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CCLII. OfíSZAGOS ÜLÉS 
1868. július 1-sején 

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

Tárgyai : Ifj. Rud^cs József b. szabadságot kap. Kérvények bemutatása. Stoll Károly a kereszthegyi bánya és hivatalos 
eljárások, Simonyi Ernő a félegyházi események iránt interpellálják a kormányt, mely is mind a két ügyben aaonnal válaszol. A köz
ponti bizottság beadja jelentését a föld- és házadó iránti törvényjavaslatokról. A bélyeg, illetékek s dijak iránti törvényjavaslatnak 
még függőben maradt 7 dik szakasza kitöröltetvén, többi részei ehhez módosíttatnak. 

A kormány részéről jelen vannak: Eötvös József 
b., Gorove István, Horvát Boldizsár, Lónyay Meny
hért, Wenckheim Béla b. 

Az ülés kezdődik d. e. 10't/i órakor. 

E l n ö k : Az ülést megnyitom. A mai ülés 
jegyzőkönyvét Mihályi Péter jegyző úr fogja 
vezetni. A szólani kívánok neveit Horváth Lajos 
jegyző "ár jegyzi. A múlt ülés jegyzőkönyve 
fog hitelesíttetni. 

Csengery Imre jegyző (olvassa a június 
80-án tartott ülés jegyzökönyvét.) 

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

Ifj. Rudies József b. képviselő egészségi álla
potának helyreállithatása végett 6 heti szabadságot 
kér engedélyeztetni. Megadatik. 

Liptó megye közönsége a megye részére en
gedélyezett kedvezményi kősónak nem Gácsor-
szágbóí, hanem Máramaros megyéből kiszolgálta
tását kéri eszközöltetni. 

Somogy megyébe kebelezett Kapos-Ujlak köz
ségének előjárói és összesen 30 választója a múlt 
hó 13-án Madarász József képviselő által a község 
néhány lakosától az 1867-ik törvények ellen alá
irt kérvényt, minthogy annak tartalma senkivel 
sem tudatott, semmisnek tekintvén, ellene tiltakoz
nak , és ezen tiltakozásukat, valamint az 1867-iki 
törvényekhez ragaszkodásukat Somssich Pál kép
viselő és alelnök úr által kijelentetni kérik. 

Mészáros Sándor és társai, csilizradványi la
kosok, a tagosítás utján 1860-ban elvett úrbéri ter
mészetű birtokaikat visszaadatni kérik. 

Mindezen kérvények a kérvényi bizottságnak 
adatnak ki. 

S t o l l Káro ly : Múlt évi deczember 30-án be
adott interpellátiom 260,000 ft. oly kiadásra vo
natkozott , mely , ha elérhető ezélra fordittatik, 

az államköltségvetés részletezése I I I . füzetének 
228—9 lapján előforduló 10,000 és 48,800 forint 
kiadás ma nélkülözhető. 

Óvatos és takarékos kincstári kezelést óhajtva, 
szárazon, de részletesen irtani le a tényeket, melye
ket a szakértőknek tekintetbe kell venni, hogy in
dokolt választ adhassanak. A t. képviselőház előtt 
az ügyet csak vázlatban adom elő. 

A kereszthegyi bányavizek kiszivattyuzására 
129 ezer forint áldozattal épített vízvezeték a 81 
ezer forintba került vizoszlopgépre nem vezetett 
elegendő vizet ; a vízhiányt tóépitéssel kellett pó
tolni, melyre 43 ezer frt kiadatván, a roskadozó 
gátot 1867-ben át kellett vágni, nehogy a kitörés 
által szerencsétlenség hozassák a vidékre. 

Midőn czéltalan kísérletekre czéltalan uj kia
dások lettek kilátásba helyezve, 1867. aug. 6-án 
óvó felszólalást intéztem a t. pénzügyiminiszter úr
hoz, és kértem, hogy több pénzt ne utalványoztas-
son addig, a meddig azon kérdés, létezik-e elegendő 
viz, mely mint erő bevezettetni szándékoltatik ? biz
tositható-e a tó ? megfejtve nem lesz. A bányaosz
tály — a kérdés megoldásán kívül — 6788 frtot utal
ványozott 50846 — 2146. sz. leiratával. 

Az építkezés újból megkezdetvén, újból törés 
történt, mely miatt a később ugy is betiltott épít
kezéssel feli kellett hagyni. 

Értésemre esvén, hogy az építkezési körül
mények, a helyi viszonyok megbirálására egy bi
zottság küldetett ki, hogy annak vezetésére Rittin-
ger Péter cs. k. miniszteri tanácsos kéretett fel, 
folyó évi január 22. levelemmel figyelmeztettem a 
pénzügyminszter urat , miszerint Rittinger az 
1863. cs. k. miniszteri bizottságnak is vezetője 
volt, hogy ő ezen minőségben a kérdésben forgó 
nem sikerült építkezéseket, azaz a szakértő épí
tészi felügyelő állítása ellenében az igazgatóság 
nézetét érvényre emelte, és most hivatva leend sa
ját teremtménye felett ítéletet mondani. 
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A figyelmeztetés nem változtatott a kikülde
tésen, a bizottság megjent a hely színén , de már-
cziusban, midőn 2—4 lábnyi hŐ fedte a vízvezeték 
és tó helyiségeit, midőn a vizvezeték hólével 
telt meg. 

A bizottság kiküldetésének már ez okon sem 
lehetett sikere, mert a hófedél miatt mit sem lát
hatott. 

Mit jelentett a bizottság ? nem tudom ; de tudom 
azt, hogy e vizoszlopgép a hógazdag tél után a hólé 
lefolytával folyó évi május 26-án vizhiány miatt 
megállott, hogy az árokban június 19. a 6 — 7-ik 
alagutig is csak igen kevés, azon tul semmi viz sem 
folyt; tudom azt, és tudjik mások is, hogy a 260, 
mondhatom 300 ezer frt áldozattal létrehozott viz
oszlopgép a bányavizek kiszivattyuzását nem biz
tosította, hogy e czél elérése jövőre is gőzerő által 
biztositandó, és pedig halasztás nélkül. 

Ezek után kérdést intézek a tisztelt pénzügyi -
miniszter úrhoz. 

1. Helyeselhető-e múlt évi szeptember 25-kén 
50846/2146 sz. a. 6788 forintnak oly ezélra történt 
utalványozása, melyre, mint múlt évi augusztus 
6. felszólásomban kimutattam, már több mint 260 
ezer frt pazaroltatott el? de mely czél az eddig járt 
utón és követett móddal soha, sőt kellő' óvatosság 
mellett még ezentúl hozandó nagy, igen nagy ál
dozatok után is alig lesz elérhető, miután az esz
köz, mely a czélt biztosithathná, az erő, a beveze
tendő viz hiányzik. 

2. Helyeselhető-e a haza kincsének pazarlása 
bármikor, kiválólag pedig jelenleg ? midőn, mert 
a nehéz terheken könnyiteni nem lehet, minden 
krajczárra szükség van. Helycselhetők-e azon in
tézkedések, melyek a hivatalos mulasztások, visszás
ságok feideritését, és a csak így lehetséges orvos
lást nehezítik, lehetlenitik, s az e ezélra törekvést 
megakadályozzák ? 

3. Helyeselhető-e a bányaigazgatósági elnök 
hatáskörének a kerületre megdöbbentőleg hatott 
ezélesbitése akkor, midőn annyi visszásság vár 
igazolásra ? 

4. Az államköltségvetés részletezése III. fü
zetének 228 — 9 lapján előforduló 10,000 és 
48,800 frtnyi kiadás a kereszthegyi bányavizek
nek 260 — 300 ezer forint áldozattal a vizoszlopgép 
által eddig nem biztosított, ezentúl is gőzgép által 
biztositandó kiszivattyuzására, és a nyeremé
nyek kihúzására levén elősitve, lesz-e intézkedve, 
hogy ezen uj és nagy kiadás által a siker teljesen 
és állandóan biztosíttassák ? 

Még egy interpellatiót intézek a tisztelt pénz
ügyminiszter úrhoz a hivatalos eljárásra vonatkozó 
ügyben, mely a hazára áldást, de vészt is hozhat. 

E g y szelidebb, de átalános nézet szerint a 
magyar kincstár ma is fizet oly hivatalnokot, ki 

nem bizik a jelen állapot tartósságában, a szerint 
cselekszik, és nehézséget készít a magyar kor
mánynak. 

Ezt nem vitatva, interpellatiom tárgyául ve
szem csak azt , hogy a felsőbbek törvénytelen, a 
magyar kincstárra káros cselekvényeinek vagy 
mulasztásainak felderítésére ma is átok mondatik, 
a felderítés és ez által az orvoslás ma is nehezíttetik. 

Ezen állítás bizonyítására példákkal szol
gálok. 

Az oláhláposi és nagybányai fiscalis uradal
makban évek hosszú során ferde felfogásból kiin
dult oly eljárás lett szokásossá, mely a kincstárra 
tömérdek kárt és költséget, a volt úrbéresekre sze
génységet hozott, az úrbéri rendezést meg
akasztotta. 

E ferde fel- vagy fel nem fogások sorából 
osak hármat említek meg röviden. Ilyen volt: 

1. Az oláhláposi 1766. conseriptio ellenében tá
masztott azon követelés, hogy azon uradalomban 
közös erdők nincsenek. Ezen követelés a közös és 
urasági erdők ezer és ezer holdjainak elpusztulá
sát vonta maga után, míg ezen ügy 4109/1864. 
szerint, az igazgatóság utasítása ellenében elintéztet
vén (2812/1864.), mindkétféle erdők teljesen bizto
síttattak. 

2. A nagybányai fiscalis uradalomban legelő 
nem létezik, annak az 1846. hitelesített úrbéri tér
képen sincs nyoma, a bányaigazgatóság mint a 
mellett „közös legelőktől történt foglalások" miatt 
hozta 533/1858. alatt az uradalom újból felmére-
tését javaslatba, mely 48057/1859. alatt elfogadtat
ván, tetemes kiadásoknak és a ma még rendezet
len úrbéri viszonyok oka lett. 

3. Az igazgatóság 5499/1864. jogot követelt 
az erdőtesten kivül feltétlen úrbéri földeken itt-
ott egyenkint álló tölgyfákhoz, azoknak közigaz-
gatóságilag oly módon követelt levágatását, hogy 
vagy a faizásba betudassanak, vagy kincstári ezé-
lokra elfuvaroztassanak, megtagadta, de eltűrte az 
e miatt is fokozódott zárt erdők pusztítását, sat. 

Az ily ferde eljárások ellen sokáig küzdöttem 
barátságos, később hivatalos eszközökkel; de, mer*-
még azon javaslatom sem jutott érvényre, hogy az 
ily eljárásokra vonatkozó ügyiratok összefüggés
ben felsőbb bírálat alá bocsáttassanak, kijelentet
tem, miszerint az egymástól eltérő vélemények 
feletti felsőbb bírálatot magam szorgalmazandom. 

A felkivánt iratok m. évi márczius havában 
kerültek a magyar minisztériumhoz, onnan véle
ményezés végett a pénzügyi ügyészséghez, és visz-
sza a 18. osztályba, melynek vezetése pénz
ügyészségi segédből idő közben miniszteri titkárnak 
kinevezett Gombossy János úrra lett bizva. 

A június 4. kérvényhez csatolt 38704/1867 
Bzámu elintézés, ugy a 7249/1867 sz. a. ügydarab 
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Gombossy előadása.A 38704/186 7 ellen csak annyi 
kifogás tehető, hogy nem elég határozott; a követ
kezés után itélve azért nem határozott, mert a ha
talmasnak nem lehetett igazatadni. 

A 7249/1867 alatt „titkos jegyzék" gyanánt 
letett előadói vélemény rágalmakat tartalmaz, 
abban mások bűnei nekem rovatnak fel, abban a 
38704/1867 alatti előadás teljesen el van ferdítve, 
és ha Gombossy úr intentiója felett még kétség le
hetne, azt „ a H o n " 148 számában megjelent ezikke 
teljesen elhárítja. 

Ezek után tisztelettel kérdem a tisztelt pénz
ügyi miniszter u ra t : 

I . Türheti-e Gombossy úr által a nyilvános
ságba dobott gyanusitást, ki, mint diósgyőri prae-
feetus, be nem várva a kért vizsgálat eredményét, 
wa Hon4* 148 számában „a nagybányai bánya
igazgatóság és annak tiszti személyzete ellen inté
zett insinuatiónak" bélyegzi indokolt azon tiszta 
fellépést, mely felett ő mint előadó titkár, a pénz
ügyi minisztériummal solidaritásban állva, referált, 
és melyről tudta, hogy nem insinuatio, hanem oly 
véleményeknek döntő bírálat alá bocsátása, melyek 
a lényegben egymástól eltérve, a képviselt ügyre 
károsan hatottak? 

II . Miután a képviselő és hivatalnok becsüle
tének tetőzött sértése elégtételt igényel, hajlandó-e 
a tisztelt pénzügyminiszter úr a tényállás felderí
tését már a hivatalos eljárások szabályozása ezél-
jából is elősegíteni ? az ez ügyre vonatkozó 
38704/1867, 7249/1867 számú ügyiratokat most, 
azoknak eló'iratait a lehetőség szerint a képviselő
ház kérvényi bizottságának, vagy függetlenül vá
lasztandó más bizottságnak beható bírálatra 
átadni ? 

III . Helyesli-e a tisztelt miniszter úr az osz
tálynak fontos ügyekben oly intézkedését, mely a 
hatalmaskodókat legyezgetve, azok ugy a kincs
tárra, mint a kincstárral összeköttetésben álló népre 
káros eljárásának felderítését 8 igy a baj orvoslá
sát is nehezítik ? 

IV. A június hó 9-én tisztelt pénzügyminiszter 
urnák kézbesítettem május 25. jegyzőkönyv 10-ik 
pontjából, mely a titok elárulóját nyomozta, kitűn
vén az, hogy a kérdéses előadói véleménynek ti
tokban kellett volna maradni, aggodalmas azon 
kérdés támad : egy alkotmányos kormány türhet-e 
a titkos jegyzékkel azonos oly titkos előadói 
véleményt, mely kizárva az igazolás lehetőségét, a 
szerencsétlen megjegyzett, megbélyegzett ellen bár
mikor felhasználható? 

A tényállás teljes felderítését a tisztelt pénz
ügyminiszter úr magas állása és biztonléte is 
igényli, mert a közvélemény, nem tekintve a mi
niszter úr tulterheltetését, a rósz tanács rósz követ
kezményét neki rója fel. 

KÉPV. H. NAPLÓ. 1865/g. VIII. 

L ó n y a y Menyhért p é n z i i g y é r : Nincs szán
dékom ezen hozzám intézett interpeílatióra bőveb
ben válaszolni, annyival kevésbbé, miután a meny
nyire kivehettem, Stoll úr nem oly ügyet hozott 
elő, mely őt mint képviselőt érdekli, hanem a 
mely közte, minta pénzügyminisztériumnak egyik 
hivatalnoka közt és a minisztériumnak egy másik 
hivatalnoka közt felmerült. Ezen differentiáját 
hozza a ház elé. Azt tartom, ilyen ügyek a ház 
tanácskozásának tárgyát nem képezhetik. (Elénk 
helyeslés, ügy tan!) Ennélfogva nem is szólaltam 
volna fel; csupán csak a képviselő úr által hasz
nált egy kifejezése ellen kell határozottan tiltakoz
nom : azon állítása ellen, hogy a pénzügyminisz
tériumnál titkos jegyzékek vannak gyakorlatban : 
ez nem ál l ; ilyenek nincsenek és nem is voltak 
soha. Ha az illető referens véleményt ad, ez csak
is vélemény, de nem titkos jelentés ; miután min
den egyes tárgyra nézve s minden minisztérium
nál, nem csak a pénzügyinél, de más minisz
tériumoknál is , az előadók véleményszabadsága 
megvan, és minden illető referens köteles bárki 
irányában önállóan nyilatkozni. Titkos jegyzé
kek tehát nem voltak s nincsenek: ennélfogva ki
kérem a képviselő úrtól, hogy ily kifejezésekkel 
a pénzügyminisztériumot ne illesse. [Elénk he
lyeslés.) 

S t o l l K á r o l y : Hogy a titkos jegyzék léte
zik, épen azon jegyzőkönyvvel bizonyitottam be, 
melyet június 9-én a t. pénzügyminiszter urnák 
kézbesíteni szerencsém volt. Ezen jegyzőkönyv
nek 10. pontja azt vádolja, ki a titkot elárulta. 
Azon kivül itt nem a hivatalnoknak volt baja, ha
nem a képviselő volt felszólítva, hogy adjon vé
leményt a felsőbányai sérelmes ügyben, és ezen, a 
képviselőhöz intézett felszólításra azt mondja Gom-
bosy, hogy fölerőszakoltam a véleményt; holott 
én nem erőszakoltam fel, hanem egyenesen Írás
ban terjesztettem fel. (Hosszas nagy zaj, melyben 
szőlőt nem hallani?) 

Csanády Sándor : Kötelességemnek tartom 
a pénzügyminiszter urnák azon nyilatkozatára, 
miszerint a képviselő urat rendre utasítani méltóz
tatott, megjegyezni . . . . (Nagy zaj. Nem utasította 
rendre!) Bocsánatot kérek, én nem mondom azt, 
a mi nem igaz. (Most is teszi!) Mégis erős dolog 
eltagadni, a mit ^zer ember hallott. Itt vannak a 
gyorsírók: méltóztassanak megnézni azoknál, nem 
ugy van-e ? (Nem bizony!) Kötelességemnek tar
tom, mondom, a pénziigyér urat figyelmeztetni, 
hogy ő jogosítva nincs képviselőt rendre utasítani. 
(Zaj. Fölkiáltások: Nem utasította rendre /) Jogo
sítva van igenis az alárendelt hivatalnokot rendre 
utasítani, de itt ezen jog csupán a ház elnökét illeti; 
és én felkérem jövőre az elnök urat, hogy ha a 
miniszterek közül bárki is ily téves utón járva 
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nyilatkoznék, méltóztassék a minisztereket rendre 
utasítani. {Nagy nevetés) 

Elnök : Bocsánatot kérek t. képviselő úrtól, 
nagyon szivesen veszem, ha akárki engem figyel
meztet azon teendőkre, melyek súlyos és sok eset
ben igen terhes elnöki kötelességeim közé tartoz
nak ; azonban jelenlegi figyelmeztetését nem fo
gadhatom el : nem fogadhatom el azért, mert fel
fogásom szerint a pénzügyminiszter koránsem uta
sította rendre a szóló képviselő urat, hanem csak 
azt indokolta, miért nem akar felelni az interpel-
latióra, indokolta pedig azzal, hogy ez nem köz
érdeket illető ügy, hanem két tisztviselő közti ma
gán ügy, mely nem tartozik a ház elé. Azért is
mételve ki kell jelentenem, hogy figyelmeztetését 
a jelen esetben nem fogadhatom el. {Zajos helyeslés) 

Almásy Sándor: É n egészen más vélemény
ben vagyok. A miniszter a házon kivül tisztvise
lőit rendre utasíthatja; de a házban a képviselőt 
tisztviselőnek nem tekintheti, már pedig ezen ki
fejezés : „kikérem magamnak" rendre utasítást 
foglal magában. {Nagy zaj. Fölkiáltások : Napi
rendre! Linók csenget) : 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter : 
Ha valamely képviselő olyant fog állítani, nem 
csak a miniszterről, de bármely más képviselőről, 
mit ez valótlannak tart, mindig jogában fog állni, 
azt valótlannak jelezve, visszautasítani; és enged
jen meg Csanády képviselő úr, de ha olyas vala
mit fog rólam állitani,a mi valótlan, e tekintetben 
megjegyzésemet ő irányában is meg fogom tenni. 
{Zajos helyeslés. Fölkiáltások : Napirendre! Elnök 
csenget) 

P a p P á l {szólni kezd, de a nagy zajtól 
nem, hallani) 

E l n ö k {csenget) : Bocsánatot kérek képviselő 
úrtól , de ezen tárgy nem levén napirendre ki
tűzve, a ház engedelme nélkül részemről nem ér
zem magamat feljogosítva, hogy a szót neki meg
adjam. {Elénk helyeslés. A szélső bal oldalon ellenmon
dás) 

Besze János : í g y soha sem végzünk sem
mit ! 

P a p P á l {ismét szólni kezd. Nagy zaj. Bendre! 
Rendre!) 

Elnök: {csenget) : Miután a házszabályok 
tisztán rendelik, hogy napirenden nem levő 
tárgyhoz a ház engedelme nélkül szólni nem lehet, 
felkérem a t. képviselő urat , álljon el a szótól. 
(Elénk helyeslés) 

P a p P á l : A ház szabályai egy képivselőnek 
sem adhatnak több jogot, nib.t a másiknak. A 
t. elnök úrtól nem kérem a beszélési jogot akkor, a 
midőn előttem két képviselőtársam már ezen 
tárgyban beszélt: akkor magamat feljogositva 
érzem arra, hogy a napirendre térés előtt ezen 

tárgyhoz hozzászóljak. {Nem lehet!) Kijelentem te
hát (Zajos felkiáltások : Bendre! Föl kell oszlatni 
az ülést! A képviselők oszolni kezdenek.) 

Elnök: Bocsánatot kérek, ha valaki a ház
szabályokhoz akar szólni, akkor azt tőle nem ta
gadhatom meg; de ha a tárgyhoz akar szólani, 
akkor ismételve fel fogom kérni a t. házat, méltóz
tassék szavazás által nyilvánítani, akarja-e meg
engedni a t. képviselő urnák a szólást vagy nem '? 
(Helyeslés) 

P a p P á l : Ha a ház szabályai közé tartozik 
az is, hogy egy képviselőtől a szólási jogot akkor, 
midőn más, ugyan azon tárgyban semmivel 
több joggal bíró két képviselőtársa előbb épen 
azon utón beszélt, hogy szótöbbséggel a szót tőlem 
elvonja: akkor ám legyen. De ezen eljárás ellen 
tiltakozom, (Csak tessék!) és kérem a t. képviselő
házat, hogy a mint két képviselőtársamat jelen 
tárgyban ugyan azon jogalapon kihallgatta, mél
tóztassanak engem is kihallgatni. (Ellenmondás. 
Hosszas zajgás.) 

Elnök: T. ház! A t. képviselő urnák azon 
nyilatkozata, miszerint két képviselő már szólott 
e tárgyban, azt hiszem, alappal nem bír : nem bir 
pedig azért, mert a házszabályokhoz mindig joga 
ievén a képviselőknek szólani, én nem tudhatom 
egyik képviselőről sem, mihez akar szólani, 
mig nem szól; ha azonban már szól, akkor köteles
ségemnek tartom az olyan tárgy fölötti vitatko
zást, mely napirenden nincs, megakadályoztatni. 
Ennélfogva ha a t. képviselőház szavazás által 
akarja eldöntetni a kérdést, bátor vagyok felkérni 
azon képviselő urakat, a kik a t. szónokot, mint 
oly tárgyhoz szólani akarót, mely napirendre ki
tűzve nincs, meg óhajtják akadályoztatni, méltóz
tassanak felállani. (Ellenmondás. Bal felöl: Nem ez 
a kérdés!) 

Tisza K á l m á n : T. ház! Egyszerűen a kér
déshez akarok szólni. Itt az kérdés nem lehet, né
zetem szerint, kivánja-e a ház az illető képviselő 
urat kihallgatni vagy nem? hanem a kérdés az 
lehet: kivánja-e a ház napirendre veoni e tárgyat 
vagy nem? Ha a ház napirendre kívánja venni, 
igen természetes, hogy a képviselő urnák joga 
lesz szólni; ellenben ha nem kívánja napirendre 
venni, akkor se neki, se másnak nincs joga szó
lani. (Helyeslés) 

Halász Bo ld i z sár : T. ház! Bocsánatot 
kérek: ez már ismételt botrány, a mi itt történik. 
(Elénk fólkiáltásck : ügy van! De önök részéről!) 
E tekintetben magam is voltam ily szerencsétlen 
helyzetben ; de azt még is meg kell különböztetni 
ezen esettől : mert akkor az illető interpelláló 
úr azt mondta, hogy fentartja magának, hogy 
majd beadva uj indítványt, hozzászólhasson; 
s átláttam, hogy igaz, miután ez által a tárgy fel 
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van függesztve és akkor fog napirendre jönni, ha I 
majd az illető indítványát beadja. De engedjék 
meg, legyünk tisztában ezen kérdésre nézve. Van 
rendkívüli napirend : ilyen a kérvények bemuta
tása és az interpellatiók előterjesztése. Hogy vajon 
ezen rendkívüli napirend interpellatiók előterjesz
tése alkalmával be áll-e ? az teljesen ;i minisztertől , 
függ. Ha a miniszter felelt, akkor már rendkívüli ; 

napirenden van. Méltóztassanak Anglia praxisára • 
figyelni. Ott ha már a napirenden levő tárgy fel- j 
olvastatik és illetőleg tárgyaltatik, akkor lehet in-
ditványozni a napirendet, azaz akkor joga van a • 
háznak többé senkit ki n«m hallgatni; de midőn I 
ily rendkívüli napirend van, azon kérdést tűzni j 
ki : vajon napirend-e ezen rendkívüli napirend, 
azaz a rendes napirend előtt tárgy altassék-e ? az 
a minisztertől függ. A miniszter a jelen esetben azt 
mondotta, hogy nem is fog az interpellatióra felelni ; 
de közbejött egy másik incidens. A miniszter úr 
oly észrevételt tett, melyet részemről én sem tar- j 
tok correctnek. (Felkiáltások : Nem lehet szólni!) 
Ez a napirendre tartozik, és azt akarom megma
gyarázni . . . {Felkiáltások:Nem lehet! Nem, szabad!) 
Jó lesz egyszer tisztába jönni. Én nem a tárgyhoz 
szólok, csak azt állítom, hogy midőn ezen inter
pellatióra a t. miniszter úr felelt, s arra má^ok 
észrevételt tettek, napirendre jött a tárgy. Ha példá
nak okáért a t. elnök úr akkor, midőn az interpel
láló urnák a miniszter felelt, hogy ez nem inter-
pallatió, magán ügye egy hivatalnoknak, ha ak
kor azt mondta volna az elnök úr. hogy Csanády-
nak többé szólni nem lehet, akkor rendén lett 
volna a dolog; de a mint a miniszter úr felelt s 
arra észrevétel tétetett, méltóztassanak megbocsá
tani, ez a rendkívüli napirend, mely az által 
lett napirenddé, hogy a miniszter felelt. S 
hogy itt a szót meg lehetne valakitől vonni, 
ezt nem értem. Nem arról van itt szó, hogy 
a ház helyesli-e a miniszter úr észrevételét ? ha
nem arról, hogy ily rendkívüli napirend alkalmá
val lehet-e a tárgyhoz szólni vagy nem? Ezt azért 
hoztam fel, nehogy 3, 4, 5, sőt szásszor ismételve 
ezen kérdés jöjjön szőnyegre, a mit ismételtetni 
nem óhajtok. 

S i m o n y i E r n ő : Azt mondotta Tisza Kál
mán képviselő úr, hogy a kérdés az : kivánja-e a 
ház a szőnyegen levő tárgyat napirendre kitűzni 
vagy nem? (Felkiáltás: Tárgyalni!) Nekem nem 
régen van szerencsém a t. ház tanácskozásaiban 
résztvenni, hanem biztosítom Tisza Kálmán kép
viselő urat, hogy számos éven át nagy figyelem
mel kisértem a parlamentalis gyakorlatot (Ez nem 
tartozik ide! Itt a házszabályokról van szó !) azon or
szágban, melyben az a világon legkifejlettebb ál
lapotban van. Méltóztassanak figyelemmel kisérni I 
az angol parlament tanácskozásait, s azt fogják I 

találni, hogy minden nap egyre-másra véve 10 — 
15 interpellatio intéztetik a miniszterhez. Ezen in-
terpellatióknak nem az a czélja, hogy minden in-
terpellatiót határozati javaslat kövessen •—igen ritka 
eset, az, hogy határozati javaslat vagy törvényja
vaslat adatik be interpellatiók következtében — ha
nem czélja az, hogy a miniszter megkérdeztetvén 
a dolog állásáról, a tárgy rögtön a házban megvi-
tattassék, s igy nyilvánosságra kerül a dolog, a 
ház kötelessége levén ellenőrizni a kormány min
den lépéseit. Itt azonban más gyakorlatot méltóz
tattak behozni, azt t. i., hogy szokásba jött az, 
hogy az interpelláló képviselő kijelenti, hogy meg 
van-e elégedve az adott válaszszal vagy nem? s 
ehhez képest fentartja magának a további teendő
ket. A t. ház akaratától függ : vajon e gyakorlat 
fentartatik-e vagy nem ? s én a ház Ítéletére bizom, 
vajon több idő fog-e ez utón megmentetni, vagy 
inkább fog-e a czél eléretni, ha minden interpel
latio, mely a miniszterhez intéztetik, azonnal meg-
vitattatik? (Felkiáltások: A dologra! Rendre!) A 
kérdés, mely jelenleg a házat foglalkoztatja, az : 
vajon az interpellatióból kifejlett vitához, melyhez 
már többen szólottak, szabad-e más képviselőnek 
is szólani ? (Felkiáltások: Nem szabad ! Nincs nar.i-
renden!) Ha a miniszter nem válaszolt volna má
sodszor is Csanády képviselő urnák, akkor azt 
hiszem, a tárgy elintézettnek lenne tekintendő; de 
miután a miniszter válaszolt s ehhez mások is 
hozzászólottak, és a miniszter újra felelt Csanády 
képviselő urnák, ez már most vita tárgyát képezi ; 
de ha a t. ház szavazatra kívánja bocsátani, ha 
vajon a vita folytatandó-e vagy sem? én ugy kí
vánom a kérdést feltétetni: vajon az interpellatió
ból kifejlett vitához szabad-e hozzászólani vagy 
nem ? (Ellenmondás.) 

BÓníS S á m u e l : T. ház! Ha a ház belebo
csátkozott volna az interpellatio tárgyalásába, ak
kor azt mondanám: igazságuk van azoknak, kik 
szólani akartak a dologhoz, és magokat a szótól 
elzárva érzik; de a házban az interpellatio érde
méhez senki egy szót sem szólott. Kérdem : a ha
zának ennyi teendője között érdemes-e ily közbe
vetett kérdés miatt órákat vesztegetni ? (Élénk he
lyeslés.) Felszólítom azokat, a kik szólani akarnak, 
hogy miután az interpellatio érdeméhez senki sem 
akar hozzászólani, menjünk a napirendre. 

SomSSich P á l : Ha napirendre méltóztatnak 
átmenni, semmi szólásom; különben meg kellene 
kettőt jegyeznem: egyet átalánost, s egyet a mos
tani külön esetre vonatkozót. Atalános megjegyzé
sem Simonyi képviselő urnák szól. (Zajos kiállások 
a szélső balon: Napirendre.') Ha napirendre méltóz
tatnak átmenni, nincs szavam. 

E l n ö k : Be levén fejezve e kérdés, kérem 
31* 
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Simonyi Ernő képviselő' urat, miután fel van irva, 
szíveskedjék szólani. 

Pap P á l : Én szólási jogomtól el nem állok ! 
E l n ö k : Simonyi Ernő úron van a sor. 
SímOnyi E r n ő : T. ház! Én ezen tárgyhoz 

nem akarok többé szólani, hanem, a mint már 
előbb be is jelentettem, egy interpellatiót akarok 
intézni a belügyi, illetőleg igazságügyi miniszter 
urakhoz. (Halljuk !) 

A t. háznak emlékezetében lesz, ho^y a múlt 
húsvéti napokban Félegyháza városában oly 
csendzavarás történt, melynek következtében ka
tonai erő használtatott, és ottan legalább is egy 
honpolgár élete elveszett, hogy azonfelül több 
honpolgár szabadságától megfosztatott. 

Ezen tárgy a hirlapokban már sok idő óta 
vitattatott, vitattatott pedig különféle tekintetekből 
és nézetekből kiindulva. Voltak, kik azt mondák, 
hogy itten a kormány helytelenül járt légyen el, 
hogy itt a hatalmával való vissza dést gyakorolta ; 
voltak mások, kik azt mondák, hogy a kormány 
helyesen járt el, mert itt oly események adták elő 
magokat, melyek csak ily módon voltak orvosol
hatók és melyek irányában csak ily eljárás volt 
használatba vehető. 

Én e tekintetben Ítéletet mondani nem aka
rok, mert a ténvallásról hivatalos és részletes tudo
másom nincs; én nem akarok a kérdésnek praeju-
dicálni az által, hogy akár egyik párt orgánumai, 
akár a másik párt orgánumai által felvett nézete
ket a ház elé, mint magaméit terjeszszem; hanem 
azt hiszem, hogy az alkotmányos ellenzéknek 
egyik kötelessége az, hogy a kormány lépéseit 
figyelemmel kisérvén, ha szükséges, azokat a t. 
ház és a nyilvánosság elé hozza, felszólitván a 
miniszter urakat , adjanak felvilágosítást a tény
állásról. 

Deák FerenCZ: Nem csak az ellenzék köte
lessége ezd 

S i m o n y i E r n ő : Azt hiszem, ez a kormány
nak magának van főleg érdekében, mert ha a kor
mány közegei — melyek befolynak valamely ese
ményben — helyesen cselekedtek, akkor a kor
mány itt a házban adandó magyarázat által — ha 
az kielégítő' — véget vet azon különféle értelme
zéseknek, melyek a hírlapokban különféle pártszi-
nezethez képest különféleképen terjesztetnek. A 
fenforgó kérdés nem csupán a hazai lapokban, 
hanem a külföldi lapokban is felhozatott és annál 
terjedtebb notorietást nyert nem csak bent a hazá
ban, hanem a külföldön is. 

En azt hiszem, nekünk kötelességünk, a kor
mánynak pedig saját érdeke parancsolja, hogy 
ezen tárgyra nézve felvilágosítást adjon a kor
mány a háznak. {Helyeslés bal felöl.) Ezen czélből 
felkértem a t. belügyminiszter urat — néhány nap 

előtt közölvén vele az interpellatio pontjait, melye
ket hozzá intézni akarok — hogy legyen szíves 
velem tudatni, mikor lesz képes és készen arra, 
hogy itt a házban e kérdésekre nézve felvilágosí
tást és választ adhasson'? A t. belügyminiszter úr 
oly szives volt, és ma azt mondotta, miszerint 

I akár mikor kész a kivánt választ és felvilágosítást 
j megadni; annálfogva ma intézem interpellatiómat 

a t. belügyminiszter úrhoz. (Halljuk!) 
Nem akarok hosszasan a tárgyra és magára 

az eseményre kiterjeszkedni ; hanem szükséges
nek tartom mégis néhány fővonásban jelezni azt, a 
mi történt és a mire nézve néhány feleletet kivá-
nok a miniszter úrtól. (Halljuk!) 

A t. ház emlékezni méltóztatik talán, hogy 
Félegyházán a húsvéti napokban úgynevezett de
mokrata kör alakitása czéloztatott, legalább én azt 
látom a félegyházi bírónak jelentéséből. Nem hasz
nálok semmiféle hírlapi tudósítást, hanem hivatalos 
tudósítást, mely a kormány hivatalos közlönyé
ben jelent meg. 

A biró azt mondja jelentésében, hogy felsőbb 
utasítás folytán, mely hozzá érkezett, fogott hozzá 
bizonyos proclamátiók beszedéséhez, hogy ezen 
proclamátiókat részben beszedte, más részben 
beszednie nem sikerült. Ennek következtében ő 
két odavaló honpolgárt őrizet alá tétetett. Azt 
mondja továbbá, hogy értésére esvén, hogy bizo
nyos Asztalos nevű ember húsvét hétfőjén Félegy
házára akar jönni , hogy ott demokrata kört 
alakítson, hogy ő ezt megakadályozza, tudatta 
előbb Kecskemét városa polgármesterével s az 
által Asztalossal, hogy Félegyházára ne jöjjön, de 
miután Asztalos még is oda jött, a vasúti állomás
hoz küldött rendőrök és biztosok által őt elfogat
ván, maga elébe állíttatta. Nem fogom már most 
részletekben követni az egész eseményt; csak azt 
mondom, hogy későbben ezen elfogatás következ
tében zavar fejlődvén ki, a biró, kinek türelme már 
ki volt merítve, azt hitte, hogy ideje lesz a rá bizort 
katonai fegyveres erőt felhasználnia, melyet a kor
mány ugy látszik nagy mérvben bocsátott rendelke
zésére, mert a katonaság mind Szeged, mind Kecske
métről nagy készséggel és sebességgel sietett a 
hely színére. (Elénk helyeslés jobb felöl.) 

Annak vitatásába nem bocsátkozom, helye
sen vagy nem helyesen cselekedett-e a biró? Ezt 
a miniszter úr fogja a t. háznak megmondani. Én 
csak a tényeket ugy adom elő, mint azt egy hiva
talos okmányban látom előadva. A biró tehát azt hit
te, hogy az idő a katonai erő felhasználására már 
elérkezett, és ekkor, a mint, ő maga ezt kifejezi, oly 
utasítást adott a vadászoknak, hogy közülök hat ki-
álljon és egy az általa különösen kijelölt emberre 
lőjön, a többinek pedig meghagyta, hogy a leve
gőbe lőjenek. 
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Meglehet, t. ház, hogy ez a bíró részéről tu
datlanság volt; de midőn zavarok történnek, és mi
dőn a polgári hatalom kénytelen fegyverhez nyúl
ni , akkor egy embert kiszemelni és azt ott a 
hely színén megölni, nézetem szerint helytelen el
járás, mert ez az én felfogásom szerint annyit tesz, 
hogy a bíró a kérdésben levő embert, a kinek ne
vét nem ismerem, ott a hely színén halálra ítélte 
és rajta az ítéletet rögtön végre is hajtatta. 

Bele lőni egy lázongó népcsoportba: ezt szok
ták tenni, de csak akkor, midőn már minden más 
eszköz ki van merítve, minden más eszköz meg 
volt kisértve, és ekkor is csak előleges megintés 
után. Ha vajon a jelen esetben előállott-e azon 
végső eset, hogy szükséges lett a katonasággal a 
nép közé lövetni? ezt a t. belügyminiszter urnák 
felvilágosítása fogja megmagyarázni. Én ezt elő
re megmondani nem tudom; de azt tudom és látom 
a félegyházi bíró jelentéséből, hogy a kirendelt 
hat vadász általa utasíttatott, „hogy azok egyike 
csak a legvakmerőbb és a kaput erőszakkal meg
támadó emberre irányozza a fegyvert és a többi 
vaklövést tegyen. A lövésre az erőszakoskodó el
esvén, ápolás alá vétetett, de reménység életéhez 
és kilátás megmaradásához nem sok volt". Ugy 
hiszem, a t. belügyminiszter úr e ténynek felde
rítését a kormány érdekében sem fogja a t. ház
tól megtagadni. 

Ezen esettel kapcsolatban , a mennyire érte
sülve vagyok, nem tudom, helyesen e vagy hely
telenül, több honpolgár személyes szabadságától 
megfosztatott. Vannak, a kik ott, a mint a biró je
lentésében előadja, még mielőtt a zavar megkezde
tett volna, rögtön elfogattak; vannak, a mint a hír
lapok mondják, kik utólagosan a királyi ügyek 
igazgatójának rendeletéből más helyeken fogattak 
el; de ezen esettel összefüggésben , azt mondják, 
vannak némelyek, a kik már szabadon bocsáttat
tak , és vannak mások, a kik még mindig le 
vannak tartóztatva Én csak azon kérdést akarom 
a t. miniszter urakhoz intézni, hogy méltóztassa
nak felvilágosítást adni arról, mi volt ezen elfo-
gatásoknak törvényes alapja ? s micsoda eljárást 
kíván a kormány az elfogottak irányában követni? 
s miért nem állíttatták még — ha ily elfogottak lé
teznek — bíróság elé, miután az időtől fogva már 
harmadfél hónap múlt el ? 

Nem fogom a t. ház türelmét jelenleg tovább 
igénybe venni, hanem felolvastatni kérem az ínter-
pellatiót, a melyet szerencsém volt a belügyér úr
ral már eleve közölni. 

Csengery Imre jegyző (olvassa Simányi 
Ernő interpellatiójút) : „Alulírott tisztelettel kéri a 
bel- és igazságügyi miniszter urakat , adjanak ki
merítő tudósítást a háznak : 

„1-ször. A múlt húsvéti napokban Félegy

háza városában , a helybeli biró rendeletéből 
igénybe vett katonai erő és lőfegyver használata 
következtében történt vérengzésről: kik és hányan 

' lettek annak áldozatai ? kik és hányan voltak a 
I megölettek vagy megsebesültek, egy és más részró'l? 

„2-szor. Volt-e a kormánynak előleges tudo
mása arról, hogy Félegyházán a húsvéti ünnepek 
alatt valamely törvényellenes tény elkövetés szán
dékoltatik? miből állott ezen tudósítás, mi utón 
vette azt s mi intézdéseket tett annak folytán a 
kormány ? 

„3-szor. Történtek-e ezzel összefüggésben Fél
egyházán vagy más helyeken, a húsvéti és húsvét 
utáni napokban elfogatások? kik azok, a kik elfo
gattak ? mi okból, s mely törvény megsértéséért 
fogattak el ? mi történt az ott vagy másutt elfogot-
takkal ? vannak-e köztök, kik szabadon bocsáttat
tak ? kik azok és hányan ? vannak-e, kik még most is 
elfogva tartatnak ? ha igen, kik azok és hányan ? 
mi okból és mely törvény alapján vannak elfogva? 
miért nem állitattak harmadfél hónap óta bíróság 
elé? s mi eljárást szándékozik a kormány irá
nyukban követni? 

„4-szer. Rendelt-e a kormány a félegyházi 
vérengzés ügyében vizsgálatot? ha igen, mi annak 
eredménye s mi eljárást szándékozik a kormány 
az illető bűnösök ellen követni? 

„Tegye le a kormány a ház asztalára mind 
azon jelentéseket, rendeleteket és levelezést, mely 
közte és az illető hatóságok, egyes tisztviselők 
vagy katonai parancsnokok közt ezen ügyre vo
natkozólag folyt." 

Wenckheim Béla b. belügyér: T. ház! 
Simonyi Ernő képviselő urnák, miután szíves volt 
velem előre közölni az interpellatió egyes ponto-
zatait a félegyházi esetre vonatkozólag, a hivatalos 
adatok s jelentések alapján csak ismételhetem azon 
tények elősorolását, melyek már ezelőtt két hóval 
az összes közönségnek tudomására jutottak s me
lyeket a hirlapókban mindenki olvasott. 

Méltóztatnak emlékezni azon Asztalos János
féle proclamatióra, melynek izgató és lázító kité
teleinél fogva, a közvádló beadott panasza folytán, 
a sajtóügyi bünvizsgaló biró általi lefoglalása el
rendeltetett. Ezen Asztalos-féle proclamatiő több 
ezer példányban kinyomatott s Félegyházán és 
környékén, a Kunságban s némely alföldi megyé
ben elterjesztetett. És leginkább ezen proclamatió-
nak lehet tulajdonítani azon rendetlenségeket, lá
zongásokat és kitöréseket, a melyek Félegyházán 
történtek, s az ottani szomorú, szerencsétlen, saj
nos eseményeket. 

Hogy ezen proclamatió példányai egész erély-
Iyel nem koboztattak el, azt bizonyára nem azon 
vizsgáló bírónak, sem a kormánynak, hanem leg
inkább némely hatóság és városi elöljárók hanyag-
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ságának, sőt talán roszakaratának lehet tulajdoní
tani : mert jelesen Szeged városban, midőn az el
kobzás! rendelet megérkezett, mig ez egyrészt a 
városnak egyik segéde által a templom előtt kihir
dettetett, addig másrészt ugyancsak közhelyeken 
egy város cselédje által ezen proelamatiók fölolvas
tattak, magyaráztattak, az elöljáróság szemeláttára, 
a nélkül, hogy ez hozzászólott volna. 

Igen természetes, hogy azon helyeken , hol 
ezen proelamatiók nagyobb számmal terjesztettek 
,8 egyes izgatók által még szóval is magyaráztat
tak, a népnek bizonyos osztálya még inkább feliz-
gattatott és hajlam ébresztetett benne a tünte
tésekre. 

Azon kérdésére a t. képviselő urnák, mikép 
jutott a kormány annak tudomására, hogy épen 
Félegyházán és vidékén némi törvényellenes té
nyek és tüntetések czéloztatnak? azt felelem, hogy 
az újságokból; minden egyes, azon vidékről ide
érkező egyéntől; de hivatalas jelentésekből is, me
lyek a kormányt figyelmeztették azon szomorú 
viszonyokra és azon izgatott állapotra azon vidé
ken, felkíván a kormány erélyes intézkedését e 
tekintetben. 

Ezen hivatalos jelentések alapján rendeletileg 
felhivtam a Jászkun kerület főkapitányát, és Bé
kés, Csanád és Csongrád főispánjait, hogy a veze
tésűk alatt álló megyék községeit oda utasitni szi-
veskedjenek, hogy a proelamatiók terjesztői ellen 
erélyesebb szigorral járjanak el, s azon esetben, ha 
izgatások és lázitások szóval is történnének, tet
tenkapás esetében az ilyen izgatókat fogassák el. 
(Élénk helyeslés.) 

Ezen rendeletem folytában Félegyháza főbí
rája, midőn két ilyen, proclamatiót terjesztő egyént 
letartóztatott, másnap pedig az oda érkező Aszta
los Jánost, ezen proelamatiók szerzőjét — ki bár a 
félegyházi bíró fölszólítása folytán figyelmeztetve 
Kecskemét város polgármestere által, hogy tartóz
kodjék és ne jtlenjen meg Félegyházán, mégis 
megjelent és a proclamatiót felolvasta, s azután 
hosszabban tartó beszéddel a népet fellázította — 
elfogatta. 

Ezen intézkedésről táviratilag azonnal tudósí
tott, és intézkedést kért mind Asztalosra nézve, 
mind pedig — mivel még további lazításoktól és 
izgatáeoktól tartott — a fegyveres erő kiállítására 
nézve. Én azonnal táviratilag értesítettem, hogy 
az Asztalosra vonatkozó iratokat és jt gyzőköny-
veket az igazságügy miniszter utján a királyi ügyek 
igazgatójához küldje föl; a katonaságra nézve pe
dig értesítettem, hogy szükség esetében, ha a csend 
és közbátorság veszélyeztetve volna, a kecskeméti 
vagy szegedi hadparancsnokság utján katonai eró't 
vegyen igénybe. 

A mitől tartott, csakugyan bekövetkezett. 

A következő napon, húsvét hétfőjén, midőn 
i az ott alakulóban levő demokrata kör életbe lépte-
i tése volt ezélul kitűzve és ennek ünnepélyes meg-
| alakulására Pestről és a vidékről vendégek várat-
j tak, a nép egy része a vasúthoz kiment őket várni ; 
! de miután azok meg nem jelentek , húsvét hét-
! fője öntözőnap levén , boros állapotban a nép 
: nagy része a városház előtti téren összecsoporto-
| sulván, az elfogottak kibocsáttatását erőszakosan 
; szorgalmazta és az oda érkező katonaságot inge-
| relte. Erre Félegyház város főbírája a nép közé 
| menvén, nyugtatta és szétoszlásra szólitá fel; de 
j minden felszólítása sikereden maradt, sőt a felbő-
í szült nép két városi csendbiztost le is ütött. Ennek 
Í folytán a főbiró a város házába visszahúzódott, 
I a katonaságot valami nagyobb szerencsétlenség 
i elkerülése végett az udvarba rendelte és a város-
, háza kapuit bezáratta. Ekkor a nép a városházát 
| tömegesen ostromolni kezdé, az ablakokat betörte 
! s a kaput befeszité: és ugy történt azon szerencsét-
| lenség, melynek egy emberélet is áldozatul esett. 
i Ázott levő katonatiszt t . i . megtámadtatván és bán-
I talmaztatván, a város birájának beleegyezésével az 
i ott álló 6 katona által tüzet adatott, s a megtámadó 
j megsebesíttetvén, sebei folytán meg is halt. Más 

sérülés nem történt, mert ezen tüzelés után a nép
tömeg eloszlott s a csend többé háborítva nem 
volt. 

Ez a szerencsétlen eseménynek a hivatalos 
jelentések és adatok alapján hü tényállása. 

Ezen eseményekről a főbiró természetesen 
hivatalos jelentését mind hozzám, mind a jászkun
kerületi közgyűléshez beadta : ezen jászkunkerületi 
közgyűlés pedig a tények és büntettek megvizsgá
lására egy kerületi törvényszéket a hely szinére 
delegált, mely törvényszék hivatásában eljárván, 
60 vádlottat kihallgattatott, kik közül 30-an részint 
kisebb, részint 2 — 3 évre tejedő börtönre ítéltet
tek. A törvényszék ezen eljárása ellen kifogást 
tenni és azt kérdésbe vonni nézetem szerint nem 
lehet. (Hdypslés.) 

A mi Asztalost illeti, miután az Ő reá vonat
kozó iratok és jegyzökönyvek a királyi ügyek 
igazgatójához áttételtek, s miután a királyi ügyek 
igazgatója meggyő ődött. hogy itt a nóta esete 
forog fen, melynek megvizsgálása és megtorlása az 
ő hatáskörébe tartozik: ő e tekintetben közegei ál
tal és a hatósági közegek közbejöttével a vizsgála
tot a hely színén megtétette és ennek folytán Asz
talos és a vizsgálatból kiderült bűntársa Madarász 
Vilmos elfogattak, Pestre szállíttattak, és a vizs^ 
gáiat befejezte után a vádlevél a kir. táblához be
adatott. A királyi tábla a vádlevelet az illetőknek 
kézbesitette, és a per megkezdését és tárgyalását 

I folyó hó 13-kára kitűzte. 
Ezen kivül még H-M.-Vásárhelyen, hol a nép 
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bizonyos rétegében hasonló izgatottság uralkodott, 
14 egyén fogatott el, miről a jelentés hozzám az 
erre vonatkozó iratokkal együtt felterjesztetett. 
Ezen iratokat szintén közöltem a királyi ügyek 
igazgatójával, ki azonban kijelentvén, hogy ezen 
tények nem olyanok, melyek criminalis eljárást,, 
annál kevésbbé pedig a nóta esetét vonhatnák 
magok után , hanem csak rendőri utón lennének 
megféryitendők, oda u'asitottam Csongrád megye 
alispánját, hogy saját hatáskörében intézze el az 
ügyet, és a mennyiben az illetők még elfogva 
volnának, ha különben a csend nincs meghábo
rítva, szabad lábra helyeztessenek. 

Volt még két elfogott egyéniség: egyik 
Kecskemétről Császár nevezetű, a másik valami 
Fodor nevű. Szegedről, kik szintén az illető ható
ság utján vonattak vizsgálat alá és fenyíttettek 
meg. 

Tehát ama két egyénen, Asztalos Jánoson és 
Madarász Vilmoson kívül, kik ellen notae per in
díttatott, és a félegyházi elítélteken kivül, tudtom
mal jelenleg elfogva senki sinc<. 

Ezeknek egész átalánosságban való előadá
sára érzem magamat hivatva képviselő úr interpel-
latiója folytán; azon kívánságának és követelésének 
azonban, hogy ez ügyre vonatkozó minden irato
kat és jelentéseket, actákat és leveleket, melyek a 
polgári hatósággal s a katonai hadparancsnokság-
tól folytak, a ház asztalára letegyem: eleget tenni 
csak akkor fogom magamat kötelesnek érezni,ha a 
t. ház többsége ezt elhatározza. {Elénk helyeslés.) 
Akkor fogok ezen interpellatióba némileg vallató 
modorban foglalt pontosatokra részletesen vála
szolni. (Zajos helyesli*.) Mindaddig azonban, míg a 
t. ház ezt el nem határozta, ezek részletes előter
jesztésére magamat kötelesnek nem érzem. (Élénk 
hely sléfm) 

S i l l iony i ErnÖ : Engedje meg, t. ház, hogy 
mindenekelőtt megköszönjem a t. belügyminiszter 
urnák azon udvarias modorát, melyben interpella-
tiómra, kérdéseimre válaszolni méltóztatott. 

Én azt tartom, hogy az nterpellatióknaknem 
az czélja, hogy a minisztert boszanfsák, hanem az, 
hogy felderitsék az ü ; ye t , mely addig felderítve 
nem volt, és constatálják a valódi tényállást. Igaz, 
hogy vannak kérdések, melyek néha boszantják a 
minisztert; de a miniszternek a többek közt azon 
tulajdonsággal is kell birnia, hogy türelmét soha el 
ne veszítse, hogy jó kedvét mindenkor megtartsa. 
(Derültség.) 

Én tehát nagy köszönettel tartozom a belü-
gyér urnák, hogy kérdéseimre oly udvariasan vá
laszolt. De megvallom, az általa adott feleletek 
nem voltak mindenben k'elégitó'k. Vannak oly 
kérdések, melyek a miniszter úr válasza által fel
derítve nincsenek. 

A félegyházi biró jelentéséből —nem szeretek, 
mint mondám, egyoldalú okmányra hivatkozni, ha
nem ez levén az egyedüli hivatalos okmány, mely 
előttem ismeretes, erre hivatkozom—• e jelentésbőlte-
hát az tűnik ki, hogy Félegyházán Asztalos Já
nos demokrata kört akart alakítani, és hogy az 
ottani biró az iránt vett volna felsőbb helyről ren
deletet, hogy e demokrata körnek alakítását meg
akadályozza. 

Erre nézve t. belügyminiszter úr nem méltóz
tatott válaszolni; csak azt mondta, hogy Asztalos 
János proclamatiókat bocsátott ki, melyek a köz
vádló által oíyaknak találtattak, hogy a sajtóbiró-
ság előtt a kibocsátó ellen sajtóbirósági kereset 
volt indítandó. Ezen proclamatióknak tehát a sajtó
törvények értelmében elkobzását rendelte el a 
kormány, a mi, ha a proclamatiókat veszélyesek
nek tartotta, törvény szerint helyes eljárás volt. 
De nem látom, hogy ezzel micsoda összefüggésben 
van a demokrata kör czélzott alakításának megaka-
dályoztatása, mert ez már a sajtóbiróság elé nem 
tartozik. A t. miniszter úr azt mondja, hogy ezen 
proclamatiók okozták mindazon zavart és mind
azon eseményeket, melyek ott bekövetkeztek. Ha 
a.z összes irományok, melyek előadását kértem a 
t. miniszter úrtól, kezemben volnának, talán képes 
volnék határozottan megmondhatni, mi idézte fel 
a bekövetkezett eseményeket; de a mint a dolog 
jelenleg áll, én ezen jelentésből, mely a kormány 
hivatalos lapjaiban mtgjelent, nem azt találom, 
hogy a proclamatiók vezettek zavarra, hanem azt, 
hogy a helybeli biró által minden látható ok nél
kül történt elfogatások vezettek azon zavarra, 
mely ott bekövetkezett. 

A miniszter úr azt monda, hogy Asztalos Já
nos hütlenségi bün miatt vétetett vád alá; de ezen 
jelentésből nem tűnik ki, hogy a félegyházi bíró
nak az iránt akár tudomása, akár utasítása lett vol
na, hogy hütlenségi bün miatt fogassa el Asztalost 
vagy bárki mást: ez okból tehát ő Félegyházán el
fogható nem volt. 

Azt mondta továbbá a miniszter úr,hogy Asz
talos Félegyházára érkezvén, ott vagy egy óra 
hosszáig tartó lázitó beszédet mondott volna ; de 
azon jelentésben, mely itt előttem fekszik, a félegy
házi biró csupán azt mondja: megérkezett xlsztalos 
János a vasúton Félegyházára, hol őt a pálya
udvarnál vagy 150 ember és az ő barátai várták. 
A biró közegei, t. i. a rendőrök és pandúrok, 
oda menve azt találták, hogy Asztalos János sza-
vallatot tart híveihez, és felolvasással mulattatja 
őket ,• (Derültség) de azt egy szóval sem emiltik 
sem a rendőrök, sem pedig a biró a maga jelenté
sében, hogy Asztalos János lázitó beszédet vagy 
felolvasást tartott volna. (Zaj. Halljuk! Elnök 
csenget.) 
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Látom, hogy a t. ház nincs jelenleg oly álla
potban, hogy türelemmel meghallgasson; azért 
nem fogom megjegyzéseimet most tovább foly
tatni, hanem el fogom azokat halasztani máskorra, 
élvén azon joggal, mit a t. ház gyakorlatba vett. 
hogy fentartom magamnak a további teendőket. 
(Zaj. Napirendre ! Elnök csenget.) 

B o b o r y K á r o l y : Értésemre esett, hogy 
vannak némely képviselőtársaim, kik kormány 
kinevezésétől függő hivatolokra neveztetvén ki, 
képviselői állásukról még nem mondtak le. Ha 
ez igy van, felkérem a t. elnökséget, hogy magát 
a képviselőház elfogadott követelményéhez tartani 
szíveskedjék. (Helyeslés a szélső bal odalon. Zaj.) 

Deák FerenCZ: T. ház ! Én azon vélemény
nyel nem vagyok megelégedve, hogy a miniszteri 
interpellatió folytán a ház egyszerűen azt mondja, 
hogy át megy a napirendre: mert ime már inter
pelláló úr jövőre tartotta fen magának a dologra 
vonatkozó észrevételeit. Az ily dolognak pedig 
egyszer végének kell lenni. Az interpellatió meg
tétetett ; a miniszter felelt r á ; (Zaj a szélső bal ol
dalon) a felelet, melyet a miniszter úr az inter-
pellatióra adott, nem csak az interpellálónak fele
let, hanem felelet a háznak i s ; (Napirendre l a 
szélső bal oldalon) és akár van megelégedve az in
terpelláló, akár nem: ha a ház meg van elégedve, 
a ház többsége határozhat felette. A fenforgó eset
ben a miniszter úr előadta, hogy oly proclamatió 
adatott ki, melyet a minisztérium is és a sajtó
vizsgáló biró is veszélyesnek és izgatónak tartott. 
A törvény szabta a minisztériumra azon köteles
séget, hogy az oly iratok lefoglaltassanak. Maga 
azon egyén, a ki a proclamatiót kibocsátotta, me
lyet a minisztérium és sajtóvizsgáló bíróság iz
gatónak tartott, az izgatást tovább is folytatta. A 
proclamatiók elkoboztattak, Asztalos János elfo
gatott, és ennek folytán Félegyházán kihágás tör
tént, erőszakkal támadták meg a városházát, mert 
ki akarták szabaditani az elfogottakat. 

P a p P á l : T .ház! Ez nincs napirenden, (ügy 
van ! a szélső bal oldalon.) 

E l n ö k (csenget) : A szónokot beszéd közben 
megszakasztani nem szabad. 

Deák F e r e n c z : Engedelmet kérek: épen 
most tétetett az interpellatió napirendre. Azt 
mondják, hogy erről szóljunk : az urak magok kí
vánják. (Ellenmondása szélső bal oldalon: Lónyayét 
akartuk!) 

Én tehát az interpellatióra nézve azt indítvá
nyozom : mondja ki a ház, hogy a miniszter úr ál
tal adott felelettel meg van elégedve. (Zajos he
lyeslés jobb felöl és a középen.) 

Tisza K á l m á n : T. képviselőház! Nem 
akarok ahhoz szólani e perczben, hogy a minisz
ter úr által adott felelettel meg vagyok-e elégedve 

vagy nem? hanem hivatkozom a t. háznak már 
egyszer elfogadott gyakorlatára. A t. ház elfo
gadta most legközelebb is azon gyakorlatot, hogy 
ha az interpelláló fen kivánja magának tartani, 
hogy a tárgyra nézve még tehessen további lépé
seket, a tárgyalás az egész interpellatió és az ai*ra 
adott válasz felett akkor lesz napirenden, a mi
dőn az illető képviselő ennek folytán megteszi 
észrevételeit. (Helyeslés a szélső balon.) Én részem
ről azt gondolom, a mit egy esetben tett a ház, 
szükséges, hogy azt tegye a másik esetben Js; és 
miután ez megtörtént, én igen nagy különbbséget 
látok az előbbi meg a mostani eset között. Az 
előbbi esetben történt interpellatió, de sem senki 
fen nem tartotta magának jogát hozzászólni, 
sem senki az interpellatióhoz nem szólott, hanem 
egy másik fölmerült körülményből akart vita 
keletkezni; nem az interpellatió felett tehát, ha
nem egy mellékesen fölmerült körülmény felett: 
ekkor természetesen a háznak teljes jogában volt 
a szabályok szerint kimondani azt, hogy akarja-e 
ezt napirendre kitüzöttnek tekinteni vagy nem ? 
de midőn interpellatióról van szó, akkor ismételve 
kérem, méltóztassanak azon gyakoidathoz, melyet 
eddig követtünk, ragaszkodni. Hogy ha az inter
pelláló nem tartotta fon magának később tenni 
meg javaslatát e tárgyban, akkor a ház belement 
és megvitatta a tárgyat, ha pedig fentartotta ma
gának az illető képviselő, ezen esetben a ház ak
kor határoz felette, midőn az interpelláló beadja 
javaslatát. (Helyeslés.) 

Somss i ch P á l : Én igen szükségesnek tar
tom, hogy valaha már ezen Ízetlen viták az inter-
pellatiók körül tisztázódjanak. Minduntalan támad
nak belőlök oly kellemetlen viták, melyeket én sze
retnék e házból kiküszöbölni. És épen azért üdvö
zöltem mind múltkor Giryczy képviselő társam, 
mind most Tisza Kálmán képviselőtársam mai 
felszólalását, a kik kivánják e tárgyat a rendes 
kerékvágásba hozni. Azonban ez alkalommal t. 
képviselőtársam Tisza Kálmán véleményét nem 
pártolhatom. A gyakorlat nem ez; a szabályok vi
lágosan nem nyilatkoznak az interpelláló iránt, 
hanem szólnak az indítványokról; a gyakorlat az 
interpellatió iránt ugy fejlődött ki, hogy midőn 
azt az interpelláló megteszi, ha a minisztérium fe
lel rögtön, akkor egy bizonyos neme a conversa-
tiónak mindig következik rá, és ezt elzárni én he
lyesnek nem is tartanám; azonban azt, vajon a 
tárgy felett tüzetesen akar-e határozni a ház vagy 
nem ? az mindig a háztól függ. Hivatkozom a he
vesi esetre: akkor Almásy tisztelt képviselő úr azt 
mondta, hogy meg nem elégszik e felelettel és fog 
annak idejében indítványt beadni, és mégis a ház 
azt határozta, hogy nem várja be azt, hanem rög
tön kitűzi a napirendre, és a mint jól emlékszem, 
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tárgyaltunk és határoztunk. Volt más alkalom, mi
dőn a ház azt mondotta, hogy most nem tárgyal
ja : igy történt ez Stoll interpellatiójával. De 
most megtétetett az interpellatio Simonyi kép
viselőtársam által; s a belügyminiszter rá vála
szolván, tökéletesen jogában áll a háznak a felett 
határozni, hogy most*veszi-e tárgyalás alá vagy 
nem ? tökéletesen joga van a háznak határozni; 
nem függ pedig egyes képviselő nézetétől, ha 
akar-e inditványt tenni vagy nem ? hanem a háztól 
függ, hogy az adott válasz következtében tüzete
sen akar-e a tárgyhoz szólani vagy pedig azt elha
lasztani ? Ugyanazért kérem a t. elnök urat, hogy 
először az a kérdés jó'jön tisztába, hogy e tárgy 
felett akar-e a ház tanácskozni vagy nem ? {Fölki
áltások : í sak tárgyalni!) 

Nyáry P á l : T. ház! Az előttem szóló elő
adására csak azt jegyzem meg, hogy abban tökéle
tes igazsága van, hogy ha a ház mindjárt tárgyal
ni akarja, annak tárgyalásába bele mehet; de a 
mit ő állit, hog\~ mindjárt határozzon is felette, 
ezt, gondolom, maga sem akarta. De. miután igy 
fejezte ki magát, (Felkiáltások: Nem. lehet szólani! 
Nincs napirenden !) akkor, kérem, ki kell tűzni: va
jon most tárgyaljuk-e vagy nem ? De nem hallot
tam senki által sem inditványoztatni. 

SomSSich P á l : De igenis mondtam ! 
Nyáry P á l : Eddig nem mondta. Van a ház

nak joga benne határozni; de azon különbséggel, 
hogy előbb ki kell tűzni, hogy most tárgyaljuk. 
Ha kívánja a tárgyalást, akkor adja be a t. képvi
selő úr indítványát. 

SomSSich P á l : Én az elnök urat fölkértem, 
kérdezze meg a házat: akarja-e tárgyalni vagy 
nem? 

E l n ö k : T .ház! Nézetem szerint itt az a kér
dés, ha a t. ház érdemileg az interpellatiót és a 
reá adott választ jelenleg tárgyalás alá venni 
akarja-e'? 

G h y c z y K á l m á n : Néhány szót akarnék a 
kérdésre nézve előterjeszteni. (Halljuk!) A legkö
zelebbi alkalommal is, t. ház, a szerint történt, a 
mint Tisza Kálmán barátom előadta. Vitatás alá 
vétetett interpellatio folytán a minisztérium által 
adott nyilatkozat, hosszabban folyt a vita, és ezen 
alkalommal az interpelláló képviselő kijelentette, 
hogy ő ez iránt külön inditványt fog tenni ; és 
midőn mindamellett a képviselő urak közül néhá
nyan tovább is az interpellatio kérdéséhez szólni 
akartak, a t. ház megnyugodott abban, hogy ezen 
interpellatiónak érdemleges tárgyalása halasztas-
sék azon időre, midőn az indítvány be fog adatni. 
Ez mindnyájunk tudtára legközelebb történt. 
(Felkiáltások: A hevesi dologban!) A mi a hevesi 
dolgot illeti: én ugy emlékszem,akkor csakugyan 
tétetett indítvány, hogy a minisztérium eljárása 
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felett a ház helyeslését nyilatkoztassa ki. De azon 
kérdés felett: vajon azon indítvány mindjárt tár
gyalás alá vétessék-e vagy ne ? hosszabb vita fej
lődött ki, és ugy emlékszem, a tárgyalás nem is 
azon napon, hanem a következő napon történt. 
(Fölkiáltások: Folytatólag!) En itt két kérdést lá
tok : az egyik maga az interpellatio. Fel volt szó
lítva a miniszter úr , adjon felvilágositást a történt 
tényekről; ő felvilágosítását előterjesztette. Ennek 
folytán ezen alkalommal is Simonyi képviselő úr 
fentartotta, hogy ez iránt később fog inditványt 
tenni; és azután merült fel egy uj indítvány, hogy 
t. i. a t. ház a miniszter úr nyilatkozata felett he
lyeslését, megelégedését jelentse k i : ez már uj in
dítvány, t. ház, és igy tárgyalandó a szerint, a 
mint az indítványok iránt a házszabályok rende
lik. A ház szabályai azt rendelik, hogy az indít
ványok adassanak be Írásban, tűzessenek ki na
pirendre, s mikor napirenden lesznek, akkor tár
gyaltassanak : én tehát bátor vagyok a házat kér
ni, hogy méltóztassék ez esetben is a házszabályo
kat megtartani és napirendre tűzni a tárgyat. 
(Helyeslés bal felöl.) 

E l n ö k : Ismétlem, hogy nézetem szerint az 
első kérdés az: ha a t. ház akarja-e azon interpel
latiót és a rá adott választ most tárgyalni vagy 
nem V A háznak erre tökéletesen joga van, mint
hogy a házszabályok szerint valamely inditvány 
tárgyalását azonnal elrendelheti. Legelőször tehát 
azon kérdést leszek bátor feltenni : vajon a t. ház 
akarja-e jelenleg tárgyalni vagy nem V A kik tár
gyalni akarják, méltóztassanak felállni. (Megtörté
nik.) A többség jelenleg akarja tárgyalni. Ennél
fogva Simonyi Ernő képviselő urat, mint inditvá
ny ozót, illeti a szó. (Több képviselő elhagyja a 
termet) 

P a t a y I s t v á n : Épen a tárgyalók men
nek ki. 

S i m o n y i E r n ő : T. ház! Ha az imént mél
tóztattak volna meghallgatni, én bizonyosan nem 
mondtam volna , hogy fentartom magamnak to
vábbi lépéseket tenni e tárgyban. Magam is azt 
tartom, hogy az interpellatióra ha néhány megjegy
zés tétetett, ezáltal a dolognak egyelőre vége van, 
ha nem olyan természetű a dolog, hogy törvény 
alkotását vagy határozat hozatalát tegye szüksé
gessé. 

Azt tartom, az interpellatio egyedüli c-élja 
az, hogy a kormány állását egy részről és a tény
állást más részről a nyilvánosság elé terjeszsze. A 
belügyminiszter úr előadta azon okokat, a melyek 
a kormányt inditották azon eljárásra, melyet ez 
ügyben követett. Én, mint az ellenzékhez tartozó, 
kötelességemnek tartom megtenni észrevételeimet 
a t. miniszter úr előadására, a mennyiben nézetem 
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szerint a kormánynak eljárását egészben vagy 
részben hibásnak vagy hiányosnak tartom. 

Az imént arról tettem volt említést, hogy a 
t. miniszter úr Asztalos Jánosnak Félegyházán 
egy óráig tartott lázitó beszédét adta okául elfo-
gatásának. Már most hivatkozom a birónak az 
előttem fekvő, és pedig a hivatalos lapból idézett 
jelentésére, mely szerint, mondom, hogy ezen kö
rülmény akképen, miként azt a miniszter úr elő
adta, ki nem tűnik. Ezen jelentésben ugyanis az 
mondatik, hogy a hely szinén jelenlevő rendőr
szolgák és biztosok azt mondják, hogy Asztalos 
vagy százötven hiveinek szónoklatot, felolvasást 
tartván, meghagyta nekik, hogy egyszersmind 
100 ember számára szállást készítsenek azok ré
szére, kik Pestről és az alvidékről a demokrata kör 
ünnepélyére általa meghivattak Félegyházára: de 
arról, hogy ottan valami lázitó beszéd tartatott 
vagy rendbomlás történt volna, nem szóluak; sőt 
inkább azt mondják, hogy midőn a csendbiztos 
és rendőrszolgák, mint magát a biró kifejezi, Asz
talost a szekérre kikavolták. ott a nép csendesség
ben maradt. Itt tehát semmi lázadásról vagy lazí
tásról szó nincs, és igy a miniszter úr válaszának 
ezen része nem lehet kielégítő. 

Mikép fejlődtek azon események. melyek 
azon vérengzést előidézték, mely egy honpolgár
nak halálával végződött: mind annak, már az 
imént mondtam, részletes előadásába nem akarok 
bocsátkozni; hanem áttérek arra, a mit miniszter 
lír az elfogottakról mondott. 

Azt monda ugyanis, hogy a további vizsgá
latból az sült ki, hogy Asztalos János hűtlenségi 
bün miatt perbe idézendő; de a félegyházi biró 
ezt akkor nem tudhatta, mert akkor még ily vád 
ellene nem emeltetett; és ha nem tudta, mi jogo
sította őt fel arra. hogy Asztalos Jánost akkor, 
mikor ellene hűtlenségi vád még nem létezett, be
fogassa ? E s , mint már mondám, nézetem szerint 
ez nem jogositott elfogatás, és nem az Asztalos
féle proclamatio idézte azon zavart, mely véreng
zést okozott és egy honpolgár életébe került. 

Mindezekre nézve bővebb felvilágosítást fog
tak volna adni azon irományok, melyeknek elő
terjesztésére kértem a miniszter urat. 

Azt mondja a miniszter úr, hogy ezen iromá
nyokat csak akkor fogná a ház asztalára letenni, 
ha azt a t. ház többsége ugy határozná. Azon 
joga, hogy a miniszter úr a ház többségének ha
tározatára hivatkozzék, neki minden kérdésben 
megvan; még azon esetben is, ha én interpellatiót 
intézek a kormányhoz és a kormány azt hiszi, 
hogy a közügy, közszolgálat azt kívánja, hogy ő 
ezen interpellatióra ne válaszoljon, én pedig még
is kívánom, hogy válaszoljon: joga van a minisz
ter urnák a ház többségére hivatkozni, és elhatá

roztatni a ház által . vajon kiváuja-e, hogy a í in
terpellatióra válaszoljon? Annál inkább van joga 
a ház többségére hivatkozni, ha okmányok köz
lése kívántatik. Én mindezt szívesen elismerem, 
mert nem kívánok a kormánytól többet, mint a 
mit hitem szerint egy parlamentábs kormánytói 
megkívánni jogosan lehet. Ha tehát a t. ház nem 
kívánja, hogy az irományok a miniszter úr által 
a háznak előterjesztessenek, természetesen azt nem 
sürgethetem tovább. Kérésemet csak azért sürget
tem, mert hittem, hogy a kormánynak és magának 
az országnak is érdekében van, hogy midőn ily 
esemény történik s az a hirlapok által mindenféle 
módon adatik elő, hogy az világosan kiderüljön; 
világosan ítélni pedig a felett, vajon a kormány 
és a kormány közegeinek eljárása helyes volt-e 
vagy nem'? csak akkor lehetne, ha ezen irományok, 
t. i. a levelezés és a jelentések, a ház elé terjesztet
tek volna. En tehát a miniszter úrra magára bizom 
megitélni, vajon ezen okmányok a kormány érde
kében közlendők legyenek-e vagy sem? Én azt 
hiszem, hogy igenis: azért részemről ujolag is ké
rem a t. miniszter urat, ne méltóztassék azon fel
világosítást tőlünk megvonni, a mely a házat, 
mely a nemzetet azon helyzetbe teheti, hogy he
lyes Ítéletet mondhasson arról, ha vajon a kor
mány eljárása helyes vagy jogos volt-e'? 

A mi azokat illeti, kik a miniszter úr kijelen
tése szerint perbe vannak fogva a királyi tábla 
előtt: ezek ügyéhez most hozzászólani természete
sen nincs idő: mert ha a per folyamatba tétetett, 
akkor a dolog a bíróságok előtt van, s csak ké
sőbben lehet alkalom rá, hogy a képviselőház fel
ügyeletet és ellenőrködést gyakorol a felett, vajon 
a végrehajtó hatalom ugy gyakorolta-e hatáskörét, 
mint az a törvények által rendeltetik? 

A mi már most magát a dolgot illeti, én ré
szemről sem határozati, sem törvényjavaslatot, 
sem semmiféle indítványt e tárgyban beadni nem 
akarok. Csak azt kívántam, diogy a dolog felde-
rittessék, hogy a dolog tisztában legyen, hogy a 
tényállást a t. ház és az egész ország ismerje. Ha 
a miniszter úr további felviláo-ositást nem ad, ám 
feleljen a közvéleménynek; ha a közvélemény 
megelégszik ezen felvilágosítással: nekem a köz
vélemény ítélete ellen semmi kifogásom nem lehet. 
(Heyeslés.) 

Horvát Bo ld izsár i g a z s á g ü g y é r : T . kép
viselőház! A mennyiben Simonyi Ernő képviselő
társunkat a belügyminiszter úr válasza nem egé
szen elégítette ki, amennyiben t. i. vannak némely 
pontok, melyekre nézve ő felvilágosítást, tájéko
zást magának nem bírt meríteni: csak ezen pon
tokra vonatkozólag leszek bátor némely részlete
ket elmondani. [Halljuk!) 

Egy kérdést intéz a t. képviselő úr a minisz-
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teriumhoz, mely tagadás alakjába van foglalva. 
0 t. i. kétségbe vonja a belügyminiszter úr azon 
állitását, hogy Asztalos szónoklata lett volna köz
vetlen oka a félegyházi zavaroknak. 

Erre nézve tartozom azon felvilágosítást ad
ni, hogy Asztalos János april 13-ára hirdetett egy 
népgyűlést az illető hatóságok beleegyezése nél
kül, sőt a nélkül, hogy az illető hatóságoknak ezt 
bejelentette volna; miután azonban korábbi procla-
matiói már oly izgalmat gerjesztettek az egész 
vidéken, hogy zavaroktól méltán lehetett tartani, 
a félegyházi főbíró alkotmányos és a törvény irán
ti kötelességének tartotta Asztalos Jánost a kecs
keméti törvényhatóság utján felszólitani, hogy az 
april 13-ára hirdetett népgyüléssel hagyjon fel. 
Mindamellett Asztalos János april 11-én, tehát két 
nappal előbb — bocsánatot kérek, nem tudok 
egész határozottan a dátumra hivatkozni — 11-én 
vagy 1 2-én. de mindenesetre húsvét hétfője előtt 
Félegyházán megjelent. A félegyházi pályafőnél 
nagyobb néptömeg fogadta: ott ahhoz lázitó be
szedett tartott, melyben kikelt az országgyűlési 
majoritás ellen, a melyben kimondotta, hogy nem 
kell sem stempli, sem frnáncz, sem fogyasztási adó 
sem statusadósság, stb. ; a melyben hazaáru
lással vádolta azon képviselőket, kik a G7-iki tör
vényekre szavaztak. Figyelmeztetve több jelen
voltak által, hogy itt a népgyűlések tartása el van 
tiltva s hogy izgatásaival hagyjon fel: e felhívás
ra azzal felelt szónoklata további folyamában, hogy: 
„jelenjék bár meg az összes nyolcz miniszter, 
jelenjék meg a császár az összes haderővel, a nép
gyűlést mégis meg fogjuk tartani." (Mozgás.) 

Ezeket a hivatalos adatokból van szerencsém 
a ház elé terjeszteni. Vajon milyen adatai vannak 
Simonyi Ernő képviselő urnák, arról nem felel
hetek; s a nélkül, hogy akár egyik, akár másik 
forrásnak feltétlen és kizárólagos esalhatlanságot 
akarnék vindicálni. elégnek tartom egyszerűen 
arra hivatkozni, hogy mindezen adatok a bíró
ság előtt forognak, s csak az illető bíróság van 
és lehet hivatva azokat megbírálni s felettök 

ítélni. 
Egy másik kérdést is intézett a't. képviselő 

úr a minisztériumhoz : vajon mi inditotta a félegy
házi bírót Asztalos János elfogatására? 

Erre igen sok ok forgott fen, a melyeknek elő-
sorolásába nem akarok bocsátkozni, nehogy hosz-
szas és meddő discussióra alkalmat szolgáltassak; 
elég egyet felemlítenem: hogy a midőn a félegy
házi bírónak felszólítására Asztalos megtagadta az 
engedelmességet s a tilalom daczára is a népgyű
lés megtartása mellett izgatott, már ebben magá
ban ellenszegülés foglaltatik az alkotmányos köze
gek ellen. (Ellenmondás a izélsö bal Jelöl, helyeslés 
jobbról.) Már maga ezen dlen.szegük's oly törvé

nyes ok, a mely untig elégséges arra, hogy az, a 
ki így in flagranti éretik a lazításban a törvény
hatóság elleni engedetlenségre, azonnal elfogassék. 

Hogy egyébiránt az irományokat, melyek 
ezen esetre vonatkoznak, a kormány nem teszi a 
ház asztalára, annak oka nem az, mintha a kor
mány a nyilvánosságtól félne, mintha oka volna 
a kormánynak tartózkodni ezen irományoknak 
napfényre bocsátásától; hanem egyedül az. mert 
azon adatok már most az illető törvényes bíróság, 
a kir. tábla előtt vannak, s ezen irományokat 
onnan elvonni s a t. ház asztalára tenni, két ne
hézséget vonna maga után: 1-ször a per eldönté
sét halasztaná; 2-or oly kérdésben, a mel}~ felett 
az illető biróság van hivatva ítéletet mondani, a 
ház mintegy előzetesen ítélne, a mit tenni nem 
állhat a t. ház intentiójában. {Helyeslés. Zaj.) 

S o m o g y i L á s z l ó : A ház rendéhez akarok 
szólni. 

T. ház! Ugy látszik, hogy óhajtandó voli a, 
hogy valahára az interpellatió iránt tisztában len
nénk ; de miután nem lehetünk, miután praece-
densekre volt alkalom hivatkozni: engedje meg 
a t. ház, hogy a most legközelebb lefolyt nyilat
kozat és szavazás utján, miután az a kérdés téte
tett fel: kivánjuk-e most Simonyi Ernő képviselő
társunk interpellatióját felvenni vagy nem ? a fe
lett szavaztunk, hogy kívánjuk ; tehát mostan jo
gosítva volt a maga interpellatióját indokolni: én 
jogosítva érzem magamat a t. házat figyelmeztetni 
a 35-dik szakaszra, mely azt mondja: ..Elérkez
vén a felvéli idő, az indítványozó kifejti indítvá
nyát — ez esetben interpellatióját — s a ház sza
vazás utján elhatározza, ha vajon az inditváiiy. 
illetőleg interpellatió tárgyalás alá vétessék-e vagy 
ne". {Derültség. Zaj.) 

S i m o n y i Ernő: Neminditványoztatn semmit! 
Somogyi Lász ló : Most tehát az a kérdés : 

hogy most tárgyaljuk-e vagy nem V (Zaj.) Meg
lehet, hogy nézetem téves; (Zaj) azonban én azt 
hiszem, hogy miután Simonyi képviselőtársam 
indokolta a maga kérelmét, ugy kell ezt a tisztelt 
háznak venni, mint indítványt, s most kell a felett 
határoznunk a 35-dik szakasz értelmében, hogy 
tárgyaljuk-e tovább vagy ne '? 

Elnök : A 35-dik szakasz, nézetem szerint, itt 
nem alkalmazható, mert itt a ház tisztán tárgya
lást határozott. 

Csanády Sándor: T. ház! Nem örömest 
teszem, {De hogy nem! jobbról) de hazám és a nép 
megsértett egyéni joga. a szen'esitett törvények 
iránti tisztelet, képviselői állásomból kifolyó köte
lességem parancsolják, hogy a Félegyliázán tör
tént eseményeket illetőleg kárhoztatólag nyilat-

! kozzam a kormány és közegei eljárása ellen. (Fel-
kiáltás'Á-: Okol) 

32* 
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Nem szándékom egyes személyek védelme 
tekintetéből emelni szót, mert hiszen, ha ott bün
tettek követtettek el, bűnhődjenek azok, kik a 
büntetésre méltók; de mert, meggyőződésem sze
rint a félegyházi események alkalmakor ily bűn
tények nem követtettek el, lehetetlen, hogy azok 
czáfolatába ne bocsátkozzam, a mik itt a t. minisz
ter urak által elmondattak. 

Az mondatott a t. miniszter urak által, hogy 
itt elfogatásoknak kellett történni azért, mert ez 
alkalommal lázító beszédek olvastattak fel: az 
mondatott itt, hogy el kellett egyes embereket 
fogatni azért, mert nem engedelmeskedtek a fél
egyházi biró azon felhívásának, hogy rögtön utaz
zanak vissza oda, a honnan jöttek. Már én meg
vallom egész őszinteséggel, hogy az olyan alkot
mányosságról még csak fogalmam sincsen, a mely 
alkotmányosság nekem azt tenné kötelességemmé, 
hogy ha valakinek nem tetszik, hogy én valahol 
megjelenek, egyes ember felszólítása következté
ben (De hatóság!) kényszerítve legyek onnan rög
tön elmenni. Ily alkotmányosságot ismerhet a 
jelenlegi minisztérium, ily alkotmányos téren mű
ködhetik ő; de megvallom, hogy az ily eljárást 
másnak mint zsarnoki önkénykedésnek nem ne
vezhetem. (Nagy zaj. Nevetés.) 

Én, t. ház, csak annyit emiilek fel: tény az, 
hogy Félegyházán elfogatások történtek, elfoga-
tások történtek a nélkül, hogy az illetők előlege
sen megidéztettek vagy kihallgattattak volna, da
czára annak, hogy ősi törvényeink, nevezetesen 
az 1-ső rész 9-dik czime tisztán kimondja , hogy 
senkit megidézetlenül vagy hallgatatlanul elfo
gatni nem lehet. (Zaj.) Meglehet, t. ház, hogy 
talán ezen törvényezikkelyt a jelenlegi kormány 
a maga hajlamaiból kiindulva ugy szereti magya
rázni még most is , mintha azon törvény csak a 
kiváltságos osztályt fogadta volna védelmébe. 
(Felkiáltások a jobb oldalon: Rendre!) Rendén van 
ez. uraim. Tudom én, hogy nem örömest hallják 
önök az igaz szót. (Helyeslés a szélső hal oldalon.) 
Miután azonban az 1848-diki magasztos törvé
nyek az alkotmány sánczaiba bevették a nép min
den osztályait, ugy vagyok meggyőződve, hogy 
a félegyházi polgároknak minden kihallgatás és 
vizsgálat nélküli elfogatása világos törvénye
inkbe tényleg ütközik. Tudom, hogy régibb tör
vényeinkben is jelöltettek meg esetek, melyekben 
igenis mindenkit el lehetett, sőt el kellett fogni; de 
tagadom, hogy a félegykázi események azon tör
vények súlya alá vonhatók lennének. 

Tény továbbá, hogy Félegyházán fegyveres 
erő használata következtében az ottani hivatalno
kok befolyása következtében gyilkolási merény
let követtetett el. (Zaj. Ellenmondás a jobb olda
lon.) Igenis, uraim, gyilkolási merénylet: mert 

ok nélkül meggyilkolni, megölni egy embert min
dig gyilkossági merénylet. (Ellenmondás jobbról.) 
Kérdem a t. kormányt és közegeit, képesek-e fel
mutatni csak egyetlenegy törvényt a sötétség kor
szakából, mely megengedné, hogy a félegyházi 
eseményekhez hasonló körülmények közt gyil
kolni szabad legyen ? (Zaj.) Uraim, azt hiszem, 
hogy ily eljárások esak a Oarafák és Haynau-
ok idejében voltak napirenden. (Zaj. Rendre!) 
Rendén van az, a mit mondok, bár önöknek nem 
tetszik. 

Egyébiránt, t, ház, engem az eljárás, melyet 
a korma iy közegei a félegyházi események alkal
mával követtek, egyátalában nem lepett meg : 
mert a történelem bebizonyította, hogy mindazon 
kor Leányok és közegeik, melyek a nemzetek alkot
mányos jogainak romjain emelkedtek a magas
latra, még az általok hozott törvényeket sem szok
ták szenteknek tekinteni, s csak akkor teljesitik, 
ha czéljaik kivitelére szükségesek. (Zaj.) 

Ily előzmények után, nekem meggyőződésem 
szerint az lenne kötelességem, hogy a nézetem sze
rint törvény ellen eljáró hivatalnokok és közegeik 
ellenében bűnvádi kereset kéressék a t. országgyű
léstől; (Nevetés) de mert meg vagyok győződve, 
hogy a loyalis többségtől e kérelmem elutasittat-
nék, (Igaza van!) jelenleg csakis kárhoztatásomat 
mondom ki a történt eljárásra. (Zaj. Nevetés.) 

Besze J á n o s : (Halljuk !) Csanády képviselő 
úr a meghozott törvények tiszteletén kezdte szó
noklatát. Tudja, kell tudnia, hogy a meghozott 
szentesitett törvények jelenben az 1867-ek. Ha ő e 
törvényeket tiszteli mind azon merényletek után, 
melyek elkövettettek e törvények ellenében, hogy 
a népet ellene felizgassák, és mielőtt még e törvé
nyek jótékonyságát élvezhetné (Nem is jog ja él
vezni! a szélső balról) a nemzet, már e törvények 
ellen az agitatiók megkezdőitek, ők, kik a demo
krata köröknek egyedül ezen czélját tűzték ki : 
valóban a fenálló törvények tiszteletben tartásával 
nem tudom hogyan kezdhetik szónoklatukat. 

Azt kérdem én Csanády úrtól, ha az 1848-ki 
időben vagy az 1849-ikiben köröket kezdtek volna 
alakítani, hogy az akkori törvényeket megdöntsék : 
igy jártunk volna-e el? Akkor kissé csiklandósabb 
baj lett volna. (Zajos tetszés) 

A törvénynek mindig egy az ereje. Most az 
1867-ik törvény van azon erőben, melyet minden 
honpolgárnak tisztelnie kell; és ha valaki az ellen 
agitál, ki az ellen a népet izgatja, zúdítja, társula
tokat alkot: azon kormány, mely ily társulatokat 
megtűr, ezen törvényhozó testületnek, ezen nem
zetnek méltó kormánya nem lehet. (Elénk helyes
lés.) 

A jelen esetben nem csak nem volt szí goru a 
kormány eljárása, de valóban gyönge is : mert a 
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meghozott törvények védelmére minden törvé
nyes fegyvert felhasználni köteles. Törvényes 
fegyvert használt pedig, mert törvényesen szaba
don választott birák elé állította az illetőket, Ítéljen a 
biró tetteik felett; de az ily vakmerő, merénylő 
és izgató emberek pártolása országgyűlésében 
nem más. mint a törvényes bíróra hatni akarni, 
szóval, a törvény iránti tiszteletlenség. {Helyeslés.) 

Uraim! Carafákat emiitett a képviselő úr ? 
Nem kell Carafa; de Hóra és Gloska még kevésbbé. 
(Zaj.) 

Hagyjunk azon jó népnek békét, hagyjuk 
aratni; ú g y i s drága a napszim és munka. Ne 
fáraszszuk kérelmekkel, ne boszantsuk őket : hisz 
ha a nép közé megyünk, és azt mind untalan 
izgatjuk, hogy kérelmet nyújtson be, tíz annyit 
kaphatnék arra, hogy azon kérelmező agitátorok 
a hazából száműzessenek. (Helyeslés.) 

Azért a ki a törvényt tiszteli, az 1867-ben 
hozott törvények ellen addig, míg törvényes utón 
meg nem változtatnak, egyátalán sem a házon kivül, 
sem a házban jelenleg fel nem szólalhat. 

,?01y alkotmányosságról fogalma nincs, mely
benilyenek meg ilyenek történnek! "Megköszöuném 
én az oly alkotmányosságot, melyről ő neki fogalma 
van, (Derültség) melyben, ha egyszer a bűnös, a 
törvény ellen izgató elfogatott, s a nép húsvét 
ünnepén felpálinkázva megszabadítására vitetik : 
azon nép ott diadalmaskodjék a törvény fölött. 
Ezt kívánja ő : mert az interpelláló a legnagyobb 
kíméletet még bűnül veszi, hogy t. i. a legvakme-
rőbbeket fogatta el a biró. Hát be kellett volna 
várnia azon bírónak, míg hozzá betörnek és őt 
szétkonczolják, feldarabolják? (Derültség. Helyeslés.) 

Mindig azt tanultam és az a meggyőződésem, 
hogy a szikrát csirájában kell elfojtani, mert ha 
azután szétharapózik a tűz lángja, nagy károkat 
hoz magával. Nekem oly alkotmányosság nem 
kell, hol a törvény elleni agitatiónak erőszakosko
dással nyílt kaput akarunk nyitni, és oly embere
ket, kik ezt teszik, védelmezünk. Elmondja majd 
felettök az ítéletet a biró; de azért a kormányt 
feleletre vonni, mert ő a meghozott törvény tisz
telete mellett e törvénytől várván a nép üdvét, 
annak fentartására törekedett, és az ez ellen 
vakmerően feltámadókat a törvény értelmében 
a legszelídebben, a mint csak lehetett, rendre 
ut;,sitotta : (Helyeslés, ügy van!) ezért feleletre 
vonni akarni a kormányt, egyátalán nem lehet 
jó szándéknak, nem lehet azon törvénytiszteletet, 
melyet ajkán zengedeztet, az interpelláló szivéből 
fakadottnak venni. I ly eljárásért a kormányt egy-
átalában nem okozhatom : ennélfogva a kormány 
eljárását, noha ez lassú, csendes és nem elég eré
lyes volt, (Derültség) helyesnek tartom. (Hosszas, 
élénk tetszés.) 
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Nyáry P á l : Az alkotmánynak fő lényege, 
(Halljuk!) legalább ugy, mint kellene lennie, min
denütt a szabadság; de a szabadság magában nem 
állhat fen ; a szabadságot biztosítani kell ; a sza
badságnak egyedüli biztositéka pedig a rend. 
(Ugy van!) A rend alkotmányos országban fentar-
tatik a törvények által; a rendnek a törvények értel
mében kezelése, s így annak, ugy törvényeknek 
épségben tartása is első sorban a kormány köte
lessége. Ha a kormány eljárása ellen kifogás tétet
hetik, nem csak joga, de kötelessége is a képviselő
háznak a kormánytól számon kérni azt, mi módon 
járt el. 

Alkalmazva már most ezt a jelen esetre : 
kétségtelen dolog, hogy Simonyi képviselőtár
sunknak tökéletesen joga vjlt, hozzá teszem, mi
után oly nagyszerű volt ez eset, kötelessége is 
volt ezt a házban felhozni. A minisztérium, nem 
csak egy miniszter, de két miniszter, az igazság
ügy- és a belügyminiszter urak feleltek az inter-
pellatióra. Az első kérdés az : meg van-e a ház a 
felelettel elégedve? elegendő-e, a m i t feleltek vagy 
nem? Ez a kérdés ; és azokon tul, amike t feleltek, 
van-e joga beavatkozni továbbá a háznak vagy 
sem ? ez a második kérdés. 

Vannak bizonyos axiómák, melyeket senki 
sem tagadhat meg, kinek az alkotmányosságról 
fogalma van. Ezek azok, hogy alkotmányos or
szágban tenni mindent szabad, a mit törvény 
nem tilt, alkotmányos országban tettéért mindenki 
felelős, alkotmányos országban mindenki tet
téért csakis egyedül a maga törvényes bírája 
előtt felelős. A kérdés már most azt, hogy a 
kormánynak volt-e joga azt hinni valamely tett
ről, hogy ez a törvény megsértése. Arra pedig 
megint azt kell felelni : ezen jogot a kormánytól 
nem lehet megtagadni. Akkor, midőn neki köteles
sége a rendet fentartani, ha a kormány azt mondja , 
hogy az általa alkalmazott rendszabályokat tartja 
szükségesnek a közbiztosság fentartására, én nem 
vagyok feljogosítva itt e helyen ítéletet hozni 
a felett, hogy vajon azon eset forgott-e fen, 
melyre a kérdéses szabályok a törvény értel
mében alkalmazhatók. De miután azt mondja . 
hogy ő azokat, a kik ellen azon rendszabályokat 
alkalmazta, a törvényes bírótól nem vonta el, sőt 
azok részint már el is ítéltettek, részint szabadon 
bocsáttattak, és közülök kettő, t. i. a vádlott a tör
vényszék elé van idézve: én azt hiszem, hogy 
ezzel a minisztérium nyilatkozatában mindent meg
mondott, a mit mondhatott, és nekünk többet 
kérdezni jogunk nincs. (Elénk helyeslés.) 

Zsarnay Imre : (Eláll!) Elállók. 
Almásy Sándor : T. ház! 
Zsarnay I m r e : Én a szólástól elállottam, 

mert Nyáry Pál t. képviselőtársam oly tisztán 
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igazolta itt a kormány eljárását, hogy egy szavát 
megczáfolni nem lehet; és valósággal bűn lenne, 
ha mi itt, mint a nemzet képviselői, magát a bűnt 
és a rendbontást, a törvény iránti tiszteletlenséget 
itt pártolnók. Tehát, mondom, nem akartam szó
lani ; de már most, ha csakugyan még mások to
vább akarják ezen ügyet vitatni, engedjék meg, 
hogy én is szóljak; és midőn szólok, engedjen 
meg nem igen nagy része a t. háznak, hanem 
azok, a kik talán magokra magyarázhatnák, ha 
netalán rövid beszédemet azzal kezdem: „Quo 
usque tandem Catilina abutere patientia nostra ?" 
[Nevetés.) Mert, t. ház. elveszett ezen nap, elve
szett már több nap is : és miért ? Mert a háznak 
bal és jobb oldala nem mondja ki azt, a mi lelké
nek fáj. Fáj mindnyájunknak, hogy ilyen mellé
kes kérdésekkel napokat elvesztegettünk, midőn 
mindenki forrón kívánja és bizonyosan óhajtja, 
hogy tegyünk valamit, és semmit sem teszünk a 
közügyre, a hazára nézve. (Dologra! halról.) Annál 
inkább szólok én ily hangon, mert egy képviselő
társam olyforma eszmét fejtett ki, hogy ezen eljá
rás emlékeztet minket a Carafa és Haynau idejére. 
Igen is akkor áll majd be a Carafa és Haynau 
ideje, ha 300 képviselőnek óhajtását 20—25 kéj> 
viselő mesterségesen kicsinált tervvel kijátszhatja, 
és nem engedi, hogy létrejőjön, mit 300 képviselő 
óhajt: akkor bizonyosan áll az, hogy eljön az, a mit 
Carafa előidézett. (Elénk helyeslés jobbról. Eláll! 
halról.) 

Engedje meg a t. ház, ha én bátor vagyok 
alázatos véleményemet kimondani, hogy ezen 
nap nem veszett el a hazára nézve, habár semmit 
se tettünk a közügyekre: mert megás tettünk va
lamit. 

Megvallom, rettenetes nagy hiány és kár, 
hogy a ház szabályai részletesen nem rendelkeznek 
az interpellatiókra nézve ; n tm rendelkeznek arról, 
hogy mikor a miniszter felel valamely interpella
tióra, mi történjék akkor? Ha azt óhajtja a ház, 
hogy többször hasonló események ne álljanak elő, 
mit tegyünk? Valóban óhajtanám, hogy öt-hat 
tagból álló küldöttség neveztessék ki, mely a ház 
szabályainak ezen hiányát pótolja ki. (Dologra!) 

A l m á s y Sándor : T. ház! Mindenekelőtt 
az előttem szóló Zsarnay Imre képviselőtársam
nak azon megjeg}'zést teszem az időelvesztegetésre 
nézve, hogy midőn a polgároknak szabadságáról 
vagy netalán történhető visszaélésekről kérdés 
történik, ez soha sem elvesztegetett idő; hanem 
midőn a képviselő olyas valamit indítványoz, a 
mi ki sem vihető, és midőn a házszabályok kiiga
zítását indítványozza; az az elvesztegetett idő. 

Besze János képviselő úr felhozta, hogy az 
1867-ki törvények törvények, és azok ellen félszó-
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lalni nem szabad. (Felkiáltások : Nem azt mondta !) 
Szóval, hogy azokat roszaknak, károsaknak nem 
szabad mondani, mert azok fenállnak és tisztelet
ben kell tartani. 

E g y SZÓ : Nem szabad izgatni! 
A l m á s y Sándor : Én azt válaszolom erre, 

hogy alkotmányos országban minden alkotmá
nyos polgárnak joga van és kötelessége, hogy ha 
roszaknak hiszi a törvényeket, azok ellen felszólal
jon, azuk ellen párthíveket szerezzen s azokat 
megváltoztassa, törvényes korlátok között mindig. 
Uraim, azt tették önök az 1848-ki törvények ellen 
— bár helytelenül nézetem szerint — a mit mi teszünk 
az 1867-ki törvények ellen, habár az önök nézete 
szerint talán helytelenül, de jogosan. 

Azt tetszett továbbá mondani, hogy 1849-ben, 
ha afenálló törvények ellen felszóltak volna, hogy 
roszak, kárhozatosak, bizonyosan talán akasztófa 
lett volna a jutalom. Valóban nem tudom, hogy 
ezt miből következtetik ? mert oly kormányról, 
mely egy katastrofa, a forradalom idején a leg
humánusabb módon járt el a haza ellen vétkezők
kel, valósággal vétek ilyet föltenni. {Nagy zaj.) 

Most megjegyzem arra, a mi a miniszter úr 
előadását illeti, habár belügyminiszter úr előadása 
szerint Asztalost el kellett volna fogatni lázitásért, 
mert kiáltványa olyan volt — én ugyan soha 
se láttam, nem olvastam — [Derültség. A ki hiszi!) 
de ha olyan volt, azt kérdem : miért nem történ*" 
meg elfogatása előbb? miért engedték, hogy Fél
egyházára menjen ? mert az előbb történt. A mi
niszter úr azt mondja : elfogatott, mert Félegyhá
zára, a felszólításnak nem engedve, elment, és 
újra népgyűlést hivott össze. Ennélfogva két ok
ból fogatott el , és így nem tudom, hogy melyik 
okból ? 

Miután a kormány az iratokat elő nem terjesz
tette, a felelet pedig ki nem elégít, az ügy pedig a 
törvényszék előtt van : a többibe belenyugszom; 
de a felelet ki nem elégít. (Nevetés jobbról.) 

Berzenczey Lász ló : Én röviden akarok 
egy pár szót szólani. 

Én átalábau nem szeretem a nagy kitételeket, 
melyeket itt hallottam. Ilyen, hogy megvannak az 
1867-iki törvények, azoktól várjuk a nemzet bol
dogságát. En nem szeretem az ilyen nagy phra-
sisokat. 

Azt, a mit Nyáry Pál képviselőtársam mon
dott, helyeslem bizonyos pontig. Azt mondotta, 
hogy az interpellatióra adott felelet következtében 
ezen tárgyat tárgyalni nem lehet. Magam is azt 
mondom, hogy nem lehet, mert meg kell eléged
nünk azon felelettel, melyet a miniszter adott. 

Hanem ahhoz van joga a háznak, hogy ha 
tárgyalni akarja, nem interpellatio rendén, hanem 
külön tárgyalás rendén. mondom, van joga 
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a háznak kívánni, hogy minden iratot a Iríz asztalá
rategyenek: akkor aztán nem mondhatja senki,hogy 
nem olvasta a proclamatiót, s amit nem olvasott, 
a felett nem ítélhet. De azon jogát a háznak, hogy 
a miniszter eljárása felett Ítéletet ne mondhasson, 
kétségbe vonni nem lehet. {Felkiáltások : Nem is 
tette senki.') Nyomassanak ki az iratok, hadd tud
ják meg a dolog állását, kik nem ismerik ; határozza 
el a ház a kinyomatást, s tűzzük ki napirendre; 
vagy pedig hagyjunk békét az egész dolognak. 
(Helyeslés bal felöl.) 

HodOSiu József: Nem akarom a miniszté
rium eljárását ez alkalommal sem helyeselni, sem 
kárhoztatni, mert az irománvok a ház asztalára le
téve nem levén, magamnak a tárgyról tökéletes in-
formatiót nem szerezhetek ; nem tehetem azonban, 
hogy egy észrevételt ne tegyek : és ez az, hogy az in
terpelláló Simonyi képviselő úr egyik kérdésére a 
miniszter úr felvilágosítást nem adott : nem mon
dotta meg tudniillik, miképen történt az, hogy a 
félegyházi bíró egy katonának egy egyént meg
mutatván, megparancsolta, hogy erre lőjön. a 
többinek pedig azt mondta, hogy vak lövéseket te
gyenek. Teszem ezen észrevételt a személyes biz
tosság érdekében, és remélem, a minisztérium e 
tekintetben is felvilágosítást fog adni. 

Egyébiránt, a mint mondtam, én ez alka
lommal nem akarom sem helyeselni, sem kárhoz
tatni miniszter úr eljárását, és talán fel sem szólal
tam volna, ha Besze János képviselőtársam (Hall
jak !) egy hasonlítást nem tett volna, felhozván a 
Hora-Grloska- és a Haynau-világot. Ezen hasonlítás, 
mint minden hasonlítás, nagyon sántikál : mert 
kérdem : mikor és minek következtében jött létre a 
Hora-Gloska-forradalom? (Nincs arról szó! Zaj) 
és mikor és minek következtében jött létre a 
Haynau-világ ? {Halljuk!) Tudják , uraim, hogy 
Hora-Gloska előtt a nép mennyire el volt nyomva: 
a nép glebae adstrictus volt, mely szabadsággal 
nem bírt ; sem személyes, sem társadalmi szabad
sággal, sem semmi földdel nem bírt, miután, mint 
mondám, glebae adstrictus volt. Ez volt a népnek 
a Hóra-világ előtti állapota. Hóra a népen akart se
gíteni, ő a népet akarta felszabadítani; (Ellenmon-
dások) igen,^ ő a szabadság embere volt. {Ellen-
vnondások) Es én csodálkozom Besze Jánoson, 
miért nem hasonlította inkább a Hora-Gloska-vi-
lágot Dózsához, mintsem Haynauhoz ? (Halljuk !) 
Mert mikor és minek következtében jött létre a 
Haynau-kormány ? {Halljuk !) A Haynau-világ 
előtt a nép szabad volt, az alkotmányt bírták —• 
Magyarországban legalább — minden szabad volt, 
megvolt a társulati, megvolt az egyéni szabadság: 
és Haynau mind azoknak véget vetett. Tehát a ha
sonlat minden tekintetben claudicál : mert Hóra 
és Gloska szabadságot akartak, Haynau pedig el

nyomta a szabadságot. {Közbeszólás jobb felöl: Szép 
szabadságot akart Hora-Gloska!') 

Borlea Zsigmond.- T. ház! Előre bocsátom, 
hogy én átalában nem kívántam a kérdéshez szó
lani ; de miután Besze képviselőtársam szavai által 
egyenesen provocálva érzem magamat, nem mu
laszthatom el Besze úr egy kifejezésére némi meg
jegyzést tenni. (Ellen mondások jobbról: Napirendre !) 
Besze János képviselő úr, hogy beszédjének na
gyobb hatást adjon, jónak látta Hora-Grloskára 
hivatkozni, és ezen hivatkozás után hatása elvér
zetében szemében mintegy örömsugár ragyogott. 
Az előttem szóló a Hora-G-loska-világ sliaynau-világ 
közti különbséget kellően kifejtvén, csupán azt kí
vánom megjegyezni, hogy szerintem, és ugy hi
szem, találkozni fognak még olyanok a házban, 
kik át fogják látni, hogy nem volt helyes ezen 
hivatkozás: nem volt pedig azért, mert ha Besz e 
úr nem tudta is, de felteszem, hogy a képviselő 
urak közül többen tudhatták, hogy ezen hivatko
zás által csupán izgatás fog előidéztetni. {EUenmon-
dások a jobh oldalon. Zaj.) Ha épen históriai névre 
akart hivatkozni, miután a kérdéses ügy Félegyhá
zán történt, a hol románok nincsenek, s igj azon 
drámában a románok közül nem is szerepelhetett 
senki, akkor Dózsára kellett volna hivatkoznia. {A 
jogegyenlőség folytán tehette!) Annál kevésbbé volt 
joga erre a hivatkozására, mert ez által csakis 
provocatióts izgatást idézhetett elő, mi, ugy hiszem, 
soha czélra nem vezet. Én tehát nem is gondol
hatok egyebet, mint hogy, ha talán nem is szán
dékosan, de minden esetre a mi sérelmeinkre szol
gált hivatkozása által senkinek jó szolgálatot 
nem tett. 

Egyébként mennyiben járt helyesen Besze 
képviselő úr ezen izgatásra czélzó beszédjével, an
nak elhatározását a t. házra bizom. 

Sajnosán tapasztaltam ugyan , hogy többször, 
midőn mi a nemzetiségi képviselők közül valamely 
tárgyban felszólaltunk másik pártnak nem 
tetszett, habár valót állítottunk is, mindannyiszor 
gyanusittattunk; hiszem, hogy ezen eljárás káros 
voltáról sokan meg vannak győződve, s igy még 
többen vannak meggyőződve arról is, hogy Besze 
úr jelen provocatiója helytelen s káros. 

Ugy anazért Besze János képviselő urat arra 
kérem, hogy jövőre, a mennyire lehetséges lenne, 
ha nem is fogna oly nagy hatást előidézni beszé
deivel, szíveskedjék ilyesmitől tartózkodni, vagy ha 
épen erről leszokni nem tud, akkor az ily hatást 
tessék saját s nem más nemzetiség rovására ke
resnie. [Szavazzunk]) 

Tisza K á l m á n : T. képviselőház ! Különösen 
Nyáry Pál t. képviselőtársam nyilatkozata után 
nem szándékoztam a tárgyhoz szólani, azt remélve, 
hogy a vita be fog fejeztetni. Miután azonban a tár-
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gyalás tovább folytattatott és több dolgok is hozat
tak elő, melyek szorosan nem ide tartoznak, nehogy, 
midőn talán szavazásra kerül a dolog, azon szava
zatok, melyek egyik vagy másik részről, talán ré
szemről is adatni fognak, félreértethessenek : kény
telen vagyok részemről az álláspontot, melyet e 
kérdésben elfoglalni óhajtok, pár szóval röviden 
körvonalozni. 

Az első dolog, a mi itt a vitába belevonatott, 
az l867- iki törvényeknek kérdése belevonatott oly 
modorban, mely ellen nekem is okvetlenül fel kell 
szólalnom. De nem fogok hosszasan ellene tilta
kozni, mert meg vagyok róla győződve, hogy 
bármit mondott is azon képviselő xír, e ház több
sége bizonyosan azon tekintetben nem lehetett 
vele egy értelemben, és jelesen a ház többsége nem 
zavarhatja, és nem zavarhatta össze azon különb
séget, mely van a között, hogy az ember bizonyos 
törvényt, ha rosznak tartja is. teljesítsen, tiszteljen 
és meg ne sértsen, bár azért megváltoztatására 
minden alkotmányos utón törekszik, és a között, 
hogy ha valaki a törvénynek ellene szegül. (He
lyeslés.) 

A második, a mire nézve fel akartam szólalni, 
az, hogy itt többen a szónokok közül kapcsolatba 
hozták a félegyházi eseményt a demokrata körök 
kérdésével. Én részemről azt hiszem, hogy ezen 
két dolgot kapcsolatba hozni nem lehet. Én e ket
tőt tökéletesen külön álló két dolognak tekintem, 
és igy is kell. hogy tekintsem : mert ha a kettő 
kapcsolatban lenne hozva részemről, valósággal 
nem is tudnám, mikép szavazzak, miután a demo
krata körökre nézve, miként nézetemet már el is 
mondottam, hiányozni látom a jogi alapot a kor
mány eljárásában, a félegyházi esetet illetőleg pe
dig meg kell hogy mondjam egyenesen és őszin
tén, hogy arra, hogy a kormány eljárása roszal-
tassék, semmi alapot nem találok: (Helyeslés) mert 
én azt gondolom, hogy a kormánynak, melynek 
kötelessége a rend fentartása. meg kell lennie azon 
jogának is, hogy a hol nézete és hite szerint a rend 
megzavartatott, vagy a hol oly lépések történtek, 
melyek a törvény értelmével ellenkezőleg a rend 
megzavarására vezetnének, meg kell, mondom, 
hogy legyen joga arra, hogy ott. hol meggyőző
dése szerint ily rendzavarás történt, azt, a mi a 
rend fentartása érdekében szükséges, megtehesse; 
de a kormánynak, midőn ily lépéseket tesz, termé
szetesen kötelessége az, hogy a hite szerint fölme
rült hibát vagy bűnt a törvényes biró által megvizs
gáltassa és a törvényes biró ítéletére bízza. A fél
egyházi esetben pedig, mint az itteni tárgyalások
ból meggyőződtem, az történt: mert mindazok, kik 
annak részesei valának, törvényes vizsgálatnak 
vettettek »lá és a törvényes bíróság által ítéltet
tek el részben, részben a törvényes bíróság Ítélete 

alatt állanak. Én pedig azt hiszem, hogy a bűnöst 
vagy nem bűnöst kimondani, az Ítéletet meghozni 
sem a kormánynak, sem a képviselőháznak nem 
feladata. (Helyeslés.) A kormány feladata, birája 
elé állíttatni azt, a ki vádoltatik; a képviselőház 
feladata, őrködni, hogy senki birája elől el ne 
vonassék, s azon esetbén, ha elvonatott, a kormányt 
feleletre vonni. (Helyeslés.) En épen azért, mert e 
szempontból indulok ki, s mert tisztelem a birói 
hatóság jogkörét, egyátalában ítéletet mondani 
a felett, a mi Félegyházán történt, nem szándéko
zom ; nem szándékozom, mint itt egy képviselő
társam tévé, nagy és hangzatos szavaktól a fala
kat viszhangoztatni; én nem mondok véleményt 
abban, hogy kit ér a felelősség azon elömlött vér
ért, mely, fájdalom, ott elontatott, mert minden 
polgárvér, a melynek ily módon kell elfolynia, 
okvetlenül fájdalmas; de azt is a vizsgálatnak kell 
kideríteni, hogy kiknek lelkére szálland e vér : 
a jogkörén tul ment kormányéra-e. vagy a lelki
ismeretlen izgatók lelkére? (Helyeslés.) 

Ezek után Nyáry Pál véleményéhez csatla
kozom, s kérem at . házat, hogy napirendre áttérni 
méltóztassék. 

SzáSZ Káro ly : T. ház! Miután a dolog 
érdemére nézve Nyáry Pál és Tisza Kálmán kép
viselőtársaink véleményét tökéletesen magamévá 

j teszem, szívesen elállanék jogomtól a szóláshoz, 
ha egyetlen egy szóra reflectálni kötelességemnek 
nem tartanám. Miután az egyik részről Haynau, 
Caraffa, a másik részről Hóra és Gloska hozatott 
fel, és én ezen hivatkozásokat egyaránt ildomta
lanoknak tartom mind az egyik, mind a másik 
oldalról : mindazáltal nem voltam elkészülve arra, 
a mit Hodosiu képviselő úr mondott, s a mit 
szó nélkül hagyni, bár csak legegyszerűbben és 
legrövidebben, mulasztásnak tartanék. Azon, t. 
ház, hogy több képviselőtársunk Asztalos Jánost 
a fönforgó ügyben pártolás alá veszi, csak szomo
rúan mosolyogni tudok. 

Sin iony í Ernő : Ki veszi pártolás alá? . 
SzáSZ K á r o l y : De azon, t. ház, hogy Ma

gyarország képviselőházában Hóra és Gloska 
nevei dicsőséggel emlegettetuek, s tettöket, lázadá
sukat igazolni törekszik némely képviselő, Ma
gyarországnak képviselője : azon, t. ház, nem 
szomorúan mosolygok, hanem szabad legyen egy
szerűen nyilvánítanom a magam részéről, nem 
tehetem legnagyobb erőfeszítéssel is, hogy azon 
meg ne botránkozzam. (Helyeslés. Zaj.) 

DobrzánSZky Adol f : T. ház ! Ha a Hóra 
és Gloska felemlitésén megbotránkozott előttem 
szóló, arról nem tehetek ; de én ezen bizony nem 
botránkoztam meg, (Felkiáltások: Azt ugyan elhisz-^ 
szűk!) mondom, nem botránkoztam meg akkor sem, 
midőn először hozatott föl a Hóra és Grloska neve, 



CCLII. OKSZÁGOS ÜLÉS. (Július 1. 1868.) 257 

még pedig nem a mi részünkről: meg nem botrán
koztam pedig azért, mert tudtam, hogy az általam 
igen t. szónok csak hatást akart előidézni e meg
említés által, jól tudván, hogy nem fogja azon 
hatást elérni, hogy ha Dózsát emliti, mint ha em
líti Horát és Gloskát, a mennyiben ezek nem ma
gyar nemzetségnek voltak. (Zúgás, zaj.) Nem volt 
szándékom ez iránt felszólalni, s csak azért teszem, 
hogy nyilvánítsam, miként azon, ha valaki bármi 
nézetét nyiivánitja e tisztelt házban, megbotrán
kozni nem szoktam. 

Ezt előreboesátva, áttérek Besze János kép
viselő út azon állítására, miszerint a törvényeket, 
s az 1867-diki törvényeket tisztelni kell, miután 
1848-ban is az kívántatott, s az 1848-dik törvé
nyek meg nem tartása szigorúan meg is büntettetett 
volna : és azt mondom, hogy a törvényt igenis 
tisztelni kell; de e tisztelet afenálló törvény meg
tartásában, vagyis teljesitésében, nem pedig ab
ban áll, hogy az, ki a törvényt nem tartja jónak, 
ne igyekezzék, ha ugy kívánja, népgyűlések utján 
is annak megmásitására törekedni. (Folytonos nagy 
nyugtalansága Tudnék én például felhozni, és pe
dig törvénykönyvünkből, oly törvényeket, me
lyekről, mint alaptörvényekről, azt rendelte a tör
vényhozás, hogy még megvitatás tárgyát sem 
képezhetik soha: „neque unquam in pertractatio-
nem sumi possint." És mi történt ? Az egész világ 
izgatott ellenök 1827., kiválólag pedig 1836. óta, 
mig 1848-ban sikerült tényleg meg is változtatni 
azokat; és azt hallottam itt e t. házban több ízben 
nyilvánítani, hogy mindenki örül azon törvények 
megszűntének. Ha tehát valaki ily ügyben népgyű
lést tart, az ez által még biint egyátaíában el nem 
követ, legalább alkotmányos országban nem. 

Mindaddig, mig az iratokat, melyeket t. Si-
monyi Ernő képviselőtársunk megkívánt tekinteni, 
e t. ház asztalán nem látom, nem tudom ugyan 
tisztán megítélni, mi van az ügyben; ha azonban 
az, mit Hodosiu képviselő társam kiemelt, hogy t. i. 
a félegyházi biró meghagyta az egyik katonának 
nyíltan, hogy egy bizonyos embert lőjön agyon, 
ha, mondom, ez áll, mit pedig a t. belügyminiszter 
xír tagadásba nem vett : akkor csakugyan áll az 
is, a mit Csanády képviselőtársunk mondott, hogy 
ez gyilkosság. (Zaj.) Engedelmet kérek. (Nagy 
zaj.) Ha ez így van, akkor nem egyéb az gyilkos
ságnál, mert fel lehet tenni, (A zajban szólót alig 
érteni) hogy a biró magán boszuból, irigységből, 
magán üldözési szándékból agyonlövetett egy em
bert, kinek, meglehet, adósa is volt, s így halála ál
tal fizetési vagy más kötelezettségeitől is szabadult. 

Egyébiránt, bár mennyire különbözők legye
nek a nézetek ezen ügyben, egyben, hiszem, hogy 
a t. ház nézetével találkozandom. (Felkiáltások : 
Scha! Soha!) Engedelmet kérek : hodie mihi, cras 
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J tibi; s azért ugy vélek találkozni a t. ház többségének 
véleményével, ha azt állítom, hogy ártatlan em
bereket, minőknek a hódmezővásárhelyi elzárt 
40 vagy 50 honpolgárt a t. belügyminiszter úr 
világos nyilatkozata szerint is tekinteni kell, alkot
mányos országban egy pár hétre elzárni a nélkül, 
hogy csak biró elé is állittatnának, mint az a bel
ügy ér úr nyilatkozatából szintén kétségen kivül 
kiderül, csakugyan nem szabad. Ha tehát alkot
mányos országban csakugyan egyszerűen elzárni 
ártatlan embert nem szabad; és ha mégis 40 — 50 
ember Hód-Mező-Vásárhelyt a t. belügyminiszter 
xír nyilatkozata szerint elfogatott, de bűnösnek 
nem találtatván, a csongrádmegyei alispánhoz in
tézett miniszteri rendelettel szabadon bocsáttatni 
rendeltetett: ennek ugyan alkotmányos országban 
történni nem kellene; és ezért a hivatkozás Caraf-
fára vagy Haynaura Csanády képviselő úr részé
ről nem lehet feltűnő. (Elénk fölkiáltások: Bachra és 
Schmerlingre tessék hivatkozni! Csuk Bachra hivat
kozzék biztos itr, ki a muszkákat az országba beve
zette! Nagy zaj.) Tehát Bach idejében —• hogy 
hallják azon urak, kik mindig a Bach idejét szok
ták felemlíteni — Bach idejében történhetett az 
elzáratás politikai utón, mert akkor nem éltünk 
alkotmányos időket, mert Bach soha sem állította, 
hogy 6' alkotmányosan kormányoz országgyűlés 
mellett. (Elénk fölkiáltások : On azon idő után kí
vánkozik .' Zaj. Elnök csenget.) Akkor minden tiszt
viselő- tekintet nélkül az érvényen kivül helyezett 
hazai törvényekre, épen ugy hódolt az absolut 
hatalom által kiadott rendelvényeknek, mint a hon 

| minden más polgára is, ki kivándorolni nem ki-
! vánt. (Nevetés) Biztos vagyok aljban, hogy alkot
mányos formák közt ily elzáratásoknak történni 
nem szabad; ha azonban azt méltóztatnának talán 
felhozni, hogy nincs alkotmány jelenleg, hogy az 
megszűnt, vagy fel van függesztve, vagy tán soha 
nem is volt: akkor igenis nem szólok az ellen, 
hogy annyi ártatlan hódmezővásárhelyi ember 
fogva tartatott; de mindamellett azoknak, kik 
ezen eljárást pártolják, csak azt kívánom, kogv 
hasonló esetbe ne jöjjenek, hogy t. i. ők is ártat
lanul el ne zárassanak s azután utólagosan hetek 
mulvé szabadon bocsáttassanak. (Nagy zaj.) 

Csiky Sándor : T. ház! Megvallom, hogy a 
fenforgó tárgyban oly véleményt mondani, mely 
minden tekintetben megállhasson, nem lehet : 
nem lehet pedig felfogásom szerint azért, mert a 
tényállást csak azon okmányokból volnánk képe
sek felismerni, melyek ezen fenforgó kérdésekre 
vonatkoznak, s melyek felderítenék, hogy mi 
oka, hogy egy embert már agyon is ütöttek 
Félegyházán? mi, oka, hogy még most is többen 
fogva vannak ? Ezen okmányok elolvasása után 
történhetnék, hogy meggyőződvén, azon véle-
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menyre jőnék több képviselőtársammal együtt, 
hogy a kormány intézkedése s az illető félegyházi 
főbiró eljárása olyan volt, mely menthető és 
melyre még a helyeslést is rá lehet mondani. Azon 
okmányok tartalma, meglehet, ezt napfényre derí
teni. 

Azonban így, midőn az mondatik a kormány 
és különösen az igazságügyi miniszter úr által, 
hogy nem lehet a ház elé terjeszteni ezen okmá
nyokat, mert azokat az államügyész az illetők 
ellen támasztandó kereset végett tőle átvette, 
következésképen nála azon iratok nincsenek : én 
ugy hiszem, e tekintetben az igazságügyéi" urnák 
csak egy szót kellene intézni a végett, hogy ő 
neki azokra egy vagy két napra szüksége van, 
adja tehát át. mig azon okmányokat a házzal kö
zölni képes lesz és ha e kívánságát hozzá inté-
zendi, az iratok mindjárt itt lesznek az asztalon; 
azontúl vissza s adhatja. Bár én azt hiszem, hogy 
azok eredetijét nem is adta ki, mert a minisztéri
umnak kezében kell azon okmányoknak lenni; 
neki szintén meglévén levéltára, az eredeti pél
dányoknak abba kell jönniök. Hiteles másolatban 
az állam- vagy koronaügyésznek ki lehet azokat 
adni, a mi neki teljesen kielégítő. 

Egyébiránt, mondom, az okmányok előttem 
nem levén ismeretesek, egészen a tárgyhoz tartozó 
véleményt, vagyis olyat, mely kimerítő legyen, 
mondani képes nem vagyok; hanem szólhatok 
csak az itt előadottakról. 

Hallottam jelesen azt mondani, nőkép va
lami proclamatio adatott ki valami Asztalos nevű 
ember által. (Derültség. Fölkiáltások : Mintha nem 
ismérvé!) Lehet ugyan nevetni; de a ki teszi, az 
magát neveti ki. mert nem tudja, miért nevet. 
Azt mondám, hallottam, hogy egy proclamatio 
terjesztetett valami Asztalos nevű ügyvéd vagy 
ember által, a miért ez elfogatott. Én azon procla-
matiót soha sem láttam, tartalmát nem is tudom, 
Asztalost életemben talán soha sem láttam, (Felki
áltások : De csak talán!) beszélni vele soha sem be
széltem, (Főikiáltások: Jó azt eltagadni!) s azért 
mondhatom, valami Asztalos nevű ügyvéd ember 
ezen proelamatióért elfogatott. Tudni kellene, e 
kérdéses proclamatio mit, tartalmaz. Lehet olyan 
ezen proclamatio ; mely valóban büntetést érdemel 
kiadása miatt, mert lehetnek benne foglalva oly té
nyek, oly izgatások, oly felszólítások, melyek kárho-
zatosak, büntetésre méltók. Delehet.hogy nem olya
nok vannak benne. Nem igen lehetnek olyanok ben
ne, melyek oly határozott büntetést vonhatnak ma
gok után, mint az előadások után állithatom, mert 
azt értettem az igazságügy ér úr által említtetni, 
hogy ezen proclamatio kiadása miatt sajtóbiróság 
elé idéztetett; később megint azt is értettem, hogy j 
most meginí ugyanazon proclamatio miatt a ki

rályi tábla elé idéztetett, mint notórius. Már most 
hogyan tudjam azt összeegyeztetni: hát egy ember 

I ugyanazon írásért sajtóbiróság elé is állitható, és is
mét ugyanazon írásért mint notórius a királyi tábla 
elé idéztetik ? Hát. mondom, én ebből tisztába nem 
jöhetek, vajon azon kérdéses proclamatio, mily 
tartalmú : olyan-e. melyet szabadon lehet terjesz
teni? olyan-e,mely sajtóbiróság elé tartozik? olyan-ef 
mely királjd táblai ítéletre vár? Ha tartalmát is
merném, ha ide elő volna terjesztve: meg tudnám 
bírálni. 

Azután, t. ház , azt hallottam említtetni, 
[ hogy népgyűlést akart ott tartatni azon kérdéses 

Asztalos János Félegyházán, és ezen népgyüléstar-
tási szándékát be nem jelentette az illető hatóság
nak. Ha népgyűlést akart tartani, s ebbeli szán
dékát be nem jelentette a hatóságnak, akkor szó 
sincs róla, hogy törvénysértést nem cselekedett 
volna : mert ha valaki népgyűlést akar tartani, az 
illető hatóságnak azt előbb bejelenteni a törvény 
szerint kell. De kérem, más oldalról, ha ugyanis a 
lapokban olvasottaknak hinni lehet, azt tanultam 
ki, hogy az nem népgyűlést, hanem a demokrata 
kör tagjait hívta össze, a demokrata kör pedig 
nem az összes népet foglalja magában, hanem csak 
a kik részvényesek, kik aláírták magokat. Ha azt 
tette, teljesen jogával szabadságával cselekedett, 
és ha ezt cselekedvén, a bíró őt a Félegyházára való 
menéstől eltiltotta, így oda menvén őt, elfogatta és 
elfogván, azután ide felhurczoltatta. és mikor a 
népet, mely ezen törvényellenes tettet látván, oda 
ment és kívánta kiadását, (Zaj) ekkor egy em
bert, mint Dobrzánky képviselő úr előadja, (Derült
ség. Zaj) agyonlövetett hat katona által, kik töl
tött fegyverrel voltak ellátva, a többieknek pedig 
megparancsoltatott, hogy a levegőbe lőjenek . . . 

I v á n k a I m r e : Hisz ez humanitás ! 

Csiky Sándor : Ez nem humanitás ; ez sze
mélyes boszu, gyilkosság, oly gyilkosság, melyet 
ha a bíró hivatalos minőségében elkövet, épen 
ugy büntetendő, vagy talán még súlyosabban, 
mint ha egyik vagy másik lövi harmadik társát 
agyon. Ez jogtalan. 

Ámde, t. ház ! mindezek csak akkor volná-
nának teljesen, tökéletesen megítélhetők, és helyes 
vélemény csak akkor volna kimondható, ha e tör
téntek hiteles iratokban felmutattatnának : mire 
ismételve bátor vagy ok fölkérni a kormányt, hogy 
teljesítse, mert jogos kívánság volt Simonyi Ernő 
képviselőtársamtól azt kívánni, és azt hiszem, 
hogy a kormánynak saját érdeke is azt hozza ma
gával, hogy a kétes véleményeket és sokak által 
kárhoztató itélét kimondását hárítsa el magától; 
ezt pedig teljesítheti, ha az iratokból kiderül, hogy 
azon eljárás törvényes és jogos volt, a miért a 
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kormány magasztalást, nem pedig kárhoztatást ér
demel. 

Ne is vegye azt senki ugy, a mint pl. Szász 
Károly képviselőtársam emiitette, hogy Aszta
losnak pártolói azok, a kik most itt ügye mellett 
felszólalnak. Itt Asztalosnak, azt hiszem, pártolója 
nincs, hanem vannak egy honpolgárnak pártolói. 
Midőn valaki jogtalanul jogaiban erőszakkal meg
sértetik, elfogatik, személyes szabadságától meg-
fosztatik, ekkor ha egy törvényhozó testület kí
vánja, hogy adassék felvilágosítás e tárgyban : 
akkor ez nem személy iránti vonzalom, hanem 
egyenesen a személyes szabadság s az alkotmá
nyos élet föntartásának kívánalmából ered. 

Midőn tehát a kérdést szó nélkül hagyatni 
nem kívánjuk, csak azt kívánjuk elérni, hogy ho-
zassék tisztába, miben áll az ügy, minő eset fo
rog fen. 

A többire nézve. t. ház, nekem csak az a vé
leményem van e tárgyban, hogy mindaddig, míg 
az iratok elő nem terjesztetnek, nem tudok 
ezen tárgyban határozottan szavazni: de a kor
mány eljárását egyátalában nem helyeselhetem. 
{Nagy nyugtalanság. Szavazzunk!) 

Elnök : Miután senki többé e tárgyra fel
írva nincs, Deák Ferencz képviselő úr pedig a tár
gyalások elején felhozott indítványát fogalmazva 
beadta, szavazás előtt ez felfog olvastatni. 

Csengery Imre jegyző (olvassa Deák 
Ferencz indítványát) : „Simonyi Ernő képviselő ur
nák a félegyházi eseményekre vonatkozó interpel-
latiójára a belügyminiszter és az igazságügymi
niszter urak által adott felvilágosításokkal a ház 
meg levén elégedve, elhatározza, hogy a napirendre 
tér át." 

Elnök: Kérem azon képviselő urakat, a kik 
ezen indítványt el akarják fogadni, méltóztassa
nak felállani. (Megtörténik.) A ház a miniszter 
urak által adott 'felvilágosítással meg levén elé
gedve, a napirendre tér át. 

A központi bizottság részéről Zichy Antal 
képviselő fog előadást tartani. 

Zichy Anta l e lőadó (olvassa a központi bi
zottság jelentését a fold- és házadó tárgyában.) 

E l n ö k : E jelentés ki fog nyomatni »), akép-
selők közt szétosztani, s ha méltóztatnak bele
egyezni, tárgyalása szombatra tűzetik ki. (He
lyeslés.) 

A bélyeg és illeték iránti törvényjavaslat
nak a központi bizottsághoz visszautasított 7-ik sza 
kaszára nézve a pénzügyminiszter úr akar nyilat
kozni. 

lásd a/. Irományok 26^-dik számát. 

Lói iyay Menyhért p é n z ü g y ér : A képvi
selőház a 7-ik szakaszt azért utasította vissza a 
központi bizottsághoz, hogy a föld- és házbéradó 
vagy ezen két adónemek valamelyikének aláve
tett ingatlanok értéke rendszerint nem vétethetvén 
a föld- és házbéradó százszoros összegénél kisebb 
összegben, ezen rendelkezés szám szerint az utóbbi
akra vonatkozó adótételek szerint határozandó el. 
E szakasz tárgyalása alkalmával, minthogy a ház
béradó még megállapítva nincs, a t. ház azon utasí
tást adta a központi bizottságnak, hogy ez iránti 
nézetét fejezze ki. Én ugy hf szem, t. ház, nem csak 
a házbér-, hanem a földadóra nézve is az arányt 
számokban kifejezni nem lehet addig, mig ezen 
két adónem a ház által nem tárgy altatván, szava
zás által meg nem állapittatik a tiszta jövedelem 
utáni adózási arány. Mivel pedig sem a házbór-
adó, sem a földadóra nézve törvényhozásilag 
nincs kimondva az adózási kulcs : ezélszerü volna 
ezen 7-ik szakaszt kihagyni, és akkor volna leg-
czélszerübb megállapitani a tiszta jövedelem után 
eső arányt, midőn a házadó és földadó már tár
gyaltatott. Most, ugy hiszem, idő előtti volna bizo
nyos számot kifejezni, mely egy más törvényre 
vonatkozik, a melyet még csak azután kellend a 
háznak elfogadni. Ezen arányt annál kevésbbé 
szükséges most kifejezni,minthogy ezen két, adónem 
iránt akkor lehet intézkedni. Kérem ennélfogva a 
t. házat, méltóztassék ezen 7-ik szakasznak ki
hagyását elrendelni; másrészt pedig, miután ezen 
törvényjavaslat már tárgyaltatott és a főrendek a 
holnapi napon ülést fognak tartani, czélszerünek 
tartanám, ha a harmadszori olvasást mentül elébb 
megtartani méltóztatnék. 

Ghyczy K á l m á n l A központi bizottságnak 
van-e ez iránt jelentése? 

Elnök : A központi bizottság véleményét 
terjesztette elő a pénzügyminiszter ár. 

Ghyczy K á l m á n *. A központi bizottság je
lentéstételre volt utasitva, és így rendjén volna, ha 
véleményét előadná. (Fölkiáltások : Adja elö szó
val !) 

Elnök : A központi bizottság elfogadta a 
miniszter úr nyilatkozatát s erről értesített; ha 
tehát nyilatkozatomat a t. ház ugy tekinti, mint, a 
központi bizottság nyilatkozatát, (Elfogadjuk!) 
jelentem a bizottság belenyugvását. E szerint a 
7-ik szakasz a ház rendelete szerint ki fog ha
gyatni. A harmadik felolvasás pedig holnap 10 
órakor fog megtörténni. 

Csengery I m r e j e g y z ő : Engedelmet ké
rek, t. ház : a kihagyatás következtében a 5-ik 
szakaszban is változásnak kell történni. 

Lónyay Menyhért pénzügyér : Helyes 
33* 
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az észrevétel; hanem ezen igen könnyű segiteni a 
föld- és házbéradóra való utasítással. 

Csengery Imre Jegyző : Ennélfogva az 
5-dik szakasz illető pontja következőleg fog szer

kesztetni: „a föld-és házbéradó-törvényben ren
delt módon meghatározandó." {Helyeslés.) 

Elnök : Holnap 10 órára ülésre kérem a 
ház tagjait. 

Az ülés végződik d. u. 2 órakor. 

CCIII. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1868. július 2-én 

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

Tárgyai: Zsámbokréthy József szabadságot kap. Kérvények bemutatása. Gubody Sándor az 1848 előtt kiváltakozott 
községek iránt interpellálja a kormányt. Bobory Károly a kormányhivatalra kinevezett képviselők lemondása iránt intéz kórdóst az el
nökséghez, mely azonnal válaszol is. A íöld- és házadóra vonatkozó törvényjavaslathoz a 3-dik osztály külön véleményt terjeszt elő. A 
bélyeg, illetékek és dijak iránti törvényjavaslat végleg eifogadtatik. Kérvények elintézése. 

A kormány részéről jelen vannak : Eötvös 
József 6., Gorove István. Wenckheim Béla b. 

Az ülés kezdődik d. e. 101/2 órakor. 

E l n ö k : Az ülést megnyitom. A mai ülés 
jegyzőkönyvét Mihályi Péter jegyző úr fogja ve
zetni ; a szólani kívánókat Csengery Imre jegyző 
úr jegyzi. 

A múlt ülés jegyzőkönyve hitelesíttetik. 
Mihály i Pé ter j e g y z ő (kezdi Avasni a július 

1-én tartott ülés jegyzökönyvét.) 
S t o l l Károly (az ö interpellatióira vonatkozó 

jegyzőkönyvi pont felolvasása után): Az első inter-
pellatióra egy határozati javaslatot van szerencsém 
bejelenteni, miután az a múlt évi deczemberben 
beadott és elfogadott interpellatiómmal öszhang-
zásban van. 

Mihály i Pé ter j e g y z ő (végig olvassa a jegy
zökönyvet.) 

B o b o r y K á r o l y : Nem vettem észre, hogy 
az én interpellatióm, melyet a t. ház elnökségéhez 
tettem, a jegyzőkönyvben felemlittetik-e ? 

Mihá ly i P é t e r j e g y z ő : Nem volt Írásban 
beadva. 

B o b o r y Káro ly : De megtörtént. 
Elnök:: Tessék újra írásban beadni. 
Ha nincs észrevétel a ház részéről, a jegyző

könyv hitelesítve van. 
Zsámbokréthy József egészsége helyreállítása 

tekintetébői még egy havi szabadságidőt kér. Meg
adatik. 

Markos István képviselő Perényi Zsigmond 
b. képviselővé választásának megvizsgálása alkal
mából napidíj- és útiköltségeit tartalmazó díjjegy
zékét a vizsgálati iratokkal együtt beterjeszti. A 
ház költségvetési bizottságához tétetik át. 

Győr megyébe kebelezett Csiliz-Radványban 
lakó Mészáros István és érdektársai az 1860. év
ben történt tagosítás alkalmával elvett úrbéri ter
mészetű földeik visszaadatását kérik eszközöltetni, 

Pécs városabeli Madarász-párti választók a 
jun. 21-én történt képviselőválasztást sérelmesnek 
panaszolván, addig is. míg ellene kérvényöket a 
képviselőházhoz beterjesztenék, előre tiltakozásu
kat jelentik be. Tudomásul vétetik, s ha a tiltako
zások beadatnak, együttesen fog, kiadatni az állan
dó igazoló bizottságnak. 

A Turócz-Sz.-Mártonban levő szláv Matica 
évi 20,000 frt állami segélyben részesittetését kéri 
megállapittatni. 

Újvidék sz. kir. város közönsége a belügymi
niszter által alkotmányfelfüggesztési joggal felru
házott kormánybiztos leküldését sérelmesnek pa
naszolván, orvoslásért folyamodik. 

E két kérvény a kérvényi bizottsághoz téte
tik át. 

Sto l l K á r o l y : Tegnap tett nyilatkozatom 
igazolása végett a t. képviselőházhoz kérvényt bá
torkodom benyújtani, hogy a Splényi b. által mi
niszteri biztosi minőségben f. év május 25dkén 
felvett jegyzőkönyv 10-ik pontja tartalmának, 

| mely az 1867-iki 2249. sz. alatti vélemény mi 
' módon tudomásra juttatásáról tesz kérdést, hiteles 




