, de nem lesz semmi következése a képviselőre 
nézve, csak akkor lesz az majd végrehajtható, ha 
az elitélt megszűnik képviselő lenni. 

Ismétlem, hogy a háznak se joga, se módja 
bíráskodni azon kérdések felett: vajon a törvényes 
formák megtartattak-e vagy nem? s állítom, 
hogy valamint ha azt találjuk, hogy nem törvényes 
biró által Ítéltetett elvalaki, nemmondhatjuk,hogy 
hajtassák végre az itélet azután, midőn megszűnt 
az illető képviselő lenni: ugy viszont a másik fel
tevés esetén ezt sem volna jogunk mondani, mert 
akkor az itélet egyátalában hatálytalan lenne. 
De hogy egyátalán hatály nélkül maradjon a tör
vényes bírónak, törvényes meghatalmazása mel
lett hozott ítélete: azt érteni képes nem vagyok. 

Ugyanazért tökéletesen egyetértek Horváth 
Lajos képviselőtársammal arra nézve, hogy midőn 
megadatott a törvényes bírónak az engedély az 
eljárkatásra, akkor egyúttal kimondta a ház azt is, 
hogy a törvényes biró az ítéletet végrehajthassa. 
Hogy a formák megtartattak-e vagy nem ? ez uly 
kérdés, mely felett a felső birósá s ítél, de senki 
más. (Elénk helyeslés a jobb oldalon.) 

Édes A l b e r t : T. ház! Rövid leszek. 
Én Böszörményi képviselőtársam perbe foga-

tásának soha sem voltam barátja, nem magáért 
Böszörményiért, hanem a hazáért, mely ezen ügy 
által legtöbbet veszített, a mint igen tisztelt képvi
selőtársam Tisza Kálmán átalánosságban megérin
tette és én részletezve próbálgatom előadni. 

Első veszteség az, mert a szélsőségekre vezetett 
és a szélsőségen szédelgők által oly könnyen el
tántorítható nép előtt Böszörményi mint politikai 
martyr tűnt föl; mire, ugy látszik, ő maga is töre
kedett. 

A második veszteség az, a mit a néptől Bö
szörményi megmentésére oly könnyen hiszemüleg 
elvettek,hogy ugy szóljak, kisupplicáltak. 

A harmadik veszteség, és legnagyobb veszte
ség, az időben, szellemi veszteség, minek árát e 
házra nézve, melynek feladata oly nagy, és az 
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id# rá nézve oly drága, meghatározni meg sem 
lehet. 

De anyagi veszteségünk is vau: mert a Bö-
szörményi-pörben 14 napot vesztegettünk el. Szá
mítson bárki utána, ez az országnak több mint 
30,000 forintjába került. Midőn tehát Böszörmé
nyi csak két ezer forintra büntettetik, ez az ország
nak 30,000 frt kárára vau. 

Hogy az igazságügyminiszter nyilatkozatával 
egynémely képviselőtársaim egyet nem értenek, 
nem csodálom: mert némely képviselőtársam oly 
megcsontosuit ellenzéki, hogy talán, ha ő maga 
lenne miniszter, még akkor sem lenne a miniszter 
rel egy értelemben. 

Ha az ellenzék véleménye állana meg, követ
kezetlenségbe esnénk. Kiadatott Böszörményi Lász
ló a közvádló kérelmére törvényes vizsgálat és Íté
let alá. Mi kiadtuk ugy mint országos testület, mint 
óhajtásunk szerint ártatlant; és most,midőn őt a tör
vényes biróság bünöBnek ítélte.most akarnók vissza
venni pártfogásunk alá? Ez nem volna igazságos. 
Tudta azt a ház. midőn Böszörményit kiadta,hogy 
minő bíróságnak adja k i ; tehát most, midőn a bí
róság hivatalában, kötelességében eljárt, most akar-
e bíráskodni az orszííggyülés a fölött, vajon azon bi
róság ilietékes-e. és hogy törvényesen járt-e el? 
Én ezt következetlenségnek tartom, s ugyanazért 
az igazságügyminiszter úr véleményét pártolom. 

ManOJlOViCS E m i l : Legszabatosabb eljárás
nak tartanám azt. melye; Bónis képviselőtársain 
indítványozott: t. i. hogy ezen iratok a tízes bi
zottsághoz jelentéstétel végett áttétessenek. Ha 
azonban a ház ennek szükségét nem látná, akkor 
mulhatlauul szükséges lenne ezen iratokat felol
vasni: mert valami felett határozni, a minek tar
talmát nem ismerjük, teljesen lehetetlen, legalább 
megnyugtatólag határozni nem lehet. Ha tehát 
Bónis képviselőtársam indítványa nem fogadtat
nék el, kérem az iratokat felolvastatni. 

Elnök : Ha a t. ház beleegyezik , az iratok 
fel fognak olvastatni. (Halljuk!) 

Csengery Imre jegyző olvassa ez ügyre vo 
natkozó iratokat.) 

Elnök : Méltóztassanak határozni. 
SimOnyi E r n ő : Itt a képviselők immunitása 

van kérdésben: kérdem, miből áll a képviselői 
immunitás V Nézetem szerint abból, hogy a t. 
ház beleegyezése nélkül egy képviselő sem tar
tóztatnánk le. akár bíróság, akár bárminemű más 
hatóság által. Miért tartotta magának fen a ház 
azon jogot, hogy beleegyezését fogja adni, vagy 
azt megtágítdui a képviselők letartóztatását illető 
rendeletek, parancsok, vagy bírói ítéletekre nézve? 
U g y hiszem, azért, hogy a t. ház saját meggyőző
dése szerint ítéljen, hogy ott nem a hatalom ré
széről való üldöztetés forog-e kérdésben, hanem 

'• hogy meg akar győződni a ház, hogy a bepanaszolt 
I képviselő csakugyan törvénysértést követett el. 

Ha a képviselőház meggyőződik, hogy egy 
tagja a törvényt világosan megsértette, és hogy a 
törvény ezen megsértést börtönnel vagy bármi 
más módon fenyíti, akkor a kiadási engedélyt 
meg nem tagadhatja; de ha a háznak nincs alkal-

| ma erről meggyőződni, akkor ezen jog gyakorla
ta illusorius. 

Miképen áll a kérdés jelen esetben ? 
A köz vádló a kormány nevében megkeresi a 

' házat , adjon engedélyt arra , hogy egy tag-
i ja, ki a sajtótörvények ellen vétett, perbe fogathas-
; sék. A t, ház e kérdést nem veszi tárgyalás alá, 
', mert azt mondja: ezen kérdés a törvényes biróság 
| által fog elitéltetni; de ha mi már előbbb tárgyal-
| juk itt érdemileg a kérdést, praeoccupálnók abiró-
! ság ítéletét. Vagy azt mondjuk : ez bűnös, mit 
I mondanunk jogunk nincs, mert ez az esküdtszék 
l hatásköréhez tartozik; vagy pedig azt mondjuk: 
j bűnös, akkor meg kell tagadnunk a kiadatást. 

Hogy tehát az esküdtszék Ítéletének ne praejudi-
cáljon a t. ház határozata által, akkor, mikor a 

j kiadás kívántatott, a t. ház ezen kérdés tárgyalá-
j sába nem bocsátkozott, nem tárgyalta azt, vajon a 
j bepanaszolt képviselő megsértette-e a törvényt vagy 
j sem? (Felkiáltások: Mosl sem!) 
j A dolog most másik stádiumába lépett át. A. 
j bíróságok ítéltek, az ítélet most kézbesittetett a vád-
{ lottnak és kézbesittetett a képviselőháznak tudo-
j másul vétel végett; de a t. képviselőháznak arról, 

hogy és ki által, micsoda törvények szerint ítélte
tett légyen el egyik tagja, semmi tudomása niucs. 
(Ettenmnntiá* a jobb oldalról.) Ha az egyes képvise
lőknek a hírlapokból van is tudomásuk, ez az or
szággyűlés előtt nem tudomás. Ha a t» háznak 
nincs alkalma a felett itélélni, .Felkiáltások: Mi 
nem ítélünk!) ismétlem, ha a t. háznak nincs alkalma 
a felett itélni, hogy a képviselő, a ki elzárandó, 
valóságosan elkövette-e a törvénysértést: akkor a 
képviselői immunitás illusorius. 

T. képviselőház! Én nem akartam se tegnap, 
midőn kötelességemnek tartottam ezen tárgyhoz 
hozzászólni a végből, hogy a törvény nem csak 
a múltra, hanem a jelenre nézve is tiszta és olyan 
legyen, hogy azt mindenki megérthesse, se a bírói 
eljárás, az ítélet kimondásának kritikájába vagy 
jellemzésébe bocsátkozni; és ezt ma sem fogom 
tenni. Tudtam én jól akkor is, hogy az ide most 

j nem tartozik, és tisztelem a birói függetlenséget; 
I tisztelem azt, ugy, mint akárki e házban; de nem 
| vihet ez engem annyira, hogy megengedjem, 
I hogy a biró, bárki legyen az. a törvény világos 
! szava, a törvény világos értelme ellen Ítéljen; 
j (Zaj) ha pedig ez megtörtént, kell . hogy ez 
i valami módon orvosolható learyen. (ügy van! aszal-
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gö balon.) Szomorú állapot volna az, ha az ország ) 
egyik törvényszéke a törvény legvilágosabb sza- I 
vai, legvilágosabb értelme ellen ítélvén, ez ellen 
nem volna orvoslás. 

Zichy Jenő g r : Végezzük el már! 
S i m o n y i E r n ő : Nem tudom, képviselő' úr j 

oly Dagyon sürgősnek találná-e a vita befejezését, ! 
ha arról volna szó, hogy ő tétessék egy észten- ! 
dőre börtönbe? (Derültség.) Különben itt nem em
berről, hanem nagy elvről van szó. 

Annak az állapotnak sem szabad léteznie, j 
hogy ha a biró a törvények világos értelme ellen •> 
ítél, ez ellen orvoslás ne legyen. Igenis van tör- < 
vénykönyvünkben orvoslás, és ha azon páratlan 
helyzetben nem volnánk, hogy e házban egy tör- ; 
vénykönyv sincsen, kikerestem volna törvénye- : 
kikből azt, mely a törvényhozásnak jogot ad arra, | 
hogy a törvényeket magyarázza. Én e czélból \ 
intéztem a kérdést az igazságügyminiszter úrhoz* \ 
hogy magyarázza meg ezen törvények két szaka- | 
szának értelmét, mert ezeket ő maga irta az ország- ; 
gyűlés meghatalmazása folytán. A törvény azt 
kívánja, hogy az országgyűlés magyarázza a tör- j 
vényt, mert az országgyűlési maga alkotta azt. Itt 
azonban a legalkalmasabb személy ennek meg
magyarázására a miniszter úr volt, ki ezen törvé
nyeket az országgyűlés megbízásából alkotta: 
azért kértem őt arra, hogy magyarázza meg a 
törvényt ; különben az országgyűlést kértem vol
na fel, méltóztassék megmagyarázni ezen tör
vényt, S ha az országgyűlés azt találta volna, 
hogy más magyarázat adatott azon törvénynek 
a hétszemélyes tábla által, én nem hiszem, hogy a 
kormány megengedte volna, hogy az országgyű
lés magyarázata ellenére a hozott ítélet végre
hajtassák. 

Uraim, ezen napokban, ha jól emlékszem, 
csak tegnap vagy tegnapelőtt, alkottunk a többek 
közt egy törvényt, mely szerint, ha valaki saját 
fogyasztására 20 ölnél több dohányt ültet, holdan-
kint egy forinttal büntettessék; de ha valamelyik 
bírónak azt az ítéletet tetszik hozni, hogy ne egy 
forinttal büntettessék, hanem ny akaztassék le azon
nal . . (Nagy nyugtalanság.) Ha már a biró eltér a 
törvénytől, akkor mindegy: nagyobb vagy kisebb 
a visszaélés. Én azt kérdem : hogy az ilyen eset
ben az igazságügyminiszter úr azt gondolja-e, 
hogy kötelességét fogja teljesíteni, ha annak vég
rehajtását nem akadályozza meg ? 

Igen szerettem volna, ha a t. igazságügymi
niszter úr egyenes feleletet adott volna kérdésemre, 
hogy miként értelmezi e szakaszt; e helyett azon
ban azt mondotta, hogy adott volna magyaráza
tot, ha már ezt a hétszemélyes tábla nem magya

ráz ta volna. (Felkiáltások: Nem ugy mondotta ! Zaj.) 
Igenis, meglehet, más szavakkal; de ez volt az 

értelme. Azt mondotta , hogy ha a hétszemélyes 
tábla, mielőtt az ítéletet kimondja, hozzá folyamo
dik, (Felkiáltások : Ez egészen más!) akkor megma
gyarázta volna, mikép kívánja ezen szakaszokat 
értelmezni; de miután a hétszemélyes tábla ezt 
nem tette, hanem Ítéletet hozott, ó' többé azt nem 
magyarázhatja. (Helyeslés. Igaza van!) 

Én azon meggyőződésben vagyok, hogy a 
törvényszékeknek a törvényeket elmagyarázni, a 
törvények mellőzésével ítélni nem szabad, mert 
akkor törvényt alkotnak, ez pedig a törvényhozás 
és nem a törvén}7szék feladata. 

Ha a t. miniszter úr megmondotta volna vi
lágosan, mikép kivánja ezen szakaszt értelmez-
tetni, akkor mi legalább jövőre tudnók magunkat 
mihez tartani, akkor látnók, hogy az ő magyará
zata szerint a hétszemélyes tábla helyesen itélt-e 
vagy nem ? De azt kell következtetnem, hogy a 
miniszter úr is akként kivánja magyaráztatni a 
kérdéses törvényt, mint azt a héts emélyes tábla 
magyarázta, mert azt mondotta, hogy hiszen ezen 
perben minden remediumot kimerített a vádlott, 
hogy ezen perben semmi el nem hamarkodtatott, 
hogy a bíróságok helyesen jártak el. (Ug j van! 
a jobb oldalon.) 

Már ez, kérem , véleménykülönbséget is en
gedhet meg. Én ezen perben követett eljárásnak — 
hiszem és reménylem, lesz alkalom a házban lüze-

| tesen tárgyalni ezen kérdést, mert ez oly nagy
fontosságú kérdés, mely a tüzetes megvitatást 
megérdemli; sokkal több forog itt kérdésben, mint 
azon 30.000 forint, melyet egyik képviselő úr a 
jobb oldalon emlegetett, mert itt személy- és va-

! gyonbátorság forog kérdésben, ez pedig oly kérdés, 
melyet tüzetesen megvitatni érdemes — én, mint 

| mondtam, ezen eljárásnak részletezésébe most bele-
| ereszkedni nem akarok, mert elismerem, hogy ez 
inparlamentalis eljárás volna; de engedje meg a 
miniszter úr, hogy miután ő azt mondotta, hogy 
a vádlott ezen perben minden remediumot felhasz
nált, hogy a törvényszék mindenben helyesen, 
elhamarkodás nélkül járt el, hogy én nézetem 
szerint meg azt mondjam, hogy ezen esetben min
den visszaélés elkövettetett, hogy ezen eserben 
minden, önmaga a kormány által alkotott törvény 
megsértetett, (Ugy van! a széhö bal oldalon) meg
sértetett pedig egy magános honpolgár ellenében, 
a hatalom érdekében. (Igaz! a szélső bal oldalon.) 

T. ház, ha e sajtóperben követett eljárás 
elejétől végig kinyomatik és a müveit európai r^e l -
vekre lefordittatik, (Közbeszólás jobb felöl : Az jó is 
volna!) a müveit Európa a civilizált népek sorá
ból ki fogna bennünket törölni. (Zajos helyeslés a 
szélső bal oldalon. Fölkiáltások jobbról: Csak tessék 
kinyomatni!) 

• Tökéletesen megelégszem, ha ez aa egész 
22* 
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eljárás nyilvánosságra kerül. (Közbeszólás jobb fe
löl ; Hiszen ott van!) 

Nem is azért beszélek most, hogy itt valakit 
meggyőzzek. 

Igen nagy sajnálatomra, és megvallom, nem 
a maga rendje szerint, ezen kérdés itt pártkér
désként tárgyaltatik, ezen kérdést pedig pártkér
déssé tenni szabad uem volna. {Helyeslés a szélső 
bal oldalon. Jobbról : Ki teszi azzá f) 

Az igazságügyi miniszter urnák még csak 
azon megjegyzésére akarok észrevételt tenni, {Hall
juk !) midőn azt mondotta , hogy ez mellékes kér
dés. Megvallom, hogy ezen kifejtése kissé kemé
nyebb megtorlást érdemelne, mint én teendem. 
{Közbeszólás jobbról: Tessék!) Én csak azt mon
dom : vigyázzanak a t. képviselő urak arra, {Közbe
szólás jobb felöl : Nem fogadunk el leczkét!) hogy az 
igazság egyformán méressék mindenki számára. 
Midőn két hatalom, mely egymással háborúban 
volt, békeszerződésre lép , rendesen ezen béke
szerződésnek első pontja azt mondja , hogy elha
tároztatott, miként ezentúl ő felsége X király és ő 
felsége Y király közt legyen örökös béke és ba-

Ez minden békeszerződésnek első pontját 
képezi, még akkor is, midőn az egész világ tudja, 
hogy X és Y fejedelmek egymás ellen már is uj 
háborúra készülnek. í g y cselekesznek önök is, 
uraim, midőn a miniszter űr és az őt támogató 
párt ezen házban ugy járnak el, mintha biztosítva 
lennének, hogy önök közt és a királyi ügyek igaz
gatója közt örökös béke és barátság fog fenállani. 
{Zajos tetszés a szélső bal oldalon.) 

T. ház ! Nem fog-om tovább türelmöket fárasz-
tani, és csak azt kívánom, hogy a t. ház, mielőtt 
beleegyezését adja, hogy akármelyik tagja elfo
gassák, ezt tüzetesen tárgyalja. Ragaszkodom tehát 
azon indítványhoz, melyet Nyáry Pál képviselő
társam tett, hogy t. i, ezen tárgy a tízes bizottság-
koz tétetvén át, a maga formája és rendje szerint 
tárgyaltassék. 

ManojlOViCS E m i l : T .ház! {Szólt már egy
szer!) Bocsánatot kerekjén csak az irományok fel
öl vasasát kértem, és most a tárgy hoz akarok szólni. 
{Halljuk!) 

Egyenesen és határozottan kijelentem a t. 
ház előtt, hogy a parlamentalis omnipotentíának 
barátja nem vagyok. 

Pulszky Ferencz : Sajnáljuk. 
ManojlOViCS E m i l : Igazán sajnálja? 

Pulszky képviselő úr, ugy látszik, tévedésben van 
arra nézve, a mit mondani akarok. Épen azért 
nem ismerhetem el a képviselőháznak vagy az 
országgyűlés, vagy a törvényhozás mind a három 
factorának azon jogát , hogy törvényesen hozott 
Ítéletet megsemmisíthessen, vagy legalább is sn-
perrevisorium forumot gyakoroljon. {Derültség. 

Most is sajnálja Pulszky f) Ennek követkestében a 
t. ház természetesen nem fogja tőlen azon indít
ványt várni, hogy a felolvasott Ítéletnek tárgya
lásába bocsátkozzék és a felett vitatkozzék, hogy 
törvényesek-e az ítéletek ? volt-e joga ekként ítélni 
az esküdtszéknek ? és átalában a hétszemélyes tábla 
helyesen járt-e el ? 

Azonban a felolvasott iratokból én azt veszem 
észre, hogy itt tulaj donkép végrehajtható ítélet 
nem is existál. {Ellenmondás.) Megmondom okát is. 

A tárgyat ennélfogva oly fontosnak találom, 
hogy megyőződésem szerint felette rögtön itt ha
tározatot hozni nem lehet, hanem nézetem szerint 
is Bónis képviselőtársam indítványa értelmében a 
tárgyat a tízes bizottsághoz kell utasítani. 

Azt, a mit állítottam, az igazságügyminiszter 
úr rendeletére és pedig azon rendelet 83-dik szaka
szára alapítva, a mely így hangzik : „Midőn pe
dig a meg nem jelent vádlott fogságra is ítéltetik, 
ezen büntetés ujabb esküdszéki eljárás nélkül nem 
lesz rajta végrehajtható, hanem az ítéletnek az íe-
end következése, hogy az elitélt vádlottnak es
küdtszék elé állítása a köztörvényhatóság utján, ha 
egyébként nem lehet, személyének letartóztatása 
által is eszközöltetik.u Ezen szakasz tehát azt 
mondja, hogy ha a vádlott in contumatiam Ítélte
tik el fogsági büntetésre, és később előkerül, ezen 
in contumatiam hozott ítéletet ellene végrehajtani 
nem lehet, hanem a tárgyalást újból meg kell 
indítani, és ezen szakasz értelmében hozott ítélet 
alapján lehet őt előállítani. {Zaj. Ellenmondás.) 

Megengedem, hogy talán ezen szakasz nincs 
jól stilizálva: de én ugy hiszem, nem áll köteles
ségemben kutatni, hogy a ki ezen szakaszt csinálta, 
minő arriére penséekkel csinálta, hanem azt, mit 
i r t A ki pedig a magyar nyelvet birja, azt hiszem, 
belőle mást kiolvasni nem tud. 

Kétségen kívüli tény, hogy a Böszörményi 
ellen, fogságra szóló ítélet in contumaciam hoza
tott ; tény az is, hogy Böszörményi jelenleg itt van, 
hogy Böszörményi a bíróság elé idéztetett, követ
kezőleg, hogy Böszörményi előállítása ellen többé 
akadály fen nem forog. 

En tehát azt következtetem ezen szakasz ér
telme szerint, hogy nincs végrehajtható ítélet; és 
a dolgok ezen stádiumában a t. háznak nem lehet 
ex tapete eljárni, hanem a tízes bizottsághoz kell 
az ügyet áttenni véleményes jelentéstétel végett. 
{Helyeslés a bal oldalom.) 

Horvát Boldizsár igazságügyminiszter: 
A t. képviselő úr igen helyes praemissákbóí a le
hető leghelytelenebb következtetést vonta. (Hall-
jnk!) Felállította ugyanis azon tételt, hogy a kép
viselőház az országgyűlés és a törvényhozás egy 
factorának sem, sőt a törvényhozás mind három fac
torának sincs az a joga, hogy megítélhesse, vajon 
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í g y alkotmányos bíróságok által hozott ítélet 
helyesen s a törvény értelmében van-e hozva vagy 
nincs? szóval, hogy az alkotmányos bíróságok 
ítélete fölött superrevisionalis fórum a képviselőház 
nem lehet. Ez helyes praemissa. És mégis minő 
következtetést huz belőle? Azt,hogy a ház föl van 
jogosítva a felett ítélni, vajon végrehajtható-e az 
ítélet vagy nem? (Helyeslés jobbról.) 

A bemutatott s fölolvasott iratokból kitűnik 
először, hogy a sajtóbiróság által Böszörményi 
László — nem tudom, egy évre-e vagy mennyi 
időre ? — elitéltetik. Föl volt olvasva a hétsze
mélyes tábla végzése, mely szerint a támasztott 
sérelmi panasztól elüttetik. Már most van-e más 
remedium vagy nincs? azt bizonyosan nem a t. 
képviselő úr, mint e ház tagja, fogja megítélni, ha
nem meg fogja ítélni az illető semmisitó' szék, a 
hova a sérelmi panaszok elintézése tartozik. 

Én tehát nem foghatom meg, mért akarja a t. 
képviselő úr ezt a ház bizottságának kiadatni? 
Azért-e, hogy az ítéletet superrevisio alá vegye ? 
Mert más czélja csak nem lehet. 

A dolog természetében fekszik, hogy ítéletet 
nem azért hoznak, hogy az irott malaszt maradjon 
papíron, hanem hogy exequáltassék. Vajon az 
exequálás törvényes feltételei meg vannak-e vagy 
nincsenek ? a fölött ítélni a bíróság fog; de mi jo
gosítva nem vagyunk. (Helyeslés a jobb oldalon. 
Zaj balról.) 

Egyébiránt több időt vesztegetni ezzel már 
nem akarok. (Szavazzunk!) 

DobrzánSZky Adolf : Oda tereltetett ezen 
ügy, hogy az eszmék tisztázása valóban szüksé
gessé vált, kivált a bíróságok hatáskörére, illetőleg 
a bírósági ítéletek megmásitására nézve. 

Ha e tekintetben valaki tőlem azt kérdezné : 
hogy gyakorol hatja-e a t, ház a superrevisorium 
fórum (Zaj) vagy a semmitő törvényszék hatás
körét, ha csak kivételesen is ? én azt válaszolnám, 
hogy nem; ha valaki azt kérdezné tőlem , hogy 
van-e polgári perben az ellen orvoslat, ha a leg
főbb bíróság határozott? akkor azt válaszolnám 
•egész positivitással, hogy nincs, hogy el van döntve 
az ügy véglegesen, még az esetben is, ha a bíróság 
törvényellenesen ítélt volna. Ha pedig azt kér
dezné tőlem valaki , van-e bünfenyitő perben or
voslat a legfőbb törvényszék ítélete ellen ? azt 
mondanám, van, de ezen orvoslat a k-jgyelem útja. 
A szőnyegen forgó ügyben nincs szerintem más 
orvoslat, mint a kegyelem utján, habár a legfel
ső biróság meggyőződésem szerinti törvényel-
ledesen járt e l ; de épen ez okból felírhat a t. ház 
az illetékes legfelső helyre. (Derültség, élénk ellen
mondás.) 

E g y másik, szintén a kegyelemhez vezető ut az 
e házban elfordult interpellatio a t. igazságügy mi

niszter úrhoz, mert ez, ha meggyőződött a legfőbb 
biróság törvényellenes eljárásáról, szintén azt te
heti, mint a t. ház, vagyis felterjesztése folytán 
csakugyan megakaszthatja az ítélet végrehajtá
sát. De ugyanezt eszköszölheti a t. ház is, a nélkül, 
hogy belebocsátkoznék abba, vajon jól ítélt-e az 
illető biróság; s eszközölheti vagy negatív ma
gaviselete által, hogy t. i. választ nem ád az illető 
bíróságnak, vagy pedig egyenesen kimondja vá
laszában, hogy ki nem adja képviselő tagját, 
mert ehhez joga van, (Ellenmondások.) 

Mindezeknél fogva azt hiszem, hogy Manoj-
lovics barátom helyes indítványához képest vizs
gáltassák meg nálunk az ügy bizottságilag tüzete
sen, mert csak akkor fog kiderülni, vajon kiadja-e 
a t. ház ? és vajon fog-e felelni mindjárt vagy ké-
sőbb ? mert az ítélet addig, míg a ház nem felel, nem 
végrehajtható, a mennyiben hazai törvényeink, fe
lesül a!723-ki , nem jut eszembe, melyik t. ez. vi
lágosan azt mondja, hogy a ki a törvényhozás 
valamely tagját letartóztatja, az majoris potentiaó 
actust követ el. 

r 

En tagadon\, hogy a szóban forgó ítéletet, há 
az a legfőbb biróság által ki is van mondva, merné 
valamely bíróság addig, mig Böszörményi tagtár
sunk lenni meg nem szűnt, végrehajtani a t. ház 
világos e részbeli engedelme nélkül, mert fenállő 
hazai törvényeinek alapján kereken tagadom, 
hogy joga volna bárkinek, tehát bíróságnak is, a 
törvényhozás bármely tagját letartóztatni, s ez ál
tal valamely választó kerületet képviseltetési jogá
tól megfosztani. 

Hallottam ugyan a zúgás közben emiite ni, hogy 
Böszörményi László a pernek ellene lett megindí
tása óta megszűnt a képviselőház tagja lenni; de 
ez nem áll : mert ha tagtársunk lenni megszűnt 
volna, akkor nem jelentette volna ide annak fog
ságra lett elitéltetését a bíróság. Aztán hallottam 
említeni, hogy az előttünk fekvő ítélet folytán 
szűnt meg tagtársunk lenni; de ezt is tagadom : 
mert ez eddigelé ki nem mondatott, s nem is 
rendelt a t. ház uj választást. Böszörményi te
hát jelenleg is tagtársunk, és mig az marad, ad
dig bármely biróság nem meri őt letartóztatni, mi
előtt a t. háztól erre világos felhatalmazást nyerne. 

Én tehát pártolom Manojíovics barátom in
dítványát; de pártolom Hodosiu képviselőtársam 
azon indítványát is, miszerint a biróság, ha neta
lán mégis merészelte volna, világos törvényeink 
ellenére, letartóztatni egyik tagtársunkat, azt, ne
hogy az 1723 ik évi e részbeli törvények szigora 
alá vonathassék, azonnal szabad lábra állíttassa, 
(Szavazzunk!) 

E l n ö k : Szólásra senki sem lévén többé 
feljegyezve, következik a szavazás. Miután a t. 
ház az iratok felolvasását elrendelte, ez által azon. 
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aggodalom, mintha az illető ítéletek nem lettek 
volna mellékelve a jelentéshez, eloszlott, és a tár
gyalás be van fejezve. Következik a szavazás. Az 
első kérdés arra szól, a mit én voltam bátor indít
ványozni a t. ház előtt: t. i. miután az iratok már 
fel is olvastattak, azokat a ház tudomásul veszi-e ? 
Ez az első kérdés. 

Madarász JÓZSef: Szabad a kérdéshez szó
lani ? (Nem szabad!) Felette csodálkozom, t. ház, 
hogy a kérdéshez óhajtván szólni, néhány szava
kat hallottam: hogy nem szabad. {Zaj) Ép ehhez, 
mielőtt a kérdés megletetnék, ép arra van jogom 
és kötelességem nyilatkozni. Ezért, mivel Bónis 
képviselőtársam által tétetett egy, e kérdéssel ellen
kező indítvány, mely azonban, nem iudom, indit-
vényképen fogadtatott-e el; én pedig mielőtt az 
iratok felolvastattak —• épen azért, hogy a kérdés 
szavazásra tűzessék, a kérdésnek tárgya legyen 
— e kérdéssel ellenkező indítványt illő tisztelet
tel a ház elnökéhez benyújtottam: minden esetre 
kérem a t. ház elnökét, mielőtt a kérdést szava
zásra kitűzi, egyúttal azon indítványt is, melyet 
beadtam,és mely etárgygyal szoros összeköttetésben 
van, felolvastatni szíveskedjék, csak azért is, mert 
azok, kik netán szavaznának, kell hogy okvetle
nül tudomással bírjanak arról, hogy ezzel egy el-
leninditvány beadatott. 

Csengery I m r e jegyZő (Jelolvassa Mada
rast József indítvány át.) 

E l n ö k l Bátorkodom tehát a kérdést feltenni. 
Méltóztassanak azon képviselő urak, kik a sajtó-
biróság elnöke által a képviselőházhoz benyúj
tott iratokat tudomásul veszik, felállni. (Megtör
ténik*) A többség tudomásul veszi. 

Újvidék szabad kir. város közönsége a kér-
vényi bizottságot utasítani kéri, hogy a szerb 
nemzeti színház államsegélyzése iránti folyamod
ványát terjeszsze elő. 

Oláh Sándor aradi ügyvéd néhai Groger Manó 
hagyatékából jarő s az államkincstár által fizetendő 
jutaimi illetősége iránti kérvényét végleg elintéz
tetni kéri. 

Macskásy Anna, özv. b. Győrffy Zsigmondné 
az 1849-ki szabadságharcában sebesült honvé
dek ápolására a kormánytól utalványozott, de ke
zéhez nem jutott 2000 frtot kamataival együtt kifi
zettetni kéri. 

Veszprém megyébe kebelezett Somló-Vásár
hely és Devecser mezővárosok elöljárói a 18 év 
óta tartott lovas katonaságot máshová kérik el
helyeztetni. 

NiCOlíCS S á n d o r .* Torontál megye János
föld közönsége lakóinak folyamodványát van sze
rencsém benyújtani, mely szerint a tőlök illeték
telenül követelt több évi adónak elengedésért ese-
űeznek. Kérem a kérvényí bizottsághoz utasitni. 

E l n ö k : Átadatik a kérvényi bizottságnak,. 
Napirenden van az átalában és részleteiben 

elfogadott dohányjövedéki törvényjavaslat végle
ges megszavazása. 

Várady JánOS: Magam és több képviselő
társam nevében bátor vagyok az igazságügyér 
úrhoz interpellatiót intézni. (Nagy zaj. Nincs most 
helyén! Hagyja holnapra.') Tehát holnap fogom 
előadni. 

Csengery Imre jegyző (olvassa az elfoga
dott törvényjavaslatot a dohányjövedékröl.) 

E l n ö k : Kérem a t. képviselőket, kik a do
hányjövedék iránti törvényjavaslatot átalában és 
részletesen, a mint felolvastatott, elfogadják, mél
tóztassanak felállni. (Megtörténik.) A dohányjöve
dék iránti törvényjavaslat elfogadtatik. 

Következik a szeszadóról szóló törvényjavas
lat végleges megszavazása. 

Csengery Imre jegyző (olvassa a szeszadó
ról szóló törvényjavaslatot.) 

E l n ö k : Kérem azon tisztelt képviselőket, a 
kik a szeszadó iránti törvényjavaslatot átalános-
ságban és részleteiben elfogadják, méltóztassanak 
feíállani. (Megtörténik.) A szeszadó tárgyában be
adott törvényjavaslat átalánosságban és részletei* 
ben elfogadtatott. 

Napirenden van az 1868. július I-sejétől 
ugyanazon évi szeptember hó 30-áig viselendő 
közterhekről szóló törvényjavaslat s a központi 
bizottságnak é törvényjavaslatról bemutatott jelen
tésének tárgyalása. 

Csengery I m r e fegyZÖ (olvassa a törvény
javaslatot). 

Bojanovics Sándor előadó: A központi 
bizottság az 1868. évi július hó 1-től ugyanazon 
évi szeptember 30-áig viselendő közterhekről szóló 
törvényjavaslat elfogadását, a törvényjavaslat be
vezetésében megjelölt indoknál fogva, a t. képvi
selőháznak ajánlja. 

E l n ö k : El méltóztatik fogadni a t. ház a köz
terhekről szóló törvényjavaslatot átalánosságban ? 
(Elfogadjuk !) E szerint a törvényjavaslat átalános
ságban elfogadtatik. 

Következik a részletes tárgyalás. 
Csengery I m r e j e g y z ő (olvassa a törvény

javaslat czimét.) 
B u j a n o v i c s S á n d o r e l ő a d ó : A törvényja

vaslat czimébe tévedésből becsúszott „június" szó 
helyett: „július* teendő. (Helyeslés.) 

Csengery Imre j e g y z ő (olvassa a törvényja
vaslat bevezetését.) 

Bujanovics Sándor előadó: A bevezetés 
utolsó sorában a „tárgyalása" szó után kimaradt 
„addig" igtattassék be. (Helyeslés.) 

l) Lásd ass Irományok 256-dik azámát. 
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Csengery I m r e j e g y z ő (ohmmá a törvényja
vaslat első szakaszát.) 

Bujanov ic s Sándor e l ő a d ó : Az első sza
kasz 3-ik sorában ezen *zó helyett: „államegyed
áruság" tétessék; „államjövedékek", s ugyanezen 
sorban a „június" szó helyett: „július.tf (Helyeslés.) 

Csengery Imre jegyző {olvassa a második 
szakaszt.) 

Bujanovics Sándor előadó: A központi 
bizottság a második szakasz 3-ik sorában előfor
duló „magában* szót mint fölöslegest kihagyan-
dónak indítványozza. 

Elnök: Elfogadja a t. ház a központi bizott
ság módosítását ? (Elf>gadjv>k !) A második szakasz 
a központi bizottság módositása szerint fog kiiga-
zittatni. 

Csengery Imre jegyző {olvassa </ harmadik 
szakaszt.) 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a harmadik sza
kaszt? {Elfogadjuk!) El vau fogadva. 

Csengery Imre j egyző (olvassa a negyedik 
szakaszt, mely szintén változatlanul elfogadtatilc.) 

Elnök: Miután a t. ház átalánosságban és 
részleteiben elfogadta ezen törvényjavaslatot, a 
végleges szavazás talán a holnapi ülésben történ
hetnék ? 'Helyeslés.) 

Következik a lottojövedék és egyéb közvetett 
adók iránti törvényjavaslatok tárgyalása. 

Csengery Imre jegyző {olvassa a lottojöve
dék iránti törvényjavaslatot'•'). 

E l n ö k : Miután már a t. ház ezen törvényja
vaslatot átalánosságban elfogadta, midőn vala
mennyi törvényjavaslat felett folyt a tárgyalás: 
következik a részletes tárgyalás. 

Csengery Imre jegyző {olvassa az első sza
kaszt. ) 

Kerkapoly Károly előadó: Lzen szakaszt 
a központi bizottság a következővel óhajtaná ki
cserélni : „A pénzügyminiszter felhatalmaztatik, 
hogy a lottojövedék iránt jelenleg fenálló szabá
lyokat, a törvényhozás további intézkedéséig, ér
vényben tarthassa a következő módosításokkal.'' 
(Helyeilés.) 

Csengery Imre jegyző {olvassa a 2, 3. és 
4-ik szakaszt, melyek észrevétel nélkül elfogadtattak.) 

E l n ö k : Ezen törvényjavaslat is holnap fog 
végleg megszavaztatni. 

Következik a seradóra vonatkozó törvényja
vaslat. 

Csengery I m r e j e g y z ő (olvassa a seradóra 
vonatkozó törvény)avastatot2). 

E l n ö k : Átalánosságban már elfogadta a t. 

') Lásd a 243. sx. iromány Ill-dik mellékletét 
a) Lásd aü irományok 243-dik aüámáttak IV. mellékletét. 

I ház ezen törvényjavaslatot; most a részletes tár
gyalás következik. * 

Csengery Imre jegyző (olvassa a törvényjar 
vasld czimet.) 

Kerkapoly Károly előadó: A czimet igy 
kívánja módosíttatni a központi bizottság : „A ser
adóról." 

Elnök: Elfogadja a t. ház a czimet a köz
ponti bizottság által javaslott módosítás szerint ? 
(Elfogadjuk!) Elfogadtatott. 

Csengery Imre jegyző {vívassa az ekö sza
kaszt.) 

G h y c z y Ignácz : Ezen törvényjavaslatban, 
a mint itt fekszik, mondatik, hogy a fogyasztási 
adó az 1868-ik évtől kezdődik; hanem a határidő 
nincs kitéve ; tehát azt bele kellene tenni. 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter : 
A részletes tárgyalás most kezdődik: és akkor bá
tor lettem volna kijelenteni, hogy augusztus 1-étöl 
kezdődik a határidő. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Tehát ezen határnap fogbeigtattatni. 
Csengery Imre jegyző (olvassa a második 

szakaszt.) 
E l n ö k : Elfogadja a t. ház a második sza

kaszt? (Elfogadjuk!) Elfogadtatott. Ezen törvény
javaslat is holnap fog végleg megszavaztatni. 

Csengery Imre j e g y z ő (olvass i a törvény
javaslatot a czukoradóróV). 

Csanády Sándor: Kérném azon eddigi 
rendszabályokat és törvényeket felolvastatni, kü
lönben nem tudok hozzászólni a tárgyhoz. (Zaj.) 

E l n ö k : Átalánosságban elfogadja a t. ház? 
(Elfogadjtok!) Következik a részletes tárgyalás. 

Csengery Imre jegyző (olvassa a czimet.) 
Kerkapoly Károly előadó: A czimet igy 

óhajtja a bizottság*. „A czukoradó iránt." 
Elnök: Elfogadja a t. ház? {Elfogadjuk!) 

Tehát a czim ugy lesz, mint a bizottság jelentésé
ben van. 

Csengery Imre jegyző (olvassa a bevezetést, 
melyre nem történik észrevétel; aztán az clsö szakaszt. 

Kerkapoly Károly előadó: A bizottság az 
első szakaszt igy módosította: „A pénzügyminisz-

| ter felhatalmaztatik, hogy a czukorgyártás meg
adóztatása iráut eddig fenállott szabályokat és 
adótételeket az 1869. deczember 31-dik napjáig 

I érvényben tarthassa." (Helyeslés.) 
SomoSSy I g n á c z : f. ház! Nincs észrevéte-

i lem az iránt, hogy az első szakasz ugy, mint a bi-
j zottság által is formulázva van. megmaradjon; 

hanem észrevételemet a jövendőre teszem. 
Tapasztalás szerint a Magyarországban meg az 

í örökös tartományokban termelt czukorrépának 
| czukortartaínm közt olv nagy a különbség, hogy 

') Lásd aa Irományok 243 áik iaimkoük VII. mellékletét. 
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figyelem nélkül hagyni nem lehet, minthogy az 
ottani répa czukortartalma y,-addal több, t. i. mig 
Magyarországon 14— 15 mázsából, addig az örö
kös tartományokban 10 —12 mázsa répából kerül 
ki egy mázsa czukor. Azonkívül figyelmébe aján
lom a háznak azt is, hogy a pénz és a munkaerő 
előállítása tekintetében Magyarország és az örökös 
tartományok közt szintén nagy különbség van. 

Annálfogva tekintetbe véve mindezen különb
séget, bátor vagyok inditványozni jövendőre néz
ve azon határozatot: hogy a miniszter figyelmét 
irányozza oda, miszerint ne a nyers, hanem a mái-
kész gyártmány jőjön adózás alá. 

Ezt nem csak az illető termesztők érdekéből, 
hanem maga a mezőgazdaság előmozdítása tekin
tetéből ajánlom. 

Lónyay Menyhért pénzügyér: T. ház! 
Arra nézve, hogy a Magyarországban termelt ré
panemek nem oly czukordúsak, mint az örökös tar
tományokban termeltek, magam is osztozom a t. 
képviselő úr észrevételeiben. Kivéve Magyaror
szág egy-két vármegyéjét, p. Sopront és Mosonyt, 
hol hasonló répa termesztetik, az ország nagy ré
szében a föld termő ereje nagyobb, és a vegyület 
különböző levén, bizonyos mennyiségben nem le
het ugyanazon mennyiségű czukrot készíteni, mint 
az örökös tartományokban. Ha tehát a gyártmányt 
lehetne megadóztatni, ez Magyarországra nézve 
kedvezőbb lenne; s erre nézve mindazon adatokat 
igyekeztem megszerezni, melyek a magyarországi 
czukorgyártásra vonatkoznak; s ez ügyben már a 
másik minisztériummal is értekeztem; de most. 
egyszerre, uj rendszerre átmenni még sok nehéz
séggel járna, Kidönben, hogy mennyire előnyös a 
czukorgyártás Magyarországban, azt tartom, bő
vebben fejtegetni nem szükséges. A minisztérium 
mindent el íog követni, hogy e részben is az or
szág érdekeinek megfelelő reformot eszközöljön. 

E l n ö k : Elfogadja-e a t . ház az első szakaszt? 
(Elfogadjuk'.) Következik a második szakasz. 

Csengery Imre jegyző (olvassa a második 
szakaszt. Elfogadjuk!) 

E l n ö k : A törvényjavaslat elfogadtatván, hol
nap végleges megszavaztatása következik. 

I£S. (Június 25. 1868.) 

J u S t h JóZSet: Nem akarok a törvényjavas
lat elfogadása ellen szólani; csak azon óhajtáso
mat nyilvánítom, hogy a jegyző xír a miniszter úr 
nyilatkozatát jegyzőkönyvbe vegye. {Zaj.) 

Kerkapoly Károly előadó: Midőn a t.ház 
az általam javaslatba hozott szerkezetet elfogadta, 
ott a szeszről és czukorról egyaránt sző volt. 

E l n ö k : Következik az arany és ezüst áruk 
fémjelzését tárgyazó törvényjavaslat tárgyalása. 

Csengery I m r e j e g y z ő {olvassa a törvényja
vaslatot az arany- és ezüstáruk fémjelzéséről1). 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a részletes vita 
alapjául? (Elfogadjuk!) Átalánosságban elfogad
tatván, következik a részletes vitatás. 

Csengery Imre jegyző (olvassa a czimet, 
melyre nem történik észrcvélel', aztán az első szakaszt.) 

Kerkapo ly K á r o l y e l ő a d ó : A központi bi
zottság óhajtaná következőképen szerkeszteni az 
első szakaszt: „A pénzügyminiszter felhatalmaz-
tatik, hogy az 1867. január 1-ső napjától hatály
ban levő. az arany- és ezüst készitmények tartalmát, 
annak ellenőrzését és e végett eszközlendő fémjel
zését tárgyazó szabályokat a törvényhozás további 
rendelkezéséig ideiglenérvényben tarthassa." (He
lyeslés.) 

E l n ö k : Az első szakasz elfogadtatván, kö
vetkezik a második szakasz. 

Csengery Imre jegyző (olvassa a második 
szakaszt, mely észrevétel nélkül elfogadtatik.) 

Elnök: A fémjelzésre vonatkozó törvényja
vaslat elfogadtatván, harmadik felolvastatása szin
tén a jövő ülésre tűzetik ki. 

A pénzüg}'i bizottságnak az egyenes adókra 
vonatkozó jelentése már ki levén adva és szétoszt
va, felkérem az osztályok elnökeit, szíveskedjenek 
egymás közt tanácskozást tartani, és időt határozni, 
mikor tárgyalják az osztályok. (Vasárnap 8 órára 
van kitűzve!) « 

Holnap 10 órakor ülésre kérem a t. ház 
tagjait. 

Az ülés végződik d, u. 2 órakor. 

*) Láíd az Irományok 243-dik számának VIII. mellékletet. 




