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1868. július 20-dikán 

S o m s s i c h P á l e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai: Kérvények bemutatása. Fapfalvy Konstantin lemond, Kardos Kálmán szabadságot kap. A központi bizottság 
jelentést tesz a főrendek módosítása iránt a földadóra vonatkozó törvényjavaslatban. A pénzügyi bizottság beadja az átalakított tör
vényjavaslatot a jövedelmi adóról. A kormány törvényjavaslatokat terjeszt elö a kisajátításról és az uzsoratörvények megszüntetéséről. 
A közadúk kivetése, befizetése stb. iránti törvényjavaslat, valamint a bélyegtörvéDybe igtatando uj szakaszok végleg elfogadtatnak. 
Simonyi Ernő határozati javaslata Asztalos János é3 Madarász Vilmos letartóztatása alkalmából mellőztetik. A védelmi bizottság beadja 
jelentését a védelmi törvényjavaslktokról. 

A kormány részéről jelen vannak: Andrássy 
(jyida gr., Eötvös József b., Gorove István, Horvát 
Boldizsár, Lónyay Menyhért, Mikó Imre gr., Wenck-
heim Béla b. 

Az ülés kezdődik d. e. 10°/\ órakor. 

Elnök: Az ülést megnyitom. A mai ülés 
jegyzőkönyvét Bujanovics Sándor jegyző úr fogja 
vezetni, a szólani kívánók neveit pedig Mihályi 
Péter jegyző úr jegyzi. 

A múlt ülés jegyzőkönyve fog hitelesíttetni. 
Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a 

jtdius lS-án tartott ülés jegyzökönyvét.) 
Elnök : Nincs észrevétel a fölolvasott jegy

zőkönyvre '? (Elfogadjuk!) 
A jegyzőkönyv hitelesitteíik. 
Bemuta'om az idő közben beérkezett iromá

nyokat. 
Sárosmegyei Zboró község és lakosai a Bart-

íától Mirossoig épitendő útra kitűzött árverés fel
függesztése iránt folyamodnak. 

Miskolczi lakos Teper István a rajta utólag 4 
és 7 év múlva katonai végrehajtással már megvett 
105 frt 53 krnak visszafizetését vagy adójába leen
dő betudását, s az ujonan követelt 18 frt 36 kr 
házbéradónak elengedését kéri. 

Békés megye közönsége a felső-tísza-ér-kő-
rösi csatornának, valamint a csongrádi csatorná
nak országos segély melletti kiépítését kéri. 

Turócz megye közönsége a „Slovenska Ma-
tica" tudományos egylet segélyezés iránt benyúj
tott kérvényét pártolja. 

Ugyan Turócz megye közönsége Hajdu-
Dorog város közönségének magyar görög püspök
ség felállítása iránt beadott kérvényét pártolja. 

Ugyan Thurócz megye közönsége pártolja 

Bereg megye közönségének az iránti kérvényét, 
hogy a képviselőknek az ülésekből gyakori kima
radása meggátoltassák, valamint hogy a képvi
selők kormányhivatalt ne vállalhassanak. 

Az erdélyi távifdai hivatalnokok fizetésök 
felemelését kérik. 

Mindezen kérvények a kérvényi bizottság
hoz tétetnek át. 

Papfalvy Konstantin képviselő állásáról le
mond. Az illető központi bizottság uj választás 
eszközlésére fog fölszóliítatni. 

Zaránd megye bizottmánya a hidvámok és 
vámsorompók megváltoztatását kéri, A kérvényi 
bizottsághoz tétetik át. 

Kardos Kálmán pécsváradi választó kerületi 
országos képviselő, egészsége helyre állításának 
tekintetéből két heti szabadágidőt kér. Megadatik. 

A neuhausi nyilvános kóroda igazgatóságá
nak megkeresése érkezett az elnökséghez az iránt, 
hogy az ott ápolt magyaroknak ápolására költött 
pénzek téríttessenek meg. Hasonló megkeresések 
rövid utón a belügyminisztériumhoz szoktak átté
tetni. Minthogy ez nem kérvény, hanem megkeresés, 
legczélszerübb lesz ezt is oda áttenni. (Helyeslés.) 

Több rendbeli bizottságok kivannak jelentést 
tenni: elsőben a központi, azután a pénzügyi bi
zottság. 

Péchy Tamás előadó (olvassa a központi 
bizottság jelentését, a főrendi ház által a földadó iránti 
törvénj'javaslatra tett raódosítvány tárgyában.) 

E l n ö k : Ki fog nyomatni ]) és tárgyalása 
napirendre fog kitüzetni. 

Következik a pénzügyi bizottság jelentése. 
Prugberger József előadó (olvassa a 
') Lásd az Irományok 2 8 9-dik számát. 
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pénzügy'1 bizots lg vja'ihjelentését a jovedehi adóra 
vonatkozó törvényjavaslat tárgyában.) 

E l n ö k : Ezen jelentés az átidomított törvény
javaslattal együtt ki fog nyomatni') és az osztályok
hoz utasíttatni. 

Io-azságügyminiszter urnák van elő'terjesz-
tésC 

Horvát Bold i szár igazságügymin i sz 
ter : Két törvényjavaslatot van szerencsém bemu
tatni a t. háznak : az egyik, a mi iránt ezelőtt 
néhány héttel Manojlovics Emil képviselő' úr inter
pellált , szól az uzsoratörvények eltörléséről; a 
másik pedig, a mely épen most, midőn vasúti há
lózatunk kiépítéséről van szó, hivatva van egy nagy 
szükséget pótolni az országban, a kisajátításra vo
natkozik. Mindkettőt bemutatom a t. háznak, nem 
azon reményben, mintha e törvényjavaslatok egy 
ham ártárgyalás alá kerülhetnének,hanem leginkább 
azon okból, hogy kinyomatván és a nyilvánosság
nak átadatván, legalább addig is. mig tárgyalás 
alá kerülhetnének, a közvéleménynek is alkalma és 
ideje legyen felettök nyilatkozni. (Helyeslés:) 

E l n ö k : Minthogy e törvényjavaslatok ugy 
is ki fognak nyomatni, nem tudom, szükségesnek 
tartja-e a ház, hogy azok fölolvastassanak ? (Nem 
szükséges!) 

Tehát ki fognak nyomatni 2), és annak ide
jében fog a ház rendelkezni, mikor és mikép tár
gyaltassanak. 

Napirenden van az adó behajtása és a pénz
ügyi törvényszékek fölállítása iránti törvényja
vaslatnak harmadik fölolvasása és végleges meg
szavazása. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a 
törvényjavaslatot.) 

E l n ö k : Méltóztatnak-e ezen harmadszor fel
olvasott törvényjavaslatot ugy, amint szerkesztve 
van, elfogadni? (Elfogadjuk!) Kérem tehát azon 
képviselő urakat, kik azt elfogadják, méltóztassa
nak felállni. (Megtörténik.) A többség a törvény
javaslatot elfogadta , ennélfogva a főrendi ház 
legközelebbi ülésébe Bujanovics Sándor jegyző 
úr át fogja vinni. 

Fel fog olvastatni azon három szakasz, mely 
a in élt. főrendek üzenete és a pénzügyminiszter 
által benyújtott módositvány folytán a bélyeget és 
illetékeket tárgyazó törvényjavaslatba beigtattatni 
javasolta tik. 

Bujanovics Sándor jegvzö (olvassa az 
uj szakaszokat). 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni ? (Elfogad
juk!) A törvényjavaslat tehát ezen módositással át 
fog küldetni a mélt. főrendekhez. 

') Láad az Irományai: 290-ik számát. 
2) Lásd Irományok 291. és 29 2-dik számát. 

Mielőtt Simonyi Ernő és Deák Ferencz képvi
selő urak napirenden levő két rendbeli határoza
tai felvétetnének, jelentenem kell, hogy a ház 
költségvetési bizottsága legközelebb ülést fog tar
tani ; hogy pedig ezen ülésében eljárhasson, utasí
tást , illetőleg határozatot kér múltkori jelentésére 
nézve a képviselőházi hivatalok állandósítása iránt. 
A jelentés, mely már kinyomatva a képviselő 
urak keze közt van. fel fog olvastatni. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvass-r, a 
költségvetési bizolts lg jelentését a ház hivatalnokai, 
tisztviselőt és szolgái állandösitá-a tárgyiba-, badott 
kérvényre '). 

Elnök: Ezen felolvasott jelentésből méltóz
tatnak érteni, hogy a bizottság véleménye az, mi
szerint a hivatalnokok állandósiítassanak; de ha 
ez történik, akkor uj szervezetre van szükség. 
Mielőtt a bizottság a szervezetre nézve véleményt 
mondana, utasítást, illetőleg határozatot kér arra 
nézve, vajon azon véleményt elfogadja-e a t. ház, 
hogy a hivatalnokok állandósittassanak ? (Elfogad
juk!) Azon két kérdés keletkezik, kívánja-e a t. 
ház a hivatalnokokat állandósítani'? és ha igen, 
akarja-e utasítani azok ujabb szervezetére nézve a 
pénzügyi bizottságot? (Helyeslés) Az elsőre nézve 
tehát kimondhatom határozatként, hogy a hivatal
nokok (És szolgák!) állandósittassanak; a másikra 
nézve pedig oda utasittatik a pénzügyi bizottság, 
hogy az uj szervezet iránt véleményt készítsen s 
azt ide megbirálás végett nyújtsa be. (Helyeslés) 

Csanády Sándor : T. ház! Én óhajtanám 
kimondatni azon elvet, h o e r a ház hivatalnokai 
csakis egy országgyűlésre és a képviselők szava
zatainak befolyásával választassanak. (Élénk ellen
mondások. Közbeszólások : A: nem állandósítás!) 

Elnök : Kzeu kérdés megvitatása akkor lesz 
napirenden, ha az illető bizottság jelentést fog 
tenni. (Helyeslés.) 

Méltóztatott a t. ház elhatározni,, hogy mi
helyt a pénzügyi bizottság jelentése mellett be
nyújtott törvényjavaslatok be lesznek fejezve, 
vagy tárgyalásukban fenakadás történik, akkor 
Simonyi Ernő és Deák Ferencz képviselő urak 
indítványai tétessenek napirendre. Az [jdö sor a 
szerint, a mint beadattak, egyenkint fel fognak 
olvastatni. (Helyeslés.) Július 9-én Siraonyi Ern ő 
képviselőtársunk határozati javaslata adatott be ; 
Deák Ferenczé pedig július 13-án : tehát az elsőt 
fogjuk először felolvastatni. (Halljuk !) 

B u j a n o v i c s Sándor j e g y z ő (olvassa Simo
nyi Ernő határozati javaslatát.2) 

S i m o n y i Ernő : T. képviselőház ! A ház sza
bályai kötelességemmé teszik, hogy kifejtsem azon 

!) Lásd az Irományok 258. számát. 
1 ) Lásd az Irományok 282-dik számát. 
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inditványt, melyet határozati javaslatban a t. ház
nak benyújtottam. Méltóztattak most hallani a ha
tározati javaslat tartalmát, nem szükség tehát, 
hogy azt ismét felolvassam. Czélja ezen határozati 
javaslatnak az, hogy a benne megnevezett hon
polgárok, kiknek egyike a félegyházi biró rende
letéből, másika pedig a királyi ügyek igazgatójá
nak meghagyásából már több mint három hó előtt 
elfogattak és még most is a pestmegyei börtönben 
fogva tartatnak, és kik ellen hűtlenségi kereset 
indíttatott a királyi tábla előtt, a ha'ározati javas
latban jelzett törvények világos rendelete szerint 
szabad lábra bocsáttassanak, hogy törvényes védel
meket szabad lábon eszközölhessék. 

T. ház! Minden alkotmányos országban van
nak oly esetek és kérdések, melyekre nézve a 
honpolgárok és a törvényhozás tagjai közt véle
ménykülönbség létezik. Ezen véleménykülönbségek 
szerint alakulnak a parlamentalis pártok, és vannak 
kérdések, melyek a nélkül, hogy az a közjóra nézve 
a legkevésbbé kártékony hatással lenne, mint 
pártkérdések tekinthetők. A kérdés azonban, 
mely jelenleg a t. ház előtr, van, nem oly kérdés. 
Ezen kérdést pártkérdésnek tekinteni nem lehet, 
ezt pártszempontból tárgyalni nem szabad. (Föl-
kiáltások jobbról: N'em is akarjuk!) Mert, t. ház, 
bármennyire eltérők legyenek is más kérdésekben 
nézeteink, abban, ugy hiszem, mindnyájan e ház-
han megegyezünk, hogy a fenálló törvényeknek 
engedelmeskedünk, hogy azokat addig, mig a 
törvényhozás utján, alkotmányos utón meg nem 
változtatnak, magunk is megtartjuk és mások általi 
megtartásukra is felügyelünk. (Mozgás a jobbon. 
Felkiáltások : Nem mindenki! Vide Asztalos és Ma
darász !) 

Azt hittem, erre nézve e házban vélemény 
különbség nincs ; de sajnálom, ugy látszik, hogy 
van. (Felkiáltások jobb felöl : Nincs itt, de van ott!) 

Mindamellett én bizalommal fordulok a kor
mány férfiakhoz és a t. ház minden tagjához, és 
reménylem, hogy mindnyájan velem lesznek, mi
dőn arra kérem a kormányt, hogy tartsa meg, 
arra kérem a t. házat, hogy tartassa meg a tör
vényt személy- és véleménykülönbség nélkül, sze
mélyválogatás nélkül: mert a törvény személy
válogatást nem ismer, a törvény a haza minden 
polgárára nézve rend- és rang-különbség nélkül 
egyformán kötelező. (Ugy van!) 

Tisztelt ház! Midőn két évvel ezelőtt a ha
zánkra nehezedett nyomorteljes uralom letűnt, 
midőn Solferino és Sadova után, az olasz- és né
metországi tartományok elveszte után, (Fölkiáltá
sok ; Minő német tartományok f) és négyezer millió 
adósság terhe alatt a jogeljátszás hősei elestek, s 
a fejedelem komolyan arról kezdett gondolkozni, 
hogy Magyarországgal kiegyezkedjék; és végre a 

múlt év elején ezen kiegyezkedés létre is jött volna, 
hogy mily alapon és mily áldozatokkal, arról most 
szólni nem akarok; elég az, hogy a múlt év végé
vel (/ diktáltátok:: Nem akkor!) megalakult a máso
dik felelős magyar minisztérium, megalakult oly 
férfiakból, kik multjoknál fogva a nemzet bizodal
mát, a nemzet tiszteletét bírták; (Birják!) meg
alakult, t. ház! egy oly férfinak vezérlete és tá
mogatása mellett, ki az egész nemzetnek egyesült 
bizodalmát oly mértékben birta, (Zajos felkiáltá
sok jobbról: Birja!) mint előtte tán s e n k i . . . (Mozgás 
a jobb oldalon. Fölkiáltások : Most is joggal birja!) 
Midőn két évvel ezelőttró'l szólok, ugy hiszem, a 
múlt időt kell használnom. (Zaj. Halljuk!) És 
ámbár ezen férfiú, Pest belvárosának tisztelt kép
viselője, nem miniszter, és igy a miniszterek tettei
ért felelős a törvény előtt nem is lehet, kétségtelen 
mégis, hogy az erkölcsi felelősség őt illeti legnagyobb 
részben a nemzet és civilizált világ közvéleménye 
előtt, öt illeti a részrehaj lati an történelem előtt 
mindenért, mi e hazában történik és történni fog 
mindaddig, mig ö lesz a kormány fő- és mondhat
nám egyedüli támasza. (Fölkiáltások jobbról: E ház 
többsége a kormány támasza ! Apárt az! Zaj. Halljuk !) 
Midőn tehát a múlt év elején a magyar minisztérium 
megalakult, az ország lakosai, kik majdnem kétség
beesésig sanyargatva voltak, bizalommal fordul
tak feléje, tőle vártak, általa reméltek egy szebb, 
egy jobb jövőt. (Felkiáltások jobbról: Igen helyes!) 
Tudták, hogy az átmenet nehézségei nagyok, tud
ták, hogy az uj minisztereknek sok nehézséggel 
kell megküzdeni, hogy sok akadályt kell elhárita-
niok , ha a nép kivánságinak csak egy részben is 
eleget kivannak tenni. Az értelmesbek elismerték, 
hogy mindent egyszerre elérni, minden bajt egy
szerre orvosolni nem lehet. (Nyugtalanság, Halljuk!) 
El is voltak készülve arra, hogy minden kívánal
maik egyelőre teljesedésbe menni nem fognak. 
Egyet azonban, t. ház, ugy hiszem, jogosan vártak: 
jogosan várták azt, hogy alkotmányos törvényeink 
elegendők lesznek alkotmányos szabadságaink biz
tosítására és megvédésére. Ezt pedig annál nagyobb 
bizalommal vártak, mert az igazságügyi tárcza oly 
férfiú kezére bizatott, kinek becsületes hazafisága, 
kinek kitűnő tehetségei, és kinek a korszelleméhez 
mért szabadelvű gondolkozásmódja iránt az 
egétiz országban a legjobb vélemény uralkodott, 
(Éljenzés jobb felöl.) Mindamellett, uraim, kénytelen 
vagyok fájdalommal kinyilatkoztatni, hogy a 
nemzet ezen szerény várakozásában is a lehető 
legnagyobb mértékben csalatkozott. (Ellenmondá
sok. Felkiáltások: Azt hiszi falún a szélső bal oldal, 
hogy ö a nemzet! Zaj.) 

E l n ö k : Kérem, méltóztassanak csendben 
meghallgatni a képviselő urat, 

S i m o n y i Ernő: A kormány azon rövid idő 
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alatt, melyben hivatalában létezik, alig 16 hó 
alatt, megsértette a megyék és városok municipa-
lis j oga,it,(Felkiáltások jobb felöl: Nem áll! Nem igaz!) 
megsértette a sajtószabadságot.(iVfl^y nevetés.) 

Ha nem méltóztatnak elhinni, tehát elmondom 
részletesen. (Ugyan halljuk!) 

Megsértette, mondom, a megyék és városok 
municipalis jogait, midőn Heves vármegyét Raj-

ner Pál kalpagjával extingualtatta, midőn Pest 
vármegyét azon abnormális állapotba helyezte, 
hogy az kinyilatkoztatván a kormány rendeleté
nek törvénytelenségét, saját tisztviselőjét, a me
gye alispánját oda utasitotta, hogy ezen rende
letet hajtsa végre; megsértette a szászok munici
palis jogait, midőn a szász grófot hivatalából 
elmozditvám helyette a törvényes választás mel
lőzésévél mást nevezett ki. (Derültség jobbról. 
Fölkiáltások: Ugy-e bár megsértette Macellariut, meg 
Babest!) Megsértette Eger és Abony városok muni
cipalis jogait, (Nevetés jobbról.) midőn ezen váro
sokjegyzőkönyveit erőhatalommal megcsonkította. 
És most legújabban itt fekszik a ház asztalán Uj-
Vidék városának panasza, (Bravó! Bravó! a jobb 
oldalon. Derültség) melyben arról panaszkodik, 
hogy törvényesen választott polgármesterét el
mozdítván, helyette a polgárok választási jogának 
mellőzésével kormánybiztosa által mást neveztetett. 
(Fölkiáltás a jobb oldalon: Belgrádban kell ez iránt 
kérdezősködni! Hát Macellarhit és Babest meg nem 
sertette?) Ha ezek nem megsértései a municipalis 
jogoknak, akkor nem tudom, mi az. (Helyeslés a 
szélső bal oldalon. Halljuk!) 

Pulszky Ferencz: Szabad lázítás kellene 
talán ? 

Simonyi Ernő: Kérem a tisztelt házat, mél
tóztassanak egy kis türelemmel lenni. (Halljuk!) 
Én ígérni merem, hogy tudva és akarva egyetlen
egy imparlamentalis vagy sértő szót sem fogok 
mondani ; (Helyeslés) de méltóztassanak egy kis 
türelemmel lenni: mert én nem vagyok annyira 
gyakorlatában a magyar nyelvnek.. . (Dehogy nem ! 
Hisz jól beszél!) Nem mondom, hogy nem tudok 
magyarul, de hosszú idő óta nem voltam gyakor
latában a nyilvános beszédnek, s igy könnyen 
megtörténhetik, hogy megzavartatván, nem csak 
elvesztem beszédem fonalát, de olyan kifejezést is 
használhatok, a melyet különben, ha nyugodt
sággal beszéltem volna, nem fogtam volna mondani. 
(Halljuk!) 

Mondottam, hogy a kormány megsértette a 
sajtószabadságot. Erre nézve felhozom , hogy 
csupán a t. ház előtt csak néhány nappal ezelőtt 
tárgyaltatott eset, Böszörményi képviselőtársunk 
esete, a melyre nézve a t. ház azt mondotta ki, 
hogy annak bírálatába bele bocsátkozni nem akar, 
mert a birói ítéletet revideálni nem szabad ; ha-

i nem a melyre nézve, legalább az én meggyőződé-
' sem, s az ország nagy részének meggyőződése az, 
I (Fölkiáltások jobbról: Honnan tudja azt f) hogy 

maga a kormány által alkotott törvények meg 
nem tartattak. 

Megsértette a kormány a szólásszabadságot 
akkor, midőn a belügyminiszter úr egy rendeletet 
bocsátott a megyei és városi hatóságokhoz, amely
ben felelőssé teszi és büntetéssel fenyegeti az 
olyan inditványozókat, a kik valamely indítványt 
terjesztenének a megyei vagy városi közgyűlés 
elé, a mely a miniszter urnák nem tetszenék. (Zaj. 

j Fölkiáltások jobbról: Nem áll! Mutassa elő!) Ez a 
hevesi ügy gyei összeköttetésben van. Nincs ná
lam a rendelet, de megvan. 

Megsértette a kormány az egyesülhetési és tár-
sulhatási jogot, midőn a pesti demokrata kört 
légy veres erővel szétoszlatta, (Fölkiáltások: Két 
drabanttal!) s midőn az országban szerte, a még 
meg sem alakult köröket a megyei és városi ható
ságokhoz küldött rendelete által feloszlattatni 
rendelte. (Fölkiáltások jobbról: Nagyon helyesen 
tette! Halljuk!) 

Megsértette a kormány a személyes szabad
ságot is. Nem fogok most elmélkedni azon elfoga-
tásokról, melyek idézés és bii ói ítélet nélkü a kor
mány közegei által Félegyházán, Hód-Mező-Vá
sárhelyen, Kecskeméten s más helyeken elkövettet
tek, hanem érzékenyen megsértette a személyes 
bátorságot azon kérdésben is. a mely jelenleg a t. 
ház előtt van. (ügy van! a szélső bal oldalon.) 

A hütlenségi esetek Magyarországban, még 
' azon korban is, midőn a nemzetnek nemzeti léte

ért kellett küzdenie, kivévén csupán csak a fegy
veres felkelések idejét, aránylag ritkán fordultak 
elő; a második magyar felelős minisztérium pedig 
rövid 16 hónapi hivataloskodása alatt már másod 
izben veszi alkalmazásba ezen kétélű és veszedel
mes fegyvert. 

Első izben használta ezen fegyvert, midőn 
alig melegedett még fel a kormánynak hivatalos 
laktanyája és már is a belügyminiszter úr a vádló 
és bíró szerepét egyesitvén, egyszerű rendelet ut
ján hütlenségi bűnbe esettnek nyilvánította Kos
suth Lajost; de a t. ház a minisztérium ezen eljá
rásáért a solidaritást ellökte magától, midőn Kos
suth Lajost egyhangúlag törvényesen választott 
képviselőnek elismerte. (Felkiáltás jobbról: E kettő 
semmi 'összeköttetésben sincs egymással!) mert ha a 
miniszter úr rendelete érvényes lett volna, ak
kor az 1848-ik V. törvényezikk szerint őt törvé
nyesen választott képviselőnek nem lehetett volna 
elismerni. (Felkiáltások jobbról: Ez sem áll!) 

A második eset az, melyet nekem kötelessé
gem jelenleg a t. ház elé terjesztenem. (Halljuk !) 
Midőn ezt teszem, teszem azon tisztelettel, mely a 
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ház méltóságát megilleti, azon komolysága, me
lyet az ügy fontossága kivan ; de teszem ó'szintén 
és nyíltan, mint szabad emberhez, és minden tar
tózkodás nélkül, mint népképviselőhöz illik. 

Sajnálom, hogy a kormány, különösen a bel-
és igazságügyminiszter urak akkor, midőn sze
rencsém volt hozzájok e tárgyban interpellatiót 
intézni, nem teljesítették azon kérésemet, hogy 
adnák elő azon irományokat, melyek ezen ügyre 
vonatkoznak: mert akkor legalább képes volnék 
lépésről lépésre kisérni az ügyet és hivatalos ok
mányokkal tudnám támogatni előadásomat; mert 
nem akarok tem a hírlapok, sem más magán hírek 
után e házban szólani, s azért csak is a félegyházi 
bírónak jelentésére vagyok szorítva és a t. mi
niszter uraknak interpellatiómra adott válaszára, 
mert csak ezen okmányokat tekinthetem hivatalos 
olyanoknak és csak ezekre fogok hivatkozni, mi
dőn e^en tárgyról szólok. 

A félegyházi biró jelentéséből kisül az, hogy 
a koimány utasdtást adott, nem tudom, egyenesen 
a félegyházi birónak-e, vagy a kún kapitánynak? 
de egyenesen utasítást adott arra, hogy ott a 
demokrata kör megalakulását megakadályozzák. 
Mennyire hatalmazta fel a birót ezen utasítás, azt én 
nem tudom; hanem azt tudom, hogy a félegyházi 
biró a legnagyobb szabadságot vette magának és 
nagy mérvben rendelkezésére bocsátott katonai 
karhatalmat felhasználván számos honpolgárt 
elfogatott, közöttök egyikét azoknak is, kiknek 
elfogatása képezi a jelenlegi kérdést, Asztalos Já
nos kecskeméti ügyvedet. Hogy miért fogatta el 
Asztalom Jánost, jelentéséből több nem tűnik ki, 
mint hogy Asztalos János nem akartf engedelmes
kedni neki, midr'n őt a kecskeméti polgármester 
által arról értesítette, hogy ha Félegyházára jön, 
bajba fog keveredni. 

Ezen okot adta elő a t. igazságügyminiszter 
úr is válaszul múltkori interpellatiómra, azt mond
ván, hogy ha Asztalos más bűnt nem követett 
volna is el, az is elegendő bün lett volna, hogy 
midőu a félegyházi biró megtiltotta neki, hogy 
Félegyházára ne jó'jön, mégis átment. 

Mennyire bün az, vagy mennyire lehet a hon
polgárok szabad mozoghatási jogát egyes városi 
vagy falusi bírák által korlátozni, ennek megíté
lését a t. házra bízom: mert tovább menve, azt ta
lálom, hogy Asztalos János Fél egyházára megér
kezvén, ott a vaspályánál szónoklatot tartott s 
tartott felolvasást, egyszersmind szállást rendelvén 
bizonyos Pestről érkezendő vendégek számára. 
A biró oda küldötte a rendőröket, kik, mig szó
noklatát folytatta, csendesen bevárván, mikor azt 
bevégezte, a biró rendeletéből a városházra vitték. 

A t. belügyminiszter úr azt mondotta a múlt
kor, hogy ő ottan egy óránál hosszabban tartó lá-

zitó beszédet mondott: ez, meglehet, hogy más hi
vatalos kútfőből kiderül, de a helybeli biró jelen
téséből semmikép ki nem tűnik. Kitűnik azonban, 
hogy a kormány még elébb küldött egy rendele
tet a biróhoz, hogy az Asztalos János által kia
dott proclamatiókat a közvádló számára beszedje. 

Ennek, ugy hiszem, az volt a czélja, hogy 
Asztalos ellen sajtóper indíttassák. 

Már most, ha vajon volt-e ezen proclama-
tióban valami, a mi a sajtótörvény szerint bün
tetendő vagy nem. annak taglalásába nem bo
csátkozom; de azt találom az egészből, hogy itten 
arra, hogy valaki idézés s bírói ítélet nélkül el
fogassák, a hivatalos okmányokból, akár a fél
egyházi biró jelentését, akár a belügyminiszter 
úr válaszát vegyem figyelembe, alapos ok létezése 
ki nem derül: hogy tehát mi joggal és mi oknál fogva 
fogatottel Asztalos János, azt, mint mondom, a ke
zemnél levTő hivatalos okmányokból nem látom. 

Később, talán harmad nappal Pestre külde
tett, és mint a hivatalos lapnak egy kis jegyzeté
ből kitűnik, april 15-én reggeli 10 órakor a sajtó
ügyi vizsgáló bíróság által kihallgatás alá vétetett, 
s ez után a kir. ügyek aligazgatója általi kihallgat-
tatása következett. Hogy a sajtóbiróság csak 
sajtóper ügyében hallgathat ki valakit, az termé
szetes ; de mi végett hallgatta ki a kir. ügyek 
igazgatója is? az sem az eddigi tények jelentésé
ből, sem a kir. ügyek igazgatójának bárminő fel
világosításából addig ki nem tűnik: mert ha Asz
talos János valami oly bűnt követettel, mely rög
töni elfogatási szükségelne. vagy melyre nézve a 
törvény megengedné a rögtön elíbgatást, annak 
előbb kellett volna elkövettetni, mint az elfogatás-
nak, miután april 11-ike óta, midőn a félegyházi 
biró által elfogatott, börtönben levén, természetesen 
sem lazítást, sem bárminemű más bűnt, mely ily 
kereset alájönne, el nem követhetett. 

Kitűnik azonban, az én interpellatióm után 
három nappal későbben a kir. tábla előtt felvett 
perből, hogy Asztalos János és Madarász Vilmos 
1867. év végétől kezdve folyó évi april 11-ik nap
ján Félegyházán tetten érés következtében történt 
elfogatásaig mindent elkövettek, hogy az 1848-ki 
törvények visszaszerzésének ürügye alatt valami 
nagy népmozgalmat idézzenek elő, és ez az alapja 
azon vádlevélnek, melyet a kir. ügyek igazgatója 
Asztalos János és Madarász Vilmos ellen a kir. 
táblánál benyújtott. 

Van-e itt hűtlenségi esetnek helye vagy nincs ? 
ezt a törvényes és rendes bíróság fogja megítélni ; 
ennek vizsgálatába tehát nem fogok itt bocsátko zni; 
hanem azt mondom, hogy azon törvények, melye
ket a múltkor szerencsém volt a t. ház előtt felol
vasni, és melyekre a határozati javaslatban hivat
kozás történik, a lehető legvilágosabban azt ren-
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delik, hogy hütlenségi perekben az elfogatás csak 
birói idézés és elmarasztalás után történhetik. 

Miután tehát ez így van, miután itt semmi 
más ok nem létezik és nem létezhetik, mert más 
actió, más vád ellenök jelenleg tudtomra semmi 
más bíróság előtt nincsen : én kéreut a t. házat, 
méltóztassék a miniszter urakat oda utasitani, hogy 
ezen honpolgároknak, kik fogva tartatnak, sza
badon bocsáttatását eszközöljék azon czélból, 
hogy magoKat a törvények szerint szabadon vé
delmezhessék, 

A mióta ezen tárgyban határozati javaslatot 
benyújtottam a t. háznak, már azóta a per is fel
vétetett a királyi tábla előtt, és a törvények enge
délyével közzé tett előleges védelemből olyan dol
gok tűnnek ki. melyek— megkell vallani — a ma
gyar igazságszolgáltatásnak nagy becsületére nem 
válnak, melyeket a XIX. század második felében 
Európa bármely országában is híjába keresnénk. 
(Elénk hdyedc.s a szélső hal oldalon.) 

T. ház! A királyi ügyek igazgatója elfoga
tott, lógva tart két honpolgárt, Asztalos Jánost és 
Madarász Vilmost. A királyi ügyek igazgatója 
őket hütlenségi perbe idézte a királyi tábla előtt. 
Ok neveztek magoknak védőt. A védő elmegy a 
királyi ügyek igazgatójához és kivánja tőle, hogy 
védenczeivel beszélhessen. A királyi ügyek igazga
tója megtagadja ezen kérését; megtagadja még 
hivatalos tisztviselőinek jelenlétében is. Már, t. ház, 
méltóztassanak nekem felmutatni egy országot 
Konstantinápolytól kezdve Edinburgig, és Péter-
vártól kezdve Lissabonig. ahol ilyesmi megtörtén
hetik. 

Pulszky FerenCZ : Ott van Sz.-Pétervár és 
Paris! 

SimOnyi E r n ő : Majd azután méltóztassék 
beszélni. 

Nem engedi meg tehát a kir. ügyek igazga
tója, hogy védenczeivel akármagánosan,akár tanuk 
előtt beszélhessemKivánja a vizsgálati iratokatközöl 
tetni magával vagy védenczeivel. A királyi ügyek 
igazgatója megtagadja azoknak közlését : tehát 
neki, vagy védenczeinek védelmezni kell magokat, 
oly vádak, oly tanúvallomások ellenében,melyekről 
sem ő, sem védenczei mit sem tudnak, mert a vizs
gálat már akkor kezdetett meg, mikor ők fogság
ban ültek. A királyi ügyek igazgatója maga vagy 
közege által kihallgat a kit neki tetszik, olyan tanú
vallomásokat, olyan bizonyítványokat fog a bíró
ságnak előterjeszteni, mint neki tetszik. A királyi 
ügyek igazgatója azt igérte a védőnek, hogy majd 
ha az érdemleges tárgyalásba bemennek, akkor 
tanuk előtt megengedi neki. hogy védenczeivel 
közlekedhessek. Tehát a királyi ügyek igazgatójá
nak még akkor is lesz ott jelen egy embere, ki j 
neki meg fogja mondhatni azt, hogy mi érvekkel ! 

akar fellépni a vádlott, mig neki semmi tudomása 
nem lehet arról, hogy mivel vádoltatik, hogy a 
nyomozásnál milyen ianuk hallgattattak ki, és 
milyen vallomás tétetett ellene. Már, t. ház, bármily 
szerények voltak is várakozásaink, én megvallom, 
hogy én az igazf ágügyminiszter úrtól szabadel
vűbb és a jelenkor viszonyaihoz jobban mért el
járást vártam volna, mint a milyen ez itt. 

Jeleztem az eseményeket; nem akarok hosz-
szasan beszélni felettük; hanem kötelességemnek 
tartom még némely észrevételekre megjegyzése
kettenni, melyek hasonló esetek alkalmával, midőn 
t. i. birói eljárásokról volt szó, e házban és a házon 
kivül is sok helyütt tétettek. 

Az mondatott különösen, hogy a háznak bi
rói eljárásokba avatkoznia nem szabad, mert az a 
bíró függetlenségével nem egyezik meg. Elég ese
tet tudnék felhozni a múltból, midőn a magyar 
országgyűlés igen is bele avatkozott a birói eljá
rásokba és azokat kritika alá vette, sőt a birák meg-
fenyitését, megbüntetését is kivánta a koronától. 

Nem megyek messze vissza, hanem a t. ház 
tagjai közt vannak sokan, kik még emlékeznek, van
nak, kik részt vettek azon vitákban, melyek a po
zsonyi országgyűlésen 1832 és 1836 között báró 
Wesselényi hütlenségi ügyében folytak, és melyek 
1839 és 1840-ben Kossuth Lajos s az úgyneve
zett ifjak ügyében a pozsonyi országgyűlésen tar
tattak. 

Ez alkalommal hazánknak egy jeles publi
cistája következőképen nyilatkozott: „Egyébiránt 
a szóló szintén tiszteli a birói hatalom méltóságát 
és függetlenségét, de csak a törvényes határok 
között, mert a törvénytől való függetlenség fék
telenség volna, és épen ebből ered a rendek
nek panasza, hogy a fő itélő törvényszékek magok
nak törvény feletti állást és törvényhozási hatalmat 
tulajdonítottak. Hallotta mondani, hogy birák 
egyedül a Istennek és lelkiismeretöknek tartoznak 
felelősséggel. Ez azonban annyit tenne, mint az al
kotmányt lelkiismeretre bizni. Ha ez elegendő 
volna, miért hozatott be a törvénykezési rend
szer , mely nyilvánosságot és törvényszerű eljá
rást rendel ?" 

Azt mondja továbbá: „Kossuth Lajos eseté
ben a kormány a fötörvényszékekkel Verbőczy-
nek azon szavai szerint: ,,fassiones aliquan-
do valent, aíiquando non," azt tartják: „lexet con-
svetudo aíiquando valent, aíiquando non" és ha a 
törvénysértés elnézetik, a legszerencsétlenebb ese
tek következhetnek. A mi pedig azon állítást illeti, 
hogy a törvények homályosak, már ez magában 
elegendő a főtörvényszékek ellen: mert ha homá
lyosak, azokat a kor szelleme szerint kell alkal
mazni ; ha hiányosak, azokat módositani, mind 
addig azonban meg kell azokat tartani, mig a 
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fejedelem és nemzet törvényhozás utján nem te-
szen ez iránt indítványt, nem ugy azonban, 
mint a kormány teszi, hogy ha néki valamely tör
vény homályos vagy pedig hiányos, initiativa ju-
sát abban tartja, hogy az olyan törvényt meg 
nem tartja." 

A bírói felelősségről ugyan ezen publicista 
ekképen nyilatkozott: „Távol legyen, hogy a szó
nok részéről azt kívánná, hogy a törvényhozás
nak egy része is kérdőre vonhassa a birót, 
hanem (ugy mint azt Borsod is nyilatkoztatta) 
hogy az összes törvényhozás tegye. Ezt pedig 
azért is kívánja, mert küldői szentül hiszik, 
hogy a törvényt elmellőzni senkinek, annál ke-
vésbbé pedig bírónak, ki annak őre, szabad 
ne legj-en ; és azért küldői kivánják , hogy a kirá
lyi curia a formáknak és törvényeknek megsze
géseért feleletre vonassék; ha roszakarat bi
zonyodnak ellene, büntet7sre vonassék; egyéb
iránt a bizalmatlanság kijelentetvén , ő felsége 
megkerestessék, hogy a vétkesek helyett más bí
rákat nevezzen, kik az Ítélőszékek iránti bizalmat 
ismét visszaállítsák." 

Azon publicista, ki akkor így nyilatkozott 
1839-ki beszédében. Pest belváros képviselője, 
Deák Ferencz. 

De Deák Ferencz sem volt maga azon ország
gyűlésen, ki a birói felelősséget vitatta és elfo
gadta; elfogadták azt a R. R-ek is, és az ő felirati 
javaslatukban oda szavazott a belügyminiszter 
úr i s , mint akkor Békés vármegye követe , 
ki ezen alkalommal arra vonatkozólag ekképen nyi
latkozott: „Előterjesztette (t. i. Békés vármegye kö
vete), miképen sértve látja a szólásszabadságot, 
Békés megye municipalis jogait Kossuth elfogatá-
sában; sértve látja a szabad levelezés jogát, mely 
sérelmek halmazát Wesselényi b. és az ifjak elfo
gatása neveli. Ezekből született aggodalmak kö
zepett reményét a bírák igazságszeretetében he
lyezte; de reményeiben csalódott, mert látnia kel-
le, mikép hágott ki a bíró törvényes köréből és 
mikép sújtva a szenvedőket, a bizalmatlanság mag
vát elhintette. Alkotmányos országban a biró 
a nemzet akaratának végrehajtója, és ha ezt nem 
teszi, akkor az alkotmányos jogokat forgatja fel." 

Az tehát, t. ház! kérdés alá nem jöhet, hogy 
az országgyűlésnek joga van a birák ítéletei fölött 
őrködni, és arra ügyelni, ha vajon a birák a tör
vények szerint itéltek-e vagy nem? Nem csak arra 
van joguk ügyelni, hanem joguk a bírákat fele
letre is vonni, mint azt akkoron Zala vármegye, 
most Pest belváros képviselője kifejtette. 

Azon ellenvetés is tétetett múltkor, midőn e 
tárgy fölhozatott, és midőn kötelességemnek tartot
tam javaslatomat előterjeszteni, hogy sok időt vesz
tegetünk ez ügyekre,(Jobbrólhelyeslés)m'idön hazánk-
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nak oly sok más fontos ügyek elintézésére időre 
van szüksége. Én részemről nem tudom, van-e a 
személyes szabadságnál fontosabb ügy ? de ha ké
telkedtem volna is benne, meggyőzött engem is
mét Deák Ferencz képviselőtársam azon nyilat
kozata, a melyet az imént felhozott ügyben mon
dott. Deák Ferencz a pesti sérelmet kivánja min
denek felett felvétetni, t. i. azon esetben, midőn 
gróf Rádaynak az országgyűlésen megjelenhetését 
sürgették. (Jobbrólfölkiáltások: Nem ide való!) 

Pulszky Ferencz: Tudjuk! 
S i m o n y i E r n ő : Vrnnak, a kik tudják, van

nak kik nem tudják; tudom, hogy Pulszky űr 
tudja, mert neki is egy nyilatkozatát volt szeren
csém feljegyezni. 

Deák Ferencz tehát azt mondta, hogy a pesti 
sérelmet kivánja mindenek felett felvétetni, s a z t 
előlegesen fölterjesztetni, és pedig ugy, hogy ad
dig semmiben tanácskozni nem kivan, mielőtt 
ezen pesti sérelem nem orvosoltatik ; pedig akkor, 
mikor azt monda, az ország gyűlése már három 
hónapnál tovább tanácskozott, mint az ismét a bel
ügyminiszter urnák, mint akkori békésmegyei kö
vetnekbeszédéből kiderül. Ugyan is ő azt monda: 
,.A midőn ezen országgyűlésen ezelőtt három hó
nappal összejöttek a R. R., kötelesek voltak legel-
határozottabb figyeli nőket mindazon súlyos sérel
mekre fordítani, melyek az alkotmányt, a képvi
selői rendszert sarkából kiforgatták, és mindazon 
szomorú eseményekre, melyek a személyes bátorsá
got, a szólásszabadságot veszélyeztették. Es nem 
okozhatta a R. R-et senki, hogy nagyobb figyelmet 
fordítottak eme tárgyra, mintsem az érdemileg meg
kívánta volna, mert a történteknek szoros meg
vizsgálását, országikig való kimutatását, és a sérel
meknek ő felsége elébe orvoslás véget'i minél 
előbbi felterjesztését képviselői állásuk és haza 
szent becsülete megkívánta." 

T. ház! a mit a pozsonyi országgyűlésen je
len volt képviselők és az ott képviselt hazának 
becsülete megkívánt, azt hiszem, a t. ház ma is 
elfogadja, és a t. háznak és a mai hazának becsü
lete sem kívánhat annál kevesebbet. Azért, t. ház, 
azt hiszem, hogy sem az idővesztegetést, sem azon 
érvet nem lehet ellene fölhozni, hogy annak tár
gyalása az országgyűlés elé nem tartozik. 

De van még egy észrevételem, melyet köte
lességemnek tartok ezen tárgyra vonatkozólag 
megtenni: az, hogy e házban, de különösen e há
zon kivül és jelesen némely hírlapokban gyakran 
emlegettetett, hogy a kérdésben levő egyének nem 
oly jellemmel birnak, mely akár a t. ház, akár a 
nemzet részvétét megérdemlenné. (Halljuk!) 

Erre nézve, t. ház! már egyszer kinyilatkoz
tattam, hogy ezen egyének egyikét sem ismerem, 
és összeköttetésben egyikkel sem voltam, és azért 
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jellemökre nézve semmi legkisebb észrevételt ten
ni nem tudok, mert a mennyire én tudom, ők le
hetnek a legjobb, vagy a legroszabb emberek. 
De azt hiszem, ez a jelen esetben kérdésbe nem 
jöhet. Itt a törvény alkalmazásáról van szó, és ha 
nem félnék attól, hogy untatni fogom a t. házat, 
hosszasabban elmondanám, de igy csak röviden 
fogom említeni azon nevezetes esetet, mely külö
nösen Angolországban a személyes szabadságot 
azon alapokra fekteté, melyeken az jelenleg van. 

Volt ott egy egyén, Wilkes nevű . . . 
PulSZky FerenCZ: Országgyűlési tag ! 
SimOnyi E r n ő : . . . a ki nem csak hogy 

tiszta jellemmel nem bírt, hanem, mondhatni, az 
egész országban közmegvetés tárgya volt. De a 
kormánynak egyszer eszébe jutott törvényen ki-
vül azon egyén ellen elfogatási parancsot kibocsá
tani. Ez ellen ő a törvényes bíróhoz folyamodott, a 
törvényes biró őt azonnal kieresztette, és a törvé
nyes biró elismerte, hogy a kormány túllépte ha
táskörét és megsértette azon egyénnek polgári jo
gait, megsértette személyes szabadságát, minek 
folytán annak kártalanítási keresete van a kor
mány ellen. Wilkes a kártalanítási keresetet meg 
is inditotta és több egymást követő keresetekben 
több mint 10 ezer font sterling kártalanitást nyert 
azon néhány napi elfugatásáért, melyben őt a kor
mány részesítette. (Mozgás.) De, t. ház! bármi volt 
is az eredmény az egyénre magára nézve, ez itt 
nagy számításba nem jöhet, hanem bizonyos az, 
hogy ezen eset volt az utolsó, a midőn Angolor-
szágbau a kormány törvényen kívüli elfogatáso-
kat rendelt. Ez eset alapította meg végleg azt, a 
mi a törvényekben már megvolt, de a kormány 
visszaélése által meg nem tartatott , egyes esetek
ben alapította meg azt véglegesen, hogy ezentúl 
senkinek személyes szabadsága a biró közbejötte 
és bírói itélet nélkül nem háborítható. 

Ha tehát Angolország ilyen ember ügyét 
felkarolta — mert ezen ügyet az egész ország felka
rolta, az országban meetingek tartattak, a parla
menthez kérvények küldettek — ha ezt felkarolta, 
mindamellett, hogy ezen egyén köztudomás sze
rint közmegvetés tárgya volt: akkor a be sem bi
zonyított vádak érvével, melyek különben is ide 
nem tartoznak, ezen esetben sem szabad és nem le
het élni. 

Különben is én, megvallom, nem tudom fel
fogni a kormány politikáját, melyet azon eljárá
sában követett. Mit ért el a kormány, mit fog el
érni az által, ha nem bizalmat gerjeszt a nemzet
ben, hanem a saját erőszakos eljárásait és az általa 
kinevezett, de még mindig nem törvényesített bí
ráknak a világos törvény ellen hozott ítéleteit fen-
tartja és fentartatja? Bizalmatlanságot fog terem
teni a nemzetben, és oda viszi a dolgokat, hogy 

I azon eredményt, melyeta nagy áldozatokkal létre-
' hozott kiegyezkedés által elérni akart, t. i., hogy 
I az uralkodó ház trónját erősítse, épen akkor fogja 
! magát ebben megcsalatva látni, midőn arra leg

nagyobb szüksége talál lenni. Mert, uraim, minden 
kormány csak akkor erős, midőn a nemzet köz
véleménye által támogattatik, (Ugyvart! jobb felöl. 
Helyeslés bal felöl) és minden kormány akkor a 
leggyengébb, midőn hatalma csupán szuronyok-
ra támaszkodik. (Ugy van! jobb felöl. Helyeslés bal 
felöl.) 

t 

En, t. ház, előterjesztettem ezen esetet, a mint 
j van. Nem fogom tovább tartóztatni a t. házat ; 
j (Helyeslés jobb felöl) hanem tisztelettel kérem akor-
j mányt, álljon el ezen üldöztetésektől; (Ellenmon

dás jobbról) tisztelettel kérem a t. házat, fogadja 
l el azon határozati javaslatot, melyet a ház elé 
j terjesztettem. (Jobbfelöl: Semmi esetre sem!) Igaz. 
| a házszabályok szerint most a t. háznak joga van, 
I egyszerű szavazás utján elhatározni, hogy ezen 

határozati javaslatot tárgyalás alá sem fogja ven-
j ni; (Jobb felöl: Nem is fogjuk !) ha tetszik, a ház több

sége igen is ezt teheti; de méltóztassanak meggon
dolni, hogy tanácsos lesz-e, hogy az országban 
azon vélemény menjen szét, hogy a képviselőház 
a személyes szabadságon a legvilágosabb törvé
nyek megsértésével ejtett sérelmeket még annyi 

j figyelemre sem; méltatja, hogy tanácskozás tár-
I gyáva tegye. Én tehát kérem a t. házat, hogy 
j méltóztassanak ezen határozati javaslatot tanács-
j kozás alá venni, és azt becses belátásuk és böl-

cseségök szerint elintézni. (Élénk helyeslés a szélső 
bal oldalon. Felkiáltások: Szavazzunk!) 

Horvát Boldizsár igazságügyinitiiszter: 
T, ház! Simouyi Ernő képviselőtársunk. . . . 

| S i m o m y i E r n ő : Engedelmet kérek, a ház-
! szabályok szerint szavazás utjáu kell eldönteni, 
! vajon a ház akarja-e ezen határozati Javaslatot 
' tárgyalás alá venni vagy nem? (Zaj.) 

Besze JánOS : Midőn a miniszter úr felszólal, 
akkor már a vita rendesen van fejezve. Én tehát 

! szólani akarok a tárgyhoz. 
Elnök: Kérem, mielőtt a tárgyhoz szóla-

| nánk, szükséges azon kérdés felett, melyet Si-
I monyi képviselő úr említett, határozni: t. i. ki-
! vánja-e a t. háza határozati javaslatot tárgyalni ? 

Midőn a miniszter úr felszólalt, azért kívántam 
| meghallgatni, mert arra nézve épen ő szólhat leg-
I döntőbben, hogy ma kivánja-e tárgy altatni a kér-
i dést vagy máskorra napirendre tűzetni ? 
| Besze JánoS : Épen ezen kérdéshez kívánok 
| szólani, mert a t. ház nyilatkozata dönti el, kiván-
[ ja-e a szóban levő határozati javaslatot pártolni 
| vagy nem ? A ház pedig nem nyilatkozhatik, mert 
| minden embernek más-más nyelve, más-más szája. 
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{Átalános derültség. Zaj.) Én a tárgyhoz akarok 
Bzólani. 

E l n ö k : Épen a tárgyhoz nem lehet szólani. 
Besze JánOS : Tehát nem a tárgyhoz, ha

nem ahhoz kívánok szólani, fölvétessék-e tárgya
lásra vagy n e ? (Halljuk!) 

Oly fontos e tárgy, hogy lehetetlen azt nem 
tárgyalni. Miután előttem szóló képviselő Simonyi 
az országgyűlés többsége bizalmát, a nemzet bi
zodalmát biró kormánynak majdnem minden 
lépteit törvényelleneseknek, szabadságsértőknek 
nyilatkoztatta, és ezt okokkal is támogatni akar
ta : lehetetlen, hogy ellenokokat is ne halljon 
a haza. 

Uraim ! Simonyi úr azon kezdé beszédét, 
h°ííy e g J inparlamentalis szót sem fog szólani; 
egész előadása alatt azt akarta bebizonyítani, 
hogy eddigi működése a kormánynak egyik s má
sik és harmadik törvényt sérti; és bizodalmatlan-
sággal fenyegette a nemzet részéről. 

Uraim ! Tisztába kell jönnünk, kik azok, kik 
a kormányt és a többséget igy vádolják, és e ha
zában ily hireket gerjesztenek , hogv a kormány 
a törvényfeladáson kivül egyebet nem tett. (A 
dologra!) 

E l n ö k : Kértem már a t. képviselő urat, 
hogy tessék szólani, vajon tárgyaljuk-e ezt most 
vagy ne? 

Besze J á n o s : A tárgyhoz szólok. 
Van e hazában egy pártocska, mely akkor, 

mi dón az egész nemzet felujjong, hogy valahára 
a^kibékülés müve sikerült s az a koronás király 
által szentesittetett, gyászöltönyt vesz magára és 
feladatául tűzte ki minden kibékülési műveletein
ket és a hozott törvényeket népszerütleniteni. 

Hogy ezt eszközöljék, demokrata köröket ala-
pitanak , hogy azon körökben érleljék meg amaz 
eszmét, mely által a törvényhozás által megkezdett, 
a nemzet által imádkozva várt kibékülést csirájá
ban megsemmisitsék. 

Ezen párt országszerte megkezdvén alakítani 
a demokrata köröket, melyek ellen hogy a kor
mány erélyesen és törvényesen fellépett és köte
lességét teljesítette, azért fakadtak fájdalmas han
gokra, melyekre lehetetlen nem felelni. (Helyeslés 
jobb felöl.) 

Nagy dolog, uraim, a mi történni akart e ha
zában, hol látta egy pártocska azt, hogy Magyar
ország valóban kibékült fejedelmével és helyre ál
lott ujonan az alkotmány: elkezdé mindenfelé 
az agitatiót, és azt kívánta, hogy a demokrata kö
rök oda nőjjenek ki, hogy az ország határozatai 
lelett törvényesen rendelkezzenek. És elkezdek az 
országgyűlés által hozott, ő felsége által szentesi
tett törvények ellenére az agitatiót, az ujonan 
izmosodni kezdő kedves haza békéje és hozott tör

vények szentélye ellenében. Midőn ezeknek elle
nében a minisztérium a demokrata köröket fölfüg
gesztette, a petitiok keletkeztek, a mi kiszámított 
munka volt, hogy ez által oly tüz élesztessék, 
mely az országgyűlés határozatai ellenére akár 
mely hatalom vagy forradalom érdekében a láza
dást előkészitse. {Nagy zaj bal felöl. A dologra!) 

Hát csak egyes honpolgároknak legyen annyi 
joguk, hogy sértetlenül követhessenek el mindent, 
és a szegény haza, midőn ismét uj alkotmányos 
élet első perczeiben fel kezd lábadozni, tűrhesse azt, 
hogy egyes ember büntetlenül a hazában a nyug
talanság sárkányfogait hintegesse el ? Türheti-e 
a nemzet többségéből alakult kormány, hogy a 
nemzet által hozott, fejedelmünk által szentesitett 
törvényeink ellenében egyes vakmerő őrjöngeni 
tudjon büntetés nélkül ? (Nevetés bal felöl. )Vagy nem 
gyümölcseikről ismerjük-e meg azon embereket? 
Nem elég a félegyházi eset, hol az ő izgatásaik kö
vetkeztében polgári vér folyt és boszu fejlődött? 

A kormányt támadják meg, hogy vakmerős-
ködött a nemzet békéjét, a törvénj^ek szentségét 
és a lakosak boldogságát feldúlni akarók ellené-
ben mezsgyét vonni! Uraim, hagyjanak fel ezzel a 
játékkal. (Felkiáltások a szélső bal oldalon: Khi'k 
beszél f) 

Annyira érett már e nép, hogy egy könnyen 
el nem ámítható, és midőn a kormány kötelességét 
teljesiti, azt törvénytelennek, mindenfelé hirlapok 
utján, utón, útfélen hirdetni: ez a leggyengédeb
ben szólva, hazafiatlanság. Mert mit ígérnek, hogy 
ha többségre vergődnek ? Hogy majd máskép lesz 
minden. Ez nem áll. Nem képzelek oly többséget, 
melynek kedvéért a most hozott, szentesitett s a 
nép által várt, koronázás alkalmával az egész nem
zet által örömteljcsen üdvözlött törvények ellené
ben, ha alakulna egy többség, hogy ezt a magyar 
király csakhónapoldgis tűrhetné anélkül, hogy az 
osztrák császárral ellentétbe ne jöjjön, azaz önönma-
gával. Az európai viszonyok vészteljesek, nekünk 
frigy kellett, ki kellett békülnünk Ausztriával. Az 
osztrák részek érdekei a mi érdekeinkkel összeol
vadtak. És a közös ügy. a közös védelem az, mely 
megmenthet bennünket az első fenyegető veszély
től. És ezen uj boldogságunkat megállapító törvé
nyektől elállhatna-e a fejedelem ? elállhatna-e a nem
zet? És ez ellen a népet iparkodnak ámítani! 

Büntetés nélkül nem lehet egyes ilyen vak
merők eljárása, midőn már vér is folyt, a mi, hogy 
ily könnyedén behunyt szemmel nem tűrhető, azt 
magok is érzik azok, a kik őket pártfogolni akar
ják, mert csupa kisebbszerü formaságokat keres
nek k i : hogyan hallgatták ki a bűnösöket ? hány 
prókátor, hány tanú mellett? stb. Erre feleljen 
az igazságügyminiszter. Ez előttem mellékes do
log ; de a kormány kötelességének erélyesen ele-
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get tett, és én erélyét ilyen esetekben még sokszo
rozva kívánom látni, hogy elkezdett nagy művö
ket be is fejezhessék és lábadozó hazánk alkotmá
nyos életét megizmosithassák. 

Azért kivánom, hogy e tárgytól eltérve napi
rendre térjünk és a beadott indítvány tárgyalás 
alá ne is vétessék. {Nevetés a szélső baloldalon.) 

Dapsy V i l m o s : T. ház ! Miután S.monyi 
Ernő' képviselő úr a maga határozati javaslatát 
indokolta, nézetem szerint első kérdés az , kiván-e 
a ház e javaslatnak tárgyalásába bocsátkozni vagy 
nem ? Mellőzni akarok tehát minden más kérdést, 
s nem is bocsátkozom czáfolatába azoknak, a mik 
•e javaslat indokolására elmondattak; hanem egy
szerűen indítványozom, miszerint következő hatá
rozatot méltóztassék a t. háznak hozni. (Olvassa:) 
„A határozati javaslatban érintett tárgy bírósága 
előtt levén, annak ítéletébe a ház vágni nem 
akar, azért a javasolt határozat mellőzésével a 
napirend következő tárgyaira tér át." (Helyeslés.) 
Ezt ajánlom a t. ház pártfogásába. 

Lász ló I m r e : T. ház! Vélekedésem szerint 
az előttem szóló t. képviselő úr maga is abba a 
tévedésbe esett, a melytől meg akarja óvni a há
zat, mert itt egy tárgyb;.n véleményem szerint 
nem lehet más határozati javaslatot mindaddig 
a t. ház elé terjeszteni, míg a szabályok értelme 
szerint szavazás által az elsőt el nem döntötte. Hi
vatkozom e tekintetben a Csiky Sándor által be
adott határozati javaslatra. Mi a tárgyhoz hozzá 
akartunk szólani, s a t. ház hozzászólásunk előtt 
szavazás által elütötte, hogy hozzá nem szólha
tunk. En tehát hivatkozva a jjraecendentiára, 
kérem a t. elnök urat, méltóztassék a kérdést fel
tenni, hogy a ház akarja-e tárgyalni vagy nem? 

Elnök: A mennyiben a t. képviselő úr eljá
rásomat nem helyesli. . . 

Lász ló I m r e : Azt nem mondottam. 
Elnök:... kinyi'atkoztatom,hogy nekem meg 

kell hallgatni mindazon képviselő urakat, a kik a 
tárgyhoz szólást akarják vagj^ nem akarják: íme 
Dapsy képviselő úr is az iránt adta be indítványát, 
hogy ne tárgyaltassék. 

László I m r e : Igen, de a szavazás 'előtt 
tette meg. 

Elnök : Bocsánatot kérek ! Nagyon termé
szetes, azon indokból, miszerint kimondja, hogy 
tárgyalni nem szükséges. í gy a többi képviselő 
urakat is, kik vagy tárgyalni vagy nem tárgyalni 
véleményezik, ezen esetben meg kell hallgatni. 

Lász ló I m r e : Ezen esetben fenntartom 
magamnak Besze János képviselő urnák vála
szolni. 

Elnök : Mindenekelőtt Dapsy Vilmos képvi
selő úr határozati javaslata fog felolvastatni. 

BujanOViCS Sándor (olvassa Dapsy Vilmos 
határozati javaslatát.) 

HaláSZ B o l d i z s á r : T. képviselőház! Dap
sy képviselő urnák ezen uj határozati javaslata 
azzal Van indokolva, hogy Simonyi Ernő képvise
lő úr határozati javaslatát nem lehet tárgyalni 
azért, mert e kérdés biróság előtt van. Ehhez 
szükséges hozzászólanom, vajon mennyire alapos 
a t. képviselő urnák motívuma. Én azt gondo
lom, itt fontos elvi kérdések vannak. Az is elvi 
kérdés, a mit t. . képviselő úr mondott, és azon 
Wilkesféle példát előhozva, maga Simonyi Ernő azt 
mondta, hogy Wilkes ügye rendes biróság előtt 
folyt és az bocsátotta ki. Én tehát azt mondom, 
miután most sokkal nagyobb kérdés forog sző
nyegen, vajon a végrehajtási és bírói hatalmat 
össze lehet-e keverni ? el lehet-e cserélni egyiket a 
másikkal? mert maga Montesquien mondja, hogy 
oly országban, a hol ezeket egymással felcserélik, 
ott szabadság nincs, ott csak chaos van, és ott el 
lehet mondani Ovidiussal: 

— rudis indigestaque rtioles 
Non beue junctarum discordia semina rerum. 
Ily nagy fontosságú kérdések vannak előt

tünk : nem tartom tehát ezélszerünek, hogy a kér
dést csak igy röviden az által mellőzzük, hogy 
a kérdés a biróság előtt áll. Én tehát , miu
tán ily nagy fontosságú elvi kérdések forog
nak szőnyegen, azt gondolom, hogy a t. képvise
lőház, ha nem is rögtön , de bizonyos határ
időt kijelölve tárgyalásra tűzze ki. (Zaj. Ellen
mondás.) 

Horvát Bold izsár i g a z s á g ü g y é r : T. kép
viselőház! Én azon kérdéshez, vajon ezen határo
zati javaslat tárgyalás alá vétessék-e vagy ne ? 
nem akarok szólani. Ez attól függ, ha vajon a t. 
ház oly fontosnak tartja-e ezen határozati javasla
tot, hogy minden más sürgősebb tárgyakat mel
lőzve, azt minden esetre tárgyalás alá venni kí
vánja. E kérdéshez — mondom — nem szólok ; 
de voltak Simonyi Ernő képviselő urnák bizonyos 
állításai, melyeket semmi körülmény közt nem 
hagyhatok válasz nélkül. (Halljuk!) 

A t. képviselő úr igen jól jegyezte meg, hogy 
ez nem pártkérdés. Szerintem sem pártkérdés, ha
nem kérdése az országos szabadságnak és rend
nek, és kérdése a fenálló törvényeknek. 

A t. képviselő úr szabadelvüségemre hivat
kozott. Ha ti SZcl badelvüség alatt azt érti, hogy 
institutióinkat minél inkább a kor színvonalára 
állítsuk, akkor engemarézsen fog találni. Ha azon
ban egy miniszter szabadelvüsége alatt azt érti, 
hogy ez önhatalmúlag mellőzzön minden törvényt, 
mely Ízlésének v a g y a k o r kívánalmának meg nem 
felel, és rendeletek által pótolván azokat, a tör ' 
vényhozás jogkörébe avatkozzék: akkor szabad-
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elvüségemben a t. képviselő' úr csalatkozni fog. 
(Élénk tetszés a jobb oldalon) 

Hogyan áll a kérdés, t. ház ? Hütlenségi bün 
vádja miatt két egyén elfogatása, nem is a kor
mány rendeletéből történt, hanem az elfogatási a 
félegyházi törvényhatósági főbíró eszközölte, és 
csak miután az erre vonatkozó irományok bekül
dettek és ezek az illető felelős közegnek, t. i. a 
királyi ügyek igazgatójának bírálata alá bocsát
tattak, és miután a királyi ügyek igazgatója azt 
találta, hogy itt csakugyan hűtlenségnek nyomai 
forognak fen: csak akkor lett az illető végleges le
tartóztatása elrendelve. 

A másik egyén letartóztatását a királyi ügyek 
igazgatója rendelte el azért, mert a vizsgálati ira
tokból kitűnt, hogy ő a bünrészesség alapos gya
nújával van terhelve. 

Ha azt kérdi a t. ház, hogy én az alkotmá
nyos szabadság követelményeivel megegyeztet-
hetó'knek találom-e az eddigi törvényeket és a 
praxis criminalist, mely szerint a letartóztatások 
fölött a királyi ügyek igazgatója mint vádló és biró 
egy személyben itél? erre határozottan nemmel 
felelek; de alkotmányos miniszternek a legro-
szabb törvényt is kötelessége megtartani addig, 
mig azt a törvényhozás nem módosítja vagy job
bakkal föl nem cseréli. 

A praxis criminalis terén tudjuk, t.ház, hogy 
a letartóztatás kérdése felett határozott mindig 
azon körülmény, ha vajon bir-e az illető vag}Ton-
nal, ha vajon nem forog-e főn a metus profugii, 
mindig határozott az illető korábbi előélete, és 
végre hűtlenség eseteiben határoz az 1805-diki 
V. törvényezikk 6-dik szakasza, mely világosan 
kimondja, hogy épségben hagyatván a királyi 
jog a felségsértési bűnnel vádoltak elfogatására, 
és mielőtt perrel megtámadtatnának, azon rendel
kezésekre, metyeket a közállam és a törvény meg
kívánnak. 

Ha már most a törvényt és a praxis criminalist 
a jelen esetre alkalmazzuk, azon szomorú hely
zetben vagyok, t ház, hogy az elfogottaknak elő
életéből kénytelen vagyok fölolvasni némely ada
tokat, melyek a királyi ügyek igazgatója eljárásá
nak indokolására szolgálnak. Szívesen elhallgat
nám azokat, vakmint elhallgattam a múltkor is, 
a midőn e tárgyban interpellatio intéztetett a mi
nisztériumhoz, mert nem vagyok barátja annak, 
hogy a magán élet körébe vágó események a 
nyilvánosság elé hurczoliassanak; de ismétlem, 
kénj-telen vagyok ezt a jelen esetben tenni éjjen 
azért, mert a midőn a kormány közege törvény
telen eljárásról van vádolva, nem szabad elhallgat
nom e körülményeket, mint a melyek a közügyek 
igazgatója részéről követett eljárás törvényes iga
zolását képezik. {Halljuk! Halljuk!) 

(Olvassa): „Asztalos János pécsi születésű, 45 
éves, róm.kath. vallású, nős, vagyontalan, ügyvéd, 
ki 1854-dik évben a siklósi társas birósáö- által 
hamis okmánykészítés miatt, 1860-dik évben a 
budai es. kir. törvénvszék által mint árvabizott-
mányi jogtudó tanácsos, hivatalos hatalommali visz-
szaélés, csalás, sikkasztás és rágalmazás miatt bün
tető perbe fogatván, nagyrészt csak próbák elég
telenségéből mentetett fel (83. 90.), s ki ellen nyil
vános erőszaktétel miatt a kalocsai törvényszék
nél most is foly még egy fenyitő vizsgálat (7.) 
és még a szülőhelyéről érkezett hivatalos bizonyít
vány szerint is (105 ) rósz erkölcsű és a közbiztos
ságra veszélyes egyénnek nyilvánittatik.'' (Elénk 
mozgás.) 

Ezek, t. ház, hivatalos adatok. 
Madarász Vilmosra nézve j^edig kénytelen 

vagyok hivatkozni azon körülményekre, hogv 
csőd alatt áll és e miatt, valamint Laibachban el
követett több nemű csalás miatt, már ezelőtt egy 
vagy másfél évvel országszerte köröztetett, s 
ezen felül jelenleg is tolvajlás gyanújával van 
terhelve. (Elénk mozgás. Fölkiáltások jobbról: Es 
ezen embereket Wesselényihez merték hasonlítani!) 

Sajnálom, t. ház, hogy a büntető t ö r v é n y 
kezes terén oly primitiv állajjotban vagyunk, hogy 
büntető törvénykönyvünk sincs, hogy nincs bün
tető perrendtartásunk és a toldozott büntető gya
korlattal vagyunk kénytelenek a törvény hiányait 
betölteni. Magam szivszakadva várom azon pillana
tot, midőn az esküdtszéki eljárást nem csak a cri
minalis, hanem egyúttal a ])olitikai bűnökre is 
kiterjeszthetem. (Helyeslés.) De ha bár esküdtszé
kek ítéljenek is bár mikor a közönséges bűntények 
és a politikai bűnök felett, oly körülmények, mi
lyenek a jelen esetben fenforognak, a vádlott egyén 
letartóztatására mindig teljes törvényes indokul fog
nak szolgálni. (Ügy van! jobb felöl.) 

Egyébiránt, t. ház, miután már most a per 
meg van indítva, miután a levata e hó 13-kán föl
vétetett, miután a vádlottaknak alkalmok van 
magokat az illető bíróság előtt igazolni: én a hüt
lenségi kérdésben ítéletet nem akarok s nem is 
vagyok hivatva mondani. A per a biróság előtt 
foly s a biróság megteendi kötelességét. Ha az 
illetők ártatlanoknak bizonyulnának, szabad lábra 
fognak helyeztetni, ha pedig bűnösöknek bizo
nyulnának, elveendik érdemlett büntetésüket; sőt 
már maga azon kérdés is, vajon a letartóztatásnak 
helye van-e vagy nem? azon pillanattól fogva, mi
dőn a per megindittatott. már nem függ többé a 
kir. ügyek igazgatójától, hanem a törvényes 
biró kezébe van letéve, és ha az illetők azt akar
nák igazolni, hogy a letartóztatásra elegendő ok 

[ fön nem forog, erre az ut nyitva áll előttök. 
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Igen nagy vádakkal terhelte a minisztériumot 
t. Simonyi Ernő képviselőtársam. 

Én nem akarok ezen vádakra felelni, részint 
mert azok nem tartoznak e tárgyhoz és meddő dis-
cussiót előidézni nem állhat szándékomban, részint 
mert e vádak felett a t. ház részben már itélt, rész
ben pedig annak idejében, midőn azon tárgyak na
pirendre fognak kitüzetni, Ítélni fog. Csak annyit 
emlitek, hogy terhes feladataink közé tartozik az is, 
minden félreértést, minden gyanúsítást, sine ira et 
studio tűrni, azon reményben, hogy ha munkánk 
be lesz fejezve, következik igazságosabb kor, mely 
irányunkban némi elismeréssel fog nyilatkozni. 
(Elénk helyeslés a jobb oldalon.) 

Vannak bizonyos-, körülmények , melyekre 
nézve t. képviselőtársam nagyon roszul van ér
tesülve. 

Ilyen körülmény az, mintha a félegyházi biró 
Asztalos János elíbgatását azért rendelte volna el, 
mert az ő hivatalos felszólítására Kecskemétre 
vissza nem tért. A dolog nem egészen így áll. 
1848-ból. az első magyar felelős minisztériumtól 
egy rendelet létezik, melynek értelmében a nép
gyűlés, melyet valaki tartani szándékozik , az ille
tő hatóságnak mindenkor előre bejelentendő. Mi
után e bejelentés Asztalos János részéről nem tör
tént meg, a félegyházi törvényhatóság főbírája a 
népgyűlés tartását betiltotta. Asztalos e tilalom 
ellen is a népgyűlés napját kitűzvén, nem csak, sőt 
az indóházban nagy néptömeg előtt tényleg iz
gató beszédet tartván, a hatóság tilalmának meg
szegése, a törvényhatóság elleni ellenszegülés mi
att lőn letartóztatva. (Helyeslés a jobb oldalon.) 

Szintoly hibás a t. képviselő urnák azon állí
tása, mintha t zen pernek felvétele az ő interpel-
laíiója folytán történt volna. A kir. ügyek igazga
tójának hivatalos jelentése a befejezett vizsgálatról 
június 15-ről kelt. Nincsenek jelenleg nálam az ada
tok, mert nem voltam a mai tárgyalásra elkészülve, 
hanem hivatkozhatom arra, hog-y két vagy három 
nappal későbben vette tőlem a kir. ügyek igaz
gatója azon hivatalos választ, hogy a folyamatban 
levő eljárás megszüntetésére semmi törvényes okot 
fönforogni nem látok. A keresetlevél benyújtása 
ezen válaszom után néhány nappal később, min
den esetre pedig még június hó folytán történt, a 
a í. képviselő úr határozati javaslata pedig julius 
9-érŐl van keltezve. Nem állhat tehát az , hogy a 
t. képviselő úr interpellatiója folytán történt a per 
megindítása. 

Még egy félreértés, egy tévedés van a t. kép
viselő úr állításaiban: az t. i. mintha a vádlottak
nak nem nyújtatott volna azon jogos engedmény-
(Halljuk!) hogy ügyvédjükkel négy szem közt ér
tekezhettek volna. Ha a t. képviselő úr ezen vádat 
a múltból hozza fel, azon múltból,mely a vizsgálat 

befejezéséig lefolyt, akkor igazsága volna: és ez na
gyon természetes, mert sehol semmi rendezett or
szágban nem fogják megengedni, hogy a védő vé-
denczeivel a vizsgálat befejezése előtt szólhasson, ne
hogy ez által a vizsgálat eredménye meghiusittat-
hassék. Ellenben a vizsgálat befejezése után a védő 
védenczeível bár mikor szabadon értekezhetik, ha 
kívánja, tanuk nélkül is, és nincs tudomásom róla, 
hogy a jelen esetben is ellenkező eljárás követte-
tett volna. Ha ez történnék, a kellő orvoslatot meg
adni el nem mulasztanám. (Tetszés a középen.) 

A tisztelt képviselő úr egy angol példára hi
vatkozott, mely a jelen esetre épen nem alkalmaz
ható. Nem alkalmazható két okból: először, mert 
ez eset angol képviselővel történt, kinek immuni
tása fölött őrködni a képviselőház jogai közé tar
tozik ; és másodszor nem alkalmazható a jelen 
eseíre azért, mert ha átalában Angliára hivatkoz
hatunk, e hivatkozás csak ugy történhetik, hogy 
valamint Anglia szigorúan tartja magát a maga 
törvényeihez, ugy kötelességünk nekünk is mind
addig, míg uj törvények nem hozatnak, magun
kat szorosan létező törvényeinkhez alkalmazni. 
(Helyeslés a jobb oldalon !) 

Arról szólott a t. képviselő úr, hogy a par
lament a birót feleletre vonhatja. Nem hiszem, 
hogy ezt komolyan értené, mert ez annyit tenne, 
mint a biró felett superrevisorium fórummá ala
kítani e házat. 

Én is barátja vagyok a bírói felelősségnek, 
készül is nálam a törvényjavaslat, mely e tárgyra 
vonatkozik; hanem a birói felelősség esetei közé 
csak az tartozik, ha a biró például a törvények 
formáit nem tartotta meg, vagy ha késedelme, mu
lasztása által a feleknek kárt okozott; de ha a tör
vény alkalmazása körül saját lelkiismerete sugal
latát követi, erre nézve feleletre nem vonható ; és 
azután a birói felelősség eseteiben is a biró eljárása 
fölött ítélni mindig a felső biró jogköréhez tarto
zik, de ily kérdések a parlament elé soha sem hoz
hatók. (Elénk tetszés a jobb oldalon.) 

Azt indítványozza a t. képviselő úr, álljon el 
a kormány a vád alá vonottak megfenyitésétől. 
Ezt, ha jogunk volna is, csak akkor volna igazol
ható megtennünk, ha biztosítással birnánkaz iránt, 
hogy hasonló izgatás többé az ország nyugalma 
és biztossága ellen el nem követtetik. I ly esetben 
szívesen venné a kormány a történteket gyarló té
vedésnek. De épen mivel ily biztositást senki se 
képes nekünk nyújtani, épen az országsa közcsend 
iránti kötelességünk parancsolja, hogy szigorú el
járás által hasonló izgalmaknak jövőre elejét ve
gyük. (Helyeslés a jobb oldalon.) 

Többi vádjára a tisztelt képviselő urnák nem 
akarok felelni; csak egy megjegyzésem van. 
(Halljuk!) 
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Azt mondja a tisztelt képviselő úr, hogy 
egyetlen egy embernek támogatására számithat a 
kormány. Bármi kegyelettel hajlok is meg azon 
hazafiúi nagyság és érdem előtt; bármi büszkének 
érzi magát a kormány, hogy e nagy férfiú támo
gatásával dicsekhetik, hogy szolgája lehet azon 
munkának, melynek kezdeményezője 6' volt: mind
amellett nem késem kijelenteni, hogy nem egy em
bernek, hanem az ország többségének, e ház többsé
gének támogatása az , mely bennünket helyünkön 
tart. {Élénk hdyeslés jobbról.) Nem késem kijelen
teni, hogy a mely perczben az ország közvélemé
nyének, a ház többségének támogatását elveszte-
nők, egy kötelességet ismernénk: helyünkről visz-
szavonulni és még bukásunk által is a parlamen
talis rendszer magasztos elvének érvényt, diadalt 
szerezni. (Hosszas élénk éljenzés a jobb oldalon.) 

Csiky Sándor : T. ház ! (Szavazzunk! Sza
vazzunk!) A mint látom, a t. ház nagy részének 
nincs türelme arra, hogy ebben a tárgyban, mely 
most szőnyegen forog, érdemleg az ügyhöz szó
lani kívánna ; azonban méltóztassanak nekem 
megengedni, hogy nyilatkozzam azon kérdésre 
nézve, vajon a személyes szabadságnak biztosítása 
nem oly fontos-e, mint azon kérdések, a melyek e 
házban tárgyalás alá kerültek és kerülhetnek, mint 
az államadósságok megállapítása, a közösügyes 
törvények létrehozatala? 

Minden másrendü kérdéseknél fölfogásom 
szerint sokkal fontosabb az, hogy a hazai polgá
rok személyes szabadsága biztosítva legyen. Ha 
ez nincs, semmi oly kérdésekben, melyek a hazá
nak jövő sorsát döntenék el , mondom, semmi oly 
kérdésekben nem lehet törvényeket alkotni: mert 
a személy- és vagyonbiztosság, és a személyes 
szabadságról soha szó nem lehet, sem módjában 
nem áll gondolatait kifejezni. Ennélfogva én a fen-
forgó kérdést a legnagyobb fontosságúnak tartom. 

Az igazságügymiuiszter úr által előterjesztett 
nyilatkozatokra térvén á t : vannak köztök olya
nok , a miket észrevétel nélkül nem hagyha
tok. Igen különös az, midőn azt állítja, hogy a 
biró elé levén a kérdéses honpolgároknak Aszta
los és Madarásznak ügye vive, ő tehát a bíróság 
ítéletének bekövetkezése előtt arról, hogy szabadon 
bocsáttassanak-e vagy pedig továbbra is fogva 
tartassanak és így engedtessék meg nekik a véde
lem? azért nem akar beszélni, mert szerinte ez ál
tal a biró lelkiismerete és különösen a bíróság 
függetlensége lenne korlátozva, és igy irányukban 
az igazságot nem szolgáltatná ki pontosan. Ugy 
tartom, a törvényeket midőn szeme előtt hordja a 
kormány, midó'n a fenálló törvények ellenére mű
ködik valamely testület, akár bírói, akár polgári. 
akár kereskedelmi vagy bárminő testület legyen 
ftz, a törvényhozásnak és kormánynak törvény 

által biztosított jogánál fogva, de különösen a tör
vényhozásnak joga, hogy e testületet, mely egy
szersmind biró is, a törvények megtartására uta
sítsa, ha annak ellenére cselekszik, gátat ves
sen neki, ha a törvény ellen fordul, sőt feleletre 
is vonassa. 

Nem értem az igazságügyminisztertől azt, 
hogy megtagadta volna a fenálló törvény értelmé
ben, midó'n a hűtlenség miatt vádoltakat elfogatni 
nem lehet, miután csak későbben a biró ítéletének 
meghozása után lehet szabadságuktól megfosztani. 
Itt pedig épen az ellenkező' történt: mert itt a bí
róság bele sem szól, és az egyik egy városi bíró
nak rendeletére és akarata folytán, a másik pedig 
a királyi ügyek igazgatójának rendeletéből foga
tott el, és ily módon elfogatván, a királyi tábla, 
mely ezen ügyben biró, még ekkoráig semmit a 
tárgyhoz nem szólott, és igy bírói Ítéletet nem 
hozott. Ha tehát nem hozott, ennek természetes 
következése az lesz, hogy a törvények a szabad 
lábon való védelmet engedvén meg, a királyi tábla 
hivatása első kötelessége lett volna, mihelyt az 
eset elébe terjesztetett, azonnal intézkedni, hogy 
a törvények rendelete szerint az elfogottak kibo
csáttassanak, és kötelessége lett volna a szabad 
lábon való védelmet megengedni. 

Mondotta igazságügyminiszter úr azt is, hogy 
ezen perbe fogottaknak magán élete és jelleme olyan, 
melynél fogva az egyik azzal vádoltatik, hogy ő 
hamis iratokat készített, hogy csak a próbák elég
telensége miatt mentetett föl, különösen Asztalos 
János az illető bíróság által az elmarasztalás terhe 
alól; a másik egyén ellen pedig szintén jellemre 
nézve van kifogás téve, mert ő csőd alá is esett, 
azon kívül, a mint értettem, Laibachban valami 
hamis eljárást követett el, olyant, a melynél fogva 
köröztetik, és e szerint az elfogatás igazolva volna. 
Felfogásom szerint, t. ház, ez nem felelet arra 
nézve, a mit az igazságügyminiszter urnák meg
oldani kellett volna. Mert itt az volt mondva, és 
felfogásom szerint igen helyesen , hogy itt soríi-
rozásra , egyes egyének jellemzésére itt szük
ség nincs, akkor, a midőn a törvény azt mondja, 
hogy elfogatni tetten kapatás esetén kivül, hütlen-
ségi perekben különösen, elfogatni és a szabad lá
bon védelmet megtagadni senkitől sem lehet, 
Ezt a törvény rendeli. Nem tesz a törvény kivé
telt arra nézve, hogy ha valaki csőd alá kerül, 
hogy azt már lehetne elfogatni. Nem azért van 
üldözés alá véve sem az egyik, sem a másik, hogy 
csőd alá került volna, hanem azért, mivel állítólag 
hűtlenséget követtek el. 

Micsoda hűtlenséget? azt nem mondta már 
a miniszter ú r : mert hiszen, fájdalom, az iratokat 
nem terjesztvén elő, a mint azt Simonyi képvi
selőtársam emlité, a hivatalos iratokat, a me-
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lyek ház asztalára letétetvén itt felolvastattak 
volna, nem lehet véleményt mondani; kell tehát 
csupáa abból, a mi előterjesztetett; és mi eddig 
hivatalos utón, a bíróság és különösen a félegy
házi bíró hivatalos jelentésén kivül egyebet nem 
ismerünk. Annál több hivatalos irat nincs. Itt 
tehát azt mondja a t. igazságügyminiszter úr, hogy 
ő azon hivatalos iratból, a mely nála van, tudja, 
hogy Asztalos János néplázitó beszédet tartott 
Félegyházán; előlegesen intetett is, hogy ezt ne 
cselekedje, mert különben el fog fogatni; tehát az
ért történt az elfogatás. De, tisztelt ház, ezt én nem 
értem: mert feltéve, hogy ő beszélt, hogy ő oly 
szónoklatot tartott, a mely meglehet, hogy nem 
tetszett egyik vagy másik embernek, a ki azt hal
lotta ; azonban, hogy ez valóban lázitó szónoklat 
lett volna vagy nem ? az nincs előterjesztve. Mi
ből állanak tehát azon lázitó hangok? Ha azok 
olyanok lettek volna, melyek tettleges fölkelésre 
hivták volna fel a hallgatókat, és ehhez képest a 
törvények lerombolására, szóval olyanok, melyek 
a közbéke és bátorság feldulására lettek volna 
irányozva : akkor lehetett volna elfogatásokat tenni; 
azonban még ez nincs azon lázitások felől kimondva. 
De ha ilyenek ht tek volna is, az nem hütlenségi 
eset. Nem leyén tehát ez oly hütlenségi eset, minőt 
a törvény meghatároz : én ugy vélekedem, hogy 
az igazságügyminiszter urnák a királyi tábla előtt 
vádló ezen alapérve sem nyomhat annyit, minél 
fogva igazolni és helyeselni lehetne a szabad lá
bon való védelem megtagadását. 

T. ház! Ennyit óhajtottam igazságügymi
niszter nr előadására megjegyzem. 

Hanem szólott előtte egy másik képviselő
társam, Besze János. (Halljuk!) Beszédjének én 
ugyan nem tudom, mi értelme volt; de talán ő 
maga sem volt vele tisztában — a mennyire én 
kivehettem — mert beszédjének bevezetése azt tar
talmazza, hogy a fenforgó kérdés igen fontos tárgy, 
s annálfogva ő ezen kérdés tárgyalásának elha
lasztását nem kívánja, sőt óhajtja, hogy a ház a 
tárgyalásba azonnal bocsátkozzék bele : beszédjé
nek végén pedig azt véleményezte, ellenkezőleg 
azzal a mit állított, hogy azt most nem akarja tár
gyaltatni., hanem napirendre térést indítványoz. 
T. ház! Hogy ennek mi az értelme, mondom, nem 
tudom; arra tehát felelni sem lehetek képes, mert 
nem tudom, akarja-e a tárgylást? hanem beszédjé
ben fölemlitette, hogy különösen a demokrata 
körökben résztvevő' tagoknak, kik a nép nagy tö
mege által oly rég időtől óhajtva kivánt kiegyez-
kedés ellen, mely most az 1867-es közösiigyes tör
vények meghozatala által létrejött, irányelve az 
volt, hogy azt ujolag felforgassák, a törvényeket 
lerombolják és ehhez képest a hazában fejetlenséget, 
zavart támaszszanak és a rend feldulását eszközöl

jék. Már én nem tudom, t. ház, honnan merítette 
t. képviselőtársam ezen véleményét? mert én is 
voltam egy és több demokrata körben is, vettem 
bennök részt, voltam bennök bizonyos hivatással 
is megbízva; de annyit tudok, hogy azon köröknek 
egyéb kitűzött czéljok nem volt, mint az, a mi 
alapszabályaikban bentfoglaltatik: t. i., hogy az 
1848-ki törvényeket, melyek a hazára üdvöt árasz
tottak, töi^vényhozás utján rendes és békés módon 
ujolag életbe léptetni óhajtják. Már most. t. ház, az 
kérdés, hogy ugyan ennyit nem lehet-e tenni tár
sadalmi utón ? nem szabad-e minden embernek, 
sőt nem-e kötelessége minden honpolgárnak érzel
meit akként fejezni ki, hogy a mi a közjóra tekintve 
általa üdvösnek lenni láttatik, annak a maga ren
des utján, békés utón, törvényhozás által törté
nendő életbe léptetését óhajtsa, tekintetbe venni? 

Nem szólok arról, mit Besze képviselő úr tett 
l848--49-ben. Hallottamén ékes beszédjét, szónok
latát nem egy ízben, különösen 1849-ben a függet
lenségi nyilatkozatnak égig magasztalásával , s 
annak, hogy életbe lépjen és kimondassék, arra 
történt buzdításával elszónokolni. Most azonban 
ugy veszem észre, már jónak látta más értelem
ben lenni: ez által bizony a következetesség meny
nyire illik eljárásához, én nem Ítélem meg ; de 
ítéljék meg azok, kik az ő múltját csak ugy isme
rik, mint én. 

Csak annyit mondok, hogy belügyminiszter 
úr maga, midőn hozzá azon kérdést intézni köte
lességem és hivatásom volt, hogy a demokrata 
köröket fegyveres erő használatával miért oszlatta 
fel, miután erre nem volt törvény adta joga ? azt 
felelte, hogy elismeri, hogy a fenálló törvények
nek módosítására, változtatására, sőt eltörlésére 
nézve is társulati utón egymás közt tanácskozni 
és azon tanácskozásoknak alapján határozatokat 
is hozni jogában áll minden társulatnak; de az 
természetes, hogy a mi nem tartozik hozzájok, azt 
ők nem hajthatják végre, csupán óhajtásukat fe
jezhetik ki, hogy annak nyomán a törvényhozás 
megértvén az ö óhajtásukat, majdan intézkedjék 
azon érdemben, ha azt a közjó előmozdítására üd
vösnek lenni találja. Midőn tehát belügyminiszter 
úr maga is a társulatoknak, tehát a demokrata kö
röknek is, ily értelemben tanácskozhatási és határo
zathozatali jogát elismeri, akkor Besze János kép
viselő úr neki áll, s előhoz meg nem állható ráfo-
gásokat, rágalmakat, (Egy sző bal felöl: Denuncia-
tiókat!) denunciatiókat, melyek nem a képviselői 
hivatáshoz, hanem ugy tudom, a bérbe fogadott 
kémek eljárásához tartoznak. Különösen akkor, 
midőn előadásában , egyetlen , egyetlen egy 
hang sem alapul a valóságon; a mint nem alapul 
ezen rágalmak, azon bántalmak nagy hangon elő-
sorolásában egy kimondás sem a valóságon. 
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Én tehát mindezeknél fogva azon értelemben 
vagyok, mikép a t. háznak a határozati javaslatot, 
mely a ház asztalán tárgyaltatik, és annak alapján 
a közbékének, a köznyugalomnak és minden te
kintetbem megelégedés eszközlésének szempontjából 
el kell fogadnia, mihez képest a kormányt és 
az ítélő székeket és ezek sorában a kir. táblát a 
törvények megtartására utasítsa. (Helyeslés a szélső 
bal oldalon.) 

E l n ö k : Szólásra senki felírva nem levén, kö
vetkezik az indítványozó úr vég szava. 

N y á r y P á l : Megengedi Simonyi Ernő bará
tom , hogy néhány szót még én is mondhassak. 
{Halljuk!) 

T. ház ! Azt hiszem, indítványozó t. barátom 
nem lesz ellenkező véleményben velem az iránt, 
hogy azon ügy, melyet határozati javaslatában 
előterjesztett, azon stádiumból, melyben volt a 
vádlottak perbe fogatása előtt, különösen az előtt, 
hogy meg is idéztettek a királyi tábla elé, azon 
stádiumból, mondom, egészen más stádiumba lépett 
a megidézés után. 

Azt hiszem, abban sem mond ellen, ha azt 
ílllitoro, hogy alkotmányos szempontokból vala
mint megvárhattam volna és azt el is fogadtam 
volna, ha a kormány ez ügyben, t. i.az illetők elfo
gatása ügyében elébb magától rendelkezett volna: 
ugy a perbe idézés után a kormánynak ebbeli be
avatkozása nem lett volna egyéb, mint a bíróság 
körébe, a bíróság sphaerájába való avatkozás. A 
kérdés: helyesen történt-e vagy nem elfogatása 
az illetőknek ? épen ugy a bíróság elhatározása 
alá tartozik, mint az: vajon bünösök-e vádlottak 
vagy nem ? (Helyeslés?) 

Most, miután , a mint értesültünk, a per már 
meg van indítva, az illetőknek szabadságukban és 
jogukban áll előadni abbeli kifogásukat, hogy ők 
nem a törvény által megengedett esetben fogat
tak el. 

Azt hiszem, ezen indokolással a napirendre va
ló térést talán ő maga is elfogadja. Én részemről 
ily indokolással elfogadom. (Helyeslés.) 

SomOSSy IgnáCZ: T. ház! Indokaimat nagy 
részben elmondta Nyáry Pál képviselőtársam. 

Csak annyit vagyok bátor megjegyezni, hogy 
óhajtottam volna, ha a felhívott törvények egész 
kiterjedésökben idéztettek volna Simonyi Ernő 
képviselő úr által, mert ugyanazon törvényben 
benne vannak ugyanazon esetek is , melyekben a 
letartóztatásnak bel- e van: t. i. in flagranti depre-
hensus, et vis praeter domicilium aliquid habens. 
és benne van a miniszter úr által megemlített me-
tus profugii is : a törvények idézése pedig, ha az 
országgyűlés bírálata alá tartoznék is jelenleg ez 
ügyben intézkedni, csakúgy volna helyes, ha azok 
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egész kiterjedésökben hivatnának föl. (Közhe
lyeslés.) 

A mi az emberek sortirozását, a mit Csiky 
képviselő úr felemiitett, illeti, hogy t. i. „nem sza
badsz embereket sortirozni:" ebben neki tökéletes 
igazságot adok ; de azért nem tagadhatom el, hogy 
fáj'dalmasan esett, midőn e teremben a miniszter 
úr előterjesztését hallva , Asztalos János s Mada
rász nevei Wesselényiével és Kossuth emlékével 
hasonlittatnak össze. 

Engem azonban nem ezen érzés — mert ezt 
elfojtom magamban — vezet, hanem a Nyáry Pál 
által előadott indokok, miszerint a bíróság előtt 
áll az ügy, s ha sérelmeik vannak az illetőknek, 
ott fognak orvosoltatni, s az országgyűlést nem 
tartom jogosítottnak arra, hogy belevágjon a bí
róság előtti ügy menetébe. (Helyeslés.) 

Simony i E r n ő : T. ház ! Az igazságügymi
niszter úr által előadottakra akarok némely észre
vételeket tenni. (Halljuk!) 

Mindenek előtt az igazságügyi miniszter úr 
azt kérdi, mit értek én a szabadelvüség alatt? 
Már ennek a definitiója különféle tekintetből véve 
különféle lehet; de különösen az igazságszolgál
tatást illetőleg én azt kívánom, hogy az igazság
szolgáltatás a kor szelleméhez mérve a nyilvános
ság előtt történjék, s történjék oly módon, min-
az az előhaladott kor igényei által megkívánta
tik, mint az történik más civilizált országokban. 

Én, t, képviselőház, tudom, hogy a codifica-
tio nagy munka, hogy mindazon törvényjavaslat 
tok, melyeket a miniszter úr már részint beadott, 
részint bejelentette, hogy rövid idő alatt be fog 
adni, sok és nagy munkába kerültek, sok időt, sok 
megfontolást igényeltek ; és én nem csak hogy nem 
vártam, hogy a miniszter úr néhány hónap alatt 
ezt a ház elé fogja terjeszteni, hanem még nagyon 
is kétlem, hogy ha már beadatott is, nem adatott-e 
be korábban, mint kellett volna beadatni; én azt 
hiszem, a eodifieatio munkája néhány évi munkát 
igényel még nagy szorgalom mellett is; hanem 
annyit minden esetre lehetett volna kívánni a mi
niszter úrtól, hogy olyan változásokat hozzon be 
a mostani törvénykezési rendszerbe, melyek a kor 
igényeinek megfelelnek, s a melyek végrehajtása 
semmi nehézséggel nem já r : ilyen egyik nézetem 
szerint a nyilvánosság. Nem beszélek most arról, 
hogy az ország főtörvény szék énéi mennyire nem 
törvényes, nem rendes bírák ítélnek, ez egy másik 
határozati javaslatnak lesz tárgya, s ha szüksé
gesnek látom, ez iránt nézeteimet akkor fogom 
elmondani. 

A miniszter úr arra hivatkozott, hogy igen 
is van törvény, a mely idézés és bírói ítélet előtt 
is megengedi a letartóztatást. Van igen i s ; de 
nem a hütlenségi esetekben, még a mint Somossy 
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képviselő úr mondotta, arra sem semmiféle törvényt 
nekem idézni nem fog, a mi a hütlenségi esetben ezt 
megengedné, de igen is a gyilkosság, a rablás, a 
gyújtogatás eseteiben. 

V a d n a y La joS: Az mindegy! 
SimOnyi Ernő: Meglehet, hogj Vadnay 

k ép viselő űr előtt mindegy a gyilkosság és a de
mokrata körök alakítása ; de a törvény előtt az 
nem mindegy. A törvény egyenesen meghatá
rozza azon eseteket, melyekben ugy, mint a tetten 
érés esetében is , a rögtöni elfogatást a megidézés 
előtt is megengedi. Ezen esetekből azonban vi
lágosan kiveszi a hütlenségi per eseteit. 

Sajnálom, hogy nincs nálam azon törvény, 
és hogy a háznak asztalán sincs törvénykönyv, 
hogy felüthetném ; hanem bizonyos vagyok benne, 
és a minap már fel is olvastam, szorul szóra, a t. 
háznak ezen törvényeket. 

Az 1805-iki V-ik törvényczikk 6-ik szakasza, 
melyet a miniszter úr idézett, egészen másról szól. 
Ez a nóta perduellionisról szól, ez pedig egészen 
más. mint a nóta infidelitatis. 

A nóta perduellionis, vagy crimen'laesae ma-
jestatis eseteiben az 1715-iki VII-ik törvényczikk 
is világosan megengedi az idézés előtti rögtöni el
fogatást ; de világosan utána teszi azt is, hogy ez 
a nóta infidelitatis eseteire semmi szin alatt nem 
alkalmazható. 

Törvényes alapiok tehát^ezen elfogatásoknak 
nincs. 

A mi már most azt illeti, hogy a per biróság 
előtt van és igy a vádlottak szabadon bocsáttatása 
is a biróságot illeti: az igaz, hogy most az ügy 
már a biróság előtt van; de mikor én határozati 
javaslatomat beadtam, akkor a per még biróság 
előtt nem volt. 

És, a mint tudom, a vádlottak is folyamodtak a 
bírósághoz, hogy szabad lábra állíttassanak a tör vé
nyek értelmében. A királyi tábla azonban nekik azt 
felelte, hogy szabadon bocsáttatásuk vagy bentartá-
suk a királyi ügyek igazgatójától függ. Már, hogy 
ezentúl is megmarad-e a királyi tábla ezen hatá-
rozatánnál vagy sem, azt látni fogjuk. 

De akár biróság elé vannak állítva, akár nem: 
annyi minden esetre bizonyos, hogy a törvények 
szerint jogtalanul fogattak el. Hogy pedig egy 
jogtalanság, bármely stádiumában legyen is a per 
most, tovább is folytattassék, azt én semmiféle ju-
ri dicus okoskodásból következtetni nem tudom. 
H a a tény jogtalan volt, az jogtalan fog maradni, 
bármely stádiumában legyen is a per. 

Ha akkor, midőn határozati javaslatomat a t. 
háznak benyújtottam, a vádlottak szabadon bocsát
ta t tak volna, akkor azon helyzetben lettek volna, 
b ö g y magokat a törvény szerint védelmezhessék, 
és nem történt volna az, a mi talán még Magyar

országon soha nem történt, az 1795-iki Martino
vics-féle esetet kivéve, hogy a személyes megjele-
nétre biróság elé idézett vádlott nem a biróság elé 
állíttatik, hanem a biróság megy le hozzá a bör
tönbe és ott veszi fel a pert. Méltóztassanak ne
kem arra példát mutatni a spanyol inquisitio ide
jétől fogva, a hol a birák a börtönök mélyébe 
mentek, hogy ott a pert fölvegyék, az emiitett 
1795-iki Martinovics-féle esetet kivéve. 

Igazságminiszter úr felolvasott bizonyos je
lentést Asztalos János és Madarász Vilmos előéle
tét és jellemét illetőleg. Megvallom, igen sajnálom, 
hogy a miniszter úr szükségesnek tartotta azokat 
akár e házban felolvasni, akár más utón oly nyil
vánosságot adni a dolognak, hogy arról a vád
lottak felett fejbenjáró keresetben Ítélendő biróság 
tudomást kapjon, és hogy ezen előleges tudomás 
következtében talán könnyebben mondja ki felet
tök az Ítéletet, mint sem különben tette volna. 
(Ellenmondás a jobb oldalon.) Európa egyik or
szágában sem történik, hogy ha valaki egy speei-
fieus bűntényért van vádolva, hogy ennek élete 
gyermeksége óta felkutattassék és a nyilvánosság 
eléhozassék. (Ellenmondás jobb felöl.) Látom, hogy 
a ház jobb oldalán ülő t. képviselők többsége 
ugy vélekedik; de méltóztassanak megengedni, 
hogy én is kimondhassam véleményemet, hogy 
t. i. én nem ugy vélekedem, nem csak azért, mert 
ezen eljárás a jelen esetben alkalmaztatott, hanem, 
mert ezzel oly elv állitatik fel, mely a legkomo
lyabb jogi következéseket vonhatja maga után, s 
pedig nem akkor, midőn jó vagy rósz jellemű em
berről, hanem midőn jeles hazafiról lesz szó. 

Azt mondta Somossy képviselő úr, hogy saj
nálja, hogy kapcsolatba hoztam ezen vádlottak 
neveit Wesselényi s más hazafiak neveivel. T. ház ! 
hivatkoztam azon esetekre, melyek a magyar 
országgyűlés előtt a legújabb időkben felmerültek; 
hivatalkoztam b. Wesselényi, Kossuth Lajos s az 
úgynevezett ifjak, Lovassy, Tormássy eseteire, 
mert ezek voltak az utolsó esetek, melyek a ma
gyar országgyűlésen tárgyalás alá jöttek. Midőn 
más illustratióra volt szükség, hivatkoztam Anglia 
emberére, Wilkesre, ki, mint mondtam, ott köz
megvetés tárgya volt. s nem volt a parlamentnek 
tagja, mint a miniszter úr mondotta, hanem ha
mis tanúságot pénzért tevő, s mint mondom, a 
közmegvetés tárgya. De akár legyen ez helyes, 
akár nem, annak, hogy a most vádlottak ne
vei nagy hazafiaknak neveivel összefüggésbe 
hozattak, nem én vagyok oka, hanem oka a kor
mány, (Derültség) nevezetesen az igazságügymi
niszter úr, ki a felolvasottak által azt kivánta bi
zonyítani, hogy mindkettő ellen büntető eljárást 
igénylő aljas bűnök iránti panaszok léteznek, mert 
az egyikről, ugy hiszem, azt mondta, hogy régóta 
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kerestetik s lopással vádoltatik, a másik pedig 
csalásokat követett volna el. U g y van-e ez vagy 
nem? azt nem tudom; de ha ugy van, kérdem: 
miért nem fogják el őket, mint tolvajokat, csalókat? 
hanem kütlenségi perben fogatják, politikai cse
lekvényeikért ! 

Mondottam már előbb is, hogy Pulszky úr 
egy beszédét is feljegyeztem, mely épen ide vág, 
és melyet ő az 183 9. évi országgyűlésen mondott: az 
a napló 90-ik lapján található. Azon kétségte
len állítással kezdi Pulszky úr beszédjét, hogy 
„az elv szent marad, hogy Ítélet előtt büntetni 
nem lehet." Ez arra volt mondva, hogy akkor is 
az elfogatások az idézés előtt történtek. Egyébiránt 
ugy vélekedik Pulszky úr, „hogy politikai vétsé
gek különben is más világban állanak a nemzet 
előtt, mint más vétségek: mert azok megítélése az 
idővel változik; igy tudjuk, hogy Illésházy egy 
évben halálra Ítéltetett, a másikban palatínusnak 
választatott; sőt lehetnek idők, melyekben a becs
telenség bélyege, melylyel a bíró a politikus vét
kes homlokát illeti, a nemzet előtt fényes koszorú
vá válik és martyr koszorúvá." 

Ezért hibázott a kormány, hogy ha más vá
dak, a közönséges büntető bíróság elé tartozó vá
dak léteztek a vádlottak ellen, hogy akkor inkább 
politikai vád tekintetéből, mint ezen közönséges 
vétségeknél fogva fogatta őket el. 

Van-e vagy nincsen ilyen vádnak helye ? 
mint mondom, természetesen nem tudom; és azt 
sem helyeselhetem nézetem és meggyőződésem 
szerint, hogy ilyen bizonyítványok országszerte 
kerestettek, mielőtt az ügy el volna ítélve. 

Azt mondotta a dolog részleteibe bemen ve 
az igazságügyi miniszter úr, hogy Asztalos előle
ges engedelem nélkül, mely egy 1848-ki minisz
terirendelet által megkívántatik, népgyűlést akart 
tartani Félcgyházán. Van tudtomra egy miniszteri 
rendelet az akkori időkből, mely erről szól, s ha e 
rendelet ismét érvénybe tétetik, nekem az ellen 
sem lesz kifogásom; hanem már az olyan rende
let ellen tiltakozom, mely szerint már az akarat is 
büntettessék: már pedig a miniszter úr szerint ő 
csak akarta megtartani a gyűlést. (Zaj.) Hogy va
laki akarata miatt büntettessék meg, azt, ugy hi
szem, a törvény nem engedi. De a mint a biró je
lentéséből kitűnik, még mielőtt ezen akaratát tel
jesíthette volna, már az indóháznál elfogatott. 

A mi azt illeti, hogy a pör fölvétele, az actio 
a királyi táblán nem az én interpellatióm folytán 
történt: én azt megengedem, hogy nem annak 
folytán, hanem annak következtében történt, azt 
követőleg vagy azután történt. En ugyan is, mint 
a múltkor is már kinyilatkoztattam itten, azt hit
tem , hogy bizonyos figyelmet mutatok a minisz
ter urak irányában, ha előre és magán utón köz

löm velők az ügyet, melyre nézve interpellálni 
akarom. Én tehát ezen interpellatio pontjait a t. 
miniszter urnák jun. 24-én adtam át; a pör pedig 
a királyi táblán jun. 27-én vétetett föl, tehát há
rom nap múlva; uj három nap múlva pedig július 
1-sején a miniszter úr felelt az interpeilatióra. 
Tehát annyi minden esetre áll a dátumokra nézve, 
hogy a királyi táblának az actio három nappal 
későbben adatott be, mint én a belügyminiszter 
úrral interpellatióm pontjait közöltem. Én ennek 
nagy fontosságot nem tulajdonitok, ez csak óva
tosabbá fog tenni a jövendőben az interpella-
tiókra nézve : mert történetesen az is ugy történt, 
hogy Böszörményi László ügyében egy interpel-
latiót intéztem a minisztériumhoz, és másnap reg
gel az elfogatási parancs neki kézbesittetett. Már 
nem tudom, hogy ez is csak esetleges volt-e vagy 
nem j de engem minden esetre óvatossabbá tesz a 
jövőre. 

Azt mondja a miniszter úr, hogy megengedi 
a bíróság, hogy a védő beszélhessen a vádlottakkal 
tanuk nélkül. Ez oly engedmény, melyben eddig 
a bíróságnak és a királyi ügyek igazgatójának 
tiltakozása folytán nem részesültek a vádlottak, a ez 
rajok nézve minden esetre könnyítés. 

Hogy azért nem engedtetett volna meg a velők 
való értekezés, mert a vizsgálat még befejezve 
nem volt; ez nem áll: mert ez iránt csak 4 nap
pal ezelőtt kérelem nyújtatott be a királyi ügyek 
igazgatójához, és ez megtagadta, azt mondván, 
hogy csak akkor fogja megengedni tanuk előtt 
a vádlottakkal a közlekedést, a midőn az érdem
leges vádiratot a jegyzőkönyvbe bejegyezte. . . . 

E g y SZÓ (jobb felöl): Abban igazsága is van! 
S i m o n y i Ernő : . . . tehát egy vagy két hét 

múlva. Hiszen meglehet, hogy igazsága van, az 
eddigi szokás szerint.. . . 

Vadnay LaJOS : Nem a szokás szerint, 
hanem a dolog természeténél fogva. 

S i m o n y i Ernő : A dolog természete nem azt 
mutatja. Az 1853-dik évi június 9-kén kelt csá
szári nyiltparancs 215. szakasza szerint meg volt 
engedve a vádlottnak a vizsgálat befejezése után 
a védelem megkezdése előtt a vizsgálati iratokat 
megtekinteni és védőjével bírósági személyek je
lenléte nélkül is értekezhetni. Ez a provisorium, 
azon kormány idejében volt i g y , melyet mi tör
vénytelennek ismerünk, melyet mi zsarnoki
nak mondunk. Hogy Vadnay úr természetesnek 
tartja, hogy most alkotmányos kormány alatt 
amúgy kell lenni , hogy t. i. a vádlott ne értekez
hessek csakis az érdemleges tárgyalás után a vé
dővel, s ekkor is csak tanuk előtt, hogy a vádira
tot csak utólag tekinthesse meg : igen sajnálom; 
de vele eerv értelemben nem lehetek. Hiszen mi-

után a vizsgálat befejeztetett: akkor az iratokat is, 
25* 
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a védelem eló'készitése tekintetéből, a vádlottak 
szabad használatára kellett volna kiadni. 

A mi illeti, t. ház, az igazságügyminiszter 
urnák azon észrevételét, hogy igenis hajlandó 
lenne ezen ügygyei felhagyni, ha én jótállok róla, 
hogy ez utolsó eset lesz, melyben a törvény meg
sértetik : én , midőn azon felszólalásomat intéz
tem a kormányhoz átalánosságban, hagyjon fel 
nem csak ezen eljárással, hanem mindenféle üldö
zéssel, nem kegyelemért folyamodtam a kormány
hoz, nem is különösen ezen esetben akartam kérni, 
hogy hagyja el a büntetést, nem azért*' szólaltam 
fel; hanem arra kértem a kormányt és a házat, 
tartsa és tartassa meg a törvényt minden személy
válogatás nélkül. (Felkiáltások jobb felöl : Epén azt 
kívánjuk mi is!) Ezt akartam kimondani; és most 
újra kérem a házat, méltóztassék ezen ügj^ben, mely 
a magyar törvénykezésre vonatkozólag igen nagy 
fontossággal bír, ugy intézkedni, hogy jövőben a 
mi birói eljárásunk a külföld birói eljárásával egy 
színvonalra állíttassák. 

Midó'n minap e házban [azt mondám, hogy 
oly eljárás követtetett el Böszörményi sajtópöré-
ben, hogy ha az európai más nyelvekre kinyomat
nék, Európa, bennünket a civilizált népek sorából 
kitörölne : (Óhó! Zaj, nevetés) nevettek akkor, mint 
most is nevetnek a t, képviselő urak közül sokan, 
s rám jött másnap több hírlap és kinevetett; de 
ugyanazon hírlapok csak két nap múlva is kény
telenek voltak közölni azon lealacsonyító tényt, 
hogy a bajorországi törvényszékek nem akarták 
elfogadni a magyar törvényszékektől jött okmá
nyokat , és ezt azzal motiválták, hogy Magyaror
szágban a törvénykezés nem áll a jelen kor tör
vénykezése szinvonalam (Felkiáltások: Nem azért 
nem fogadták el!) Ez nem igen vigasztaló, sőt né
zetem szerint igen szomorú tanúbizonyság. Ez 
nagy befolyással van hitelünkre és anyagi érde
keinkre : mert mig Magyarországban a törvény
székek Európa színvonalán nem állanak, a sze
mély- és vagyonbátorság a legszigorúbb! törvé
nyek által biztosítva nincs, mig Magyarország
ban a bíróságok ugy rendezve nincsenek, hogy 
szorosan a törvény szerint, nem pedig a törvényen 
kívül és a törvények felett ítéljenek: addig ne mél
tóztassanak gondolni, hogy a külföldiek nagy 
tőkéket fognak beruházni Magyarországba. Ennek 
tulajdonképen oka nagy részben az is, hogy mig 
én párisi üzletemben 1 '/3 százalékra kapok pénzt, 
mikor szükségem van rá, addig a magyar pénz
ügyminiszter 10—12 szálaiékon volt kénytelen fel
venni pénzt, és ezt is csak fölötte nehezen és csak 
felében kapta. Nem csak a személyes bátorsággal, 
nem csak az alkotmányos szabadsággal, hanem 
hazánk hitelének megállapításával szoros össze
köttetésben van mind ez; és igy mielőtt határozná

nak, méltóztassanak figyelembe venni ezen érve
ket, és a szerint határozni. 

E l n ö k : A határozati javaslatot előterjesztett 
képviselő úr az utolsó szóval élt : következik a sza
vazás. A kérdés az, hogy a javaslat tárgyalás alá 
vétessék-e vagy pedig hogy Dapsy Vilmos által be
adott indítvány indokolt napirendre térésre néz
ve fogadtatik-e el? Ez inditvány fel fog olvas
tatni . 

BujanoViCS Sándor j e g y z ő (olvassa): „Ha
tározati javaslat. A tárgy bíróság előtt levén, 
annak ítéletébe a ház vágni nem akar ; azért a javas
lóit határozat mellőzésével a napirenden követke
ző tárgyra tér." 

E l n ö k : Bátor vagyok ezen módositványt 
szavazás alá kitűzni, és kérni a t. házat, hogy a kik 
azt ugy, a mint felolvastatott, elfogadjak, méltóz
tassanak felkelni. (Megtörténik.) 

V á l l y i J á n o s : A kérdéshez kívánok szólani. 
T ház! A házszabályok 35. szakasza világosan 
azt mondja, hogy az indítványozó kifejtvén indít
ványát, a ház szavazással dönti el, hogy az tárgyal-
tassék-e vagy ne ? Azt hiszem, t. ház, senki nem von
ja kétségbe, hogy ettől a ház tettleg elállt,a tárgyalás 
megtörtént, és az indítványozó is élt jogával,melynél 
fogva indítványát még egyszer védelmezheti; azt hi
szem, t. ház, ez mindnyájunk előtt kétségtelen;s miu
tán ez kétségtelen,nem helyeslem azon kérdés kitüzé-
sét,melyet az elnökség tett, hanem óhajtom és kérem 
az elnökséget, miután ezen ügy tárgyaltatott, egy
szerűen bocsássa szavazás alá azon indítványt, 
mely a tárgyalás tárgyát képezé. 

Zsarnay Imre: En ezen kérdésre nézve 
nem akarok határozatilag kimondani oly elvet, 
mert meglehet hogy jöhetnek — adja Isten, hogy 
ne jöjjenek — oly viszonyok, melyek kedvetlen 
helyzetbe hozhatnák az országgyűlést. {Zaj.) 
Nincs is reá kérdés, hogy egy fontos kérdés itt 
csak incidentaliter eldöntessék. Dapsy Vilmos kép
viselőtársam azt mondja, hogy mivel ezen ügy... 

E l n ö k (csenget és feláll) : Az elnök akar 
szólni, kötelessége szerint. (Halljuk!) A tárgy 
érdemére nem lehet visszamenni. A kérdés az : 
vajon helyesen tettera-e fel a kérdést vagy nem ? 

Zsarnay I m r e : Épen a kérdéshez akarok 
szólni; és azt kívánom, hogy a kérdés egyszerűen 
ugy tétessék fel, hogy részint az adott felvilágosí
tás után, részint a miniszterek nyilatkozata után, 
a ház a napirendre tér át. 

Tisza K á l m á n : En igazán csak szárazon a 
kérdéshez akarok szólani; és azt gondolom, erre 
vonatkozólag igaza van Vállyi János képviselő
társamnak, a ki azt monda, hogy a tárgyalás már 
megtörtént: tehát a kérdés nem lehet az, hogy 
tárgyaltassék-e ezen határozati javaslat vagy ne ? 
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hanem az, hogy elfogadtatik-e ezen határozati 
javaslat vagy nem? (Helyeslés) 

E l n ö k : A t. ház előtt két kérdés van : az 
első az, vajon elfogadja-e a határozati javaslatot 
vagy nem ? a másik pedig az, hogy kivánja-e a 
ház a határozatot indokolni ? mert ezt a ház min-
á\o- megteheti, és én azt látom, hogy Dapsy kép
viselő úr indítványában indokolás van, azért az 
indokolásra is kell szavazni. Méltóztatik-e tehát a 
t. ház ezt, a mint itt történt, oly tárgyalásnak 
venni, a melynek folytán most a meritumra nézve 
szavazhatunk ? 

S i m o n y i E r n ő : Én azt találom a ház sza
bályaiban : „Ha oly indítvány terjesztetik elő, 
mely nem törvényalkotást czéloz, felvételi ideje 
meghatároztatván, az alatt kinyomatik és a kép
viselők közt szétosztatik.Cí Ez megtörtént az én 
határozati javaslatommal. Ez után ez következik: 
„Elérkezvén a felvételi idő, inditványozó kifejti 
indítványát; és a ház szavazás utján elhatározza, 
vajon az indítvány tárgyalás alá vétessék-e vagy 
ne." A t, ház nem méltóztatott szavazás utján 
elhatározni ezt, hanem tettleg bele ment a tárgya
lásba. Már most oly dologról, a mely a szavazásra 
felteendő kérdésre tett modósítvány volna, a ház
szabályokban nem találok példát. Itt arról van 
szó, hogy a szavazás ne egyszerűen ugy történjék, 
hogy elfogadja-e a ház ezen határozati javaslatot 
vagy nem? hanem u g y , hogy elfogadja-e vagy 
nem a módositványt, mely határozati javaslat for
májában benyujtatott ? Én ugy vélem, a kérdést 
egyszerűen ugy kell feltenni: igen vagy nem, 
elfogadja-e a t. ház a határozati javaslatot vagy 
nem? 

HaláSZ BoldiZSár : T. ház! (Zaj.) A kér
déshez akarok szólani. 

Horvát Boldizsár igazságügyér: T. ház! 
Ugy hiszem, fölösleges volna ezen kérdés tárgya
lásával az időt pazarolni, mert a kérdés föltevését 
elfogadjuk ugy, a mint Vállyi képviselő úr indít
ványozta. (Ugy van!) Nem'kellene ugyan elfo
gadnunk, ha elsőben arra szavaztunk volna, hogy 
a határozati javaslat napirendre tüzessék-e vagy 
ne? de miután ezt elmellőztük és tényleg bemen
tünk a kérdés tárgyalásába, nincs egyéb hátra, 
mint az elfogadás vagy el nem fogadás kérdéseke-
lett szavazni. (Helyeslés.) 

H a l á s z B o l d i z s á r : Bocsánatot kérek. (Sza
vazzunk! Zaj.) Az elnök úr második kérdésül tette 
fel Dapsy Vilmos indítványát. (Ellenmondás.) Én 
azt akarom kifejteni, hogy ez elesett, mert a ház
nak a napirendről többé tanácskoznia nem lehet, 
a mennyiben már tárgyalta az ügyet ; hanem azt 
kell kitűzni kérdésül: elfogadtatik-e vagy nem a 
határozati javaslat ? Csak ezt akartam megjegyezni. 

E l n ö k : Á t. ház közakarata szerint tehát a 

I kérdést igy fogom feltenni: (Halljuk!) elfogadja-e 
a t. ház a Simonyi Ernő képviselő úr által be
adott határozati javaslatot vagy nem? (Helyeslés.) 
A kik ezen határozati javaslatot elfogadják, mél
tóztassanak felkelni. (Megtörténik. Nevetés jobbról.) 

P a t a y I s t v á n : A ki nevet, annak majd 
megfelelünk! 

E l n ö k : A többség nem fogadja el Simonyi 
képviselő úr határozati javaslatát. 

Meg fogja engedni a t. ház. hogy a napiren
det megszakasztva, Perczel Mór képviselő úr, mint 
a honvédelmi kérdésekben működő bizottsáo- el
nöke részéről jelentés tétethessék. (Halljak!) 

P e r c z e l Mór : T. ház! Méltóztattak egy 
! 15 tagból álló bizottságot kiküldeni, mely a véd-
[ erőre, ugy az ujonczkiállitásra vonatkozó törvény-
I javaslat tárgyalását előkészítse és arról véle-
| ményt, illetőleg javaslatot terjeszszen a ház elé. A 
• 15-ös bizottság ezen munkálatát bevégezvén, van 
| szerencsém ezen yéleményt és munkálatot a ház 
| elé terjeszteni. (Éljenzés.) 

Kerkapoly Károly előadó (olvassa a véd-
'• erőről, honvédségről., népfelkelésről és idei ujonczálli-

tásról szóló törvényjavaslatok fölötti jelentését a védel
mi bizottságnak.) 

E l n ö k : Kérem a t. házat, legyen szíves ha
tározatul elfogadni azon nyilatkozatot, hogy a 
jelentés azonnal kinyomatván, ') a törvényja
vaslattal együtt az osztályokhoz utasittatik. (Elltn-

' mondás.) 
Ghyczy K á l m á n : Azonnal talán nem, 

mert ez annyit tenne . . . . 
E lnÖll : U g y mondtam, hogy mihelyt a 

jelentés ki lesz nyomva, az osztályokhoz utasittatik. 
Ghyczy Kálmán : Épen ehhez akarok szól

ni. Azonnal, a mint kinyomatik, az osztályokhoz 
utasittatik: ez azt. is jelentheti, hogy a mint pél
dául reggel megkapjuk, mindjárt délután az osz
tályokban tárgyaljuk. Az „azonnal" szó ezt is 
jelentheti. En pedig legalább egy pár napi időt 
óhajtanék közbevettetni, hogy ezen törvényjavas
latot, melynél fontosabb nem egy hamar kerül a ház 
elé, legalább előbb megolvashassuk. (Helyeslés.) 

Kerkapoly Károly előadó: Tájékozásul 
bátor vagyok a t, képviselőházzal közölni, hogy 
az ujonezozásra vonatkozó törvényjavaslaton ki-
vül a többi, gondolnám, talán még ma ki lesz 
osztható, s ez is az osztályokhoz utasítható; a 

i mi nem teszi azt, hogy mindjárt tárgyaltassék, ha
nem, hogy kimondatik az oda utasítás. 

I E lnök : Minden esetre ki fog nyomatni s 
! az osztályokhoz utasittatni. 

Még fontos közleményeim vannak. 
A holnapi ülésben ujabban felveendő tár-

' ) Lásd az Irományok 29 3-dik számát. 
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gyak ezek lesznek : Deák Ferencz képviselő urnák 
határozati javaslata a törvényszékek rendezése 
iránt; ezt követi a kérvényi bizottság jelentése 
Újvidék városa, a konstantinápolyi események 
és Madarász József kérvényei iránt; végre az iga

zoló bizottság is beadta a pécsi választásról jelen
tését, s holnap fel kivánja vétetni. Ezek lesznek 
napirenden. 

Az ülés végződik d. u. 1 V4 órakor. 

CCLXVIH. OESZÁGOS ÜLÉS 
1868. július 21-én 

S o m s s i e h P á l e l n ö k l e t e a l a t t , 

Tárgyai : Kérvények bemutatása. Domahidy Ferencz szabadságot kap. Madarász József és társai a védelmi íörvényjavas-
lat tárgy úbau indítványt tesznek. Pap Máté a Macellariu Illésféle interpellatio folytán határozati javaslatot nyújt be. Deák Ferencz 
határozati javaslata az ítélőszékek tárgyában tárgyaltatík e elfogadtatik. Irányi Dániel választása vizBgálat alá bocsáttatik. 4 i újvi
déki kérv ény elintézése. 

A kormány részéről jelen vannak: Morvát Bol
dizsár, Wenckheim Béla b.; késölb Gorove István. 

Az ülés kezdődik d. e. 10 J
 t órakor. 

E l n ö k : Az ülést megnyitom. A múlt ülés 
jegyzőkönyve fog hitelesíttetni. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a jú
lius 20-án tartott ülés jegyzökönyvét.) 

E l n ö k : Ha nincs észrevétel, a jegyzőkönyv 
hitelesítve van. 

Van szerencsém bemutatni az idő közben beér
kezett irományokat és kérvényeket. 

Zichy Jenő gr., mint a Kzékesfehérvári egy
házmegyei katholikus értekezletből kiküldött bi
zottság elnöke, a katholikusokat megillető egyház-
autonómiának az alkotmányos szabadság és hala
dás követeléseivel öszhangzásba hozatalát elősegit-
tetni és ezt előleg tárgyaltatni kéri. 

Liptó megye közönsége Szepes megyének a 
szeszadó leszállítására vonatkozó[kérvényét pártol
tatni kéri. 

Ugocsa megyeTemesvár sz. k. városának az al-
vidéken szedett ut- és hidvámok eltöröltetése iránti 
kérvényét pártoltatni kéri. 

Ugocsa megye Bereg megyének a képviselők 
gyakori kimaradása iránti felszólalását pártoltatni 
kéri. 

Pécs városa Bereg megyének azon felterjesz
tését, melyben a képviselők gyakori kimaradásá

nak meggátoltatását kérvényezi, pártoltatni, és 
egyszersmind kimondatni kéri, hogy az ülésből el
maradt képviselőknek napi dijai vonassanak le. 
(Helyeslés.) 

Ungvár város iparosai az iparügy rendezését 
törvényhozás utján mielőbb eszközöltetni kérik. 

Bugárszky Miklós postatiszt a posta-előjáró-
ság hanyagsága folytán a legnélkülözhetlenebb 
eszközök megvonása miatt 2000 ftnyi vesztesége 
tárgyában intézkedést tétetni és a vizsgálathoz 
képest igazságot szolgáltatni kér. 

Ezen kérvények a kérvényi bizottsághoz uta-
sitandók: az első talán előzetes tárgyalás végett ? 
(Helyeslés.) 

Domahidy Ferencz képviselő két heti szabad
ságot kér. Megadatik. 

Zeyk képviselő úr kérvényt kivan benyújtani. 
Zeyk József : Fogaras városa közönségének 

egy kérvényét van szerencsém bemutatni. Fogaras 
városa e kérvényben szabad kir. várossá emelte
tését kéri. Kérem a t. házat ezen méltányos kérést 
tartalmazó kérvényt mielőbbi tárgyalás és véle
ményadás végett a kérvényi bizottsághoz uta
sítani. 

E l n ö k : A kérvényi bizottsághoz tétetik át. 
Madarász József (a szószékről): T. ház! A 

haza védelmi erejének rendezése nekem is, elvro
konaimnak is polgári kötelességünk. Azonban a 
beadott törvényjavaslatoktól nem csak az eszkö
zökben, de a fő elvekben is eltérvén meggyőződé-




